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5Вступ

ВСТУП
Біографії видатних людей завжди захоплюють. Цікаво, що робить людину видатною у

нашому світі – походження, творча спадщина чи якісь інші особливі якості?
Вивчаючи біографію видатної людини, дехто шукає певну формулу успіху для свого жит)

тя. Ми повинні пам’ятати, що ми є унікальні особистості, створенні Богом. Наше життя ніколи
ніхто не зможе повторити, і ми не зможемо копіювати чиєсь життя. Кожна людина має окре)
мий задум від Бога для свого життя. Але саме ми вибираємо, чи йти за Богом, виконуючи Його
задум, чи відвернутись від Нього і жити за своїми бажаннями.

У першому семестрі ви розглянете життя деяких з мужів віри. В біблійній історії вони є
видатними особистостями. Бог творив історію людства через цих людей. Ми не зможемо бути
такими, як люди біблійних оповідань, але ми можемо навчитися на їхніх прикладах та помилках,
як бути у центрі Божої волі. Наш Батько Небесний знає кожного з нас, знає наші слабкості і наші
сильні сторони характеру. І Він бажає через кожного зробити щось дивовижне у цьому світі.

Готуючись до викладання кожного окремого уроку, спершу прочитайте відповідне місце
Святого Письма та навчальний матеріал кожного окремого уроку у Книзі учня. Зробіть необхід)
ні нотатки та запишіть свої власні думки. Потім прочитайте матеріал даного уроку вже у Книзі
вчителя. Виберіть якісь із запропонованих вам ідей, які припадуть вам до душі, чи придумайте
свої власні. Пам’ятайте про необхідність вибирати такі ідеї, які ґрунтуються на інтересах та
потребах ваших учнів.

План кожного уроку у Книзі вчителя буде складатися з таких розділів:
1. Особиста підготовка, рекомендації до проведення уроку. Цей розділ допоможе вам

зацікавити учнів. Це можна буде зробити через наведення якогось прикладу або ж застосуван)
ня наочного засобу, який і познайомить учнів з темою кожного окремого уроку. Використовуй)
те запропоновані ідеї або ж придумайте свої власні. Спробуйте зацікавити ваших учнів та по)
просіть їх бути уважними на уроці.

2. Біблійна тема на уроці (Вступ). У цьому розділі досить важливо, щоб ви постаралися
зробити вдалий вступ до уроку, задати тон і зацікавити учнів, привернути їхню увагу та зосе)
редити її безпосередньо на уроці. Ставтеся до цього досить творчо, і тоді успіх буде неодмін)
ним результатом вашого старання. Також ви повинні визначити мету кожного уроку зокрема.
Що б ви хотіли, щоб учні знали, відчували та робили у результаті цього процесу навчання? Це
безпосередньо пов’язано з біблійною істиною даного уроку. Будьте конкретні та налаштовані
реалістично. Спільна мета всієї цієї серії уроків полягає в тому, щоб учні краще використову)
вали Богом дану мудрість у вирішенні складних життєвих ситуацій. Кожний урок має вказува)
ти на конкретний спосіб її застосування.

3. Робота над темою. Цей розділ є частиною уроку, де ви повинні приступати до безпосе)
реднього розгляду та роботи над складовими частинами уроку: темою уроку, біблійною істиною
уроку, біблійним текстом уроку та метою уроку. Тут ви як лідер вашої групи повинні активізува)
ти учнів. Пам’ятайте: чим активнішими будуть учні завдяки вашим зусиллям у процесі навчання,
тим більше вони пам’ятатимуть та застосовуватимуть урок і його істини у своєму щоденному
житті. Деякі види навчальної діяльності для учнів будуть запропоновані для кожного уроку. Вони
є тільки рекомендаціями та можуть або бути доречними, або ж не бути такими для використан)
ня вами. Ми закликаємо вас придумувати власні види навчальної діяльності для учнів.

4. Практичне застосування. Кожний урок містить у собі один або декілька способів
практичного застосування матеріалу. Цей розділ у книзі вчителя розрахований на те, щоб до)
помагати вам у використанні саме цього способу застосування. Наголосіть та вкажіть учням
на практичний шлях застосування у їхньому житті навчального матеріалу кожного окремого
уроку. До цього розділу і для завершення кожного окремого уроку цієї серії – моліться конкрет)
но за темами уроків, що розглядатимуться вами.

Ми будемо молитися за те, щоб навчально)викладацький процес протягом цієї серії уро)
ків допоміг вам та вашим учням використовувати Богом дану мудрість у вирішенні складних
життєвих ситуацій.
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Особиста підготовка
Цей урок розповідає про народ Ізраїля в ті

часи, коли люди, напевно, питали: «Що робити
далі?» Перед цим Мойсей протягом сорока років
був вождем народу, але зараз він помер. Що ж
буде далі?

Розпочинаючи цей урок (перший семестр)
за новим посібником, ми продовжуємо огляд Ста)
рого Заповіту. Почнемо з часів оволодіння Хана)
аном під проводом Ісуса Навина та закінчимо
пророцьким служінням Малахії.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Більшість з нас бували у ситуаціях, коли від

нас очікували те, що зробити було понад наші си)
ли. Саме це відчував і Ісус Навин. Перед цим про)
тягом тривалого часу народом керував Мойсей,
якого обрав Сам Бог. Він мав настільки великий
вплив на людей, що Ісус Навин навіть не міг собі
уявити посісти його місце. Однак, коли Бог кличе
когось до виконання певного завдання, Він також
надає цій людині все необхідне для дорученої
місії. Сьогодні Ісус Навин є чудовим взірцем для
віруючих.

Хіба не зворушливо спостерігати за діями
Божими? На цьому уроці розкривається історія із)
раїльського народу у власній землі. Також мова
піде про завдання, яке постало перед Ісусом На)
вином – очолити входження в Ханаан.

Робота над темою
Напишіть на дошці назву сьогоднішнього

уроку – «Сила в Бозі». Нижче перелічіть три пе)
реконливих моменти, на прикладі яких ми може)
мо усвідомити істинність нашої теми і погодитись
з нею:

1. Бог подарував Ізраїлеві обіцяний край;
2. Бог давав Ісусу Навину та іншим керівни)

кам сили для виконання Божої волі;
3. Божа ласка та сила і сьогодні діють у на)

шому житті.

1. Бог подарував Ізраїлеві край
� Прочитайте Бут. 17:1�8 (Божа обітниця Ав�

раамові) і попросіть групу узагальнити заповіт,
який Бог склав з Авраамом:

Бог покликав Авраама і звелів покинути свій
власний народ, свою землю для того, щоб стати
батьком нового народу, який буде особливим
благословенням для всього світу. Роблячи це,
Бог обіцяв дати Авраамові особливий край (ось
чому його названо Обіцяна Земля, Обіцяний
Край). Однак Господь сказав Авраамові, що його
нащадки не увійдуть до неї одразу. Спочатку їх
буде взято на чотириста років в полон, і лише то)
ді Господь дасть їм цей Край.

� Продовжте викладення історичної оповіді,
тільки тепер вже про вчинене Богом звільнення
через Мойсея:

Після того, як діти Ізраїля пробули в Єгипті
призначений Богом час, Господь через Мойсея
вивів їх із Єгипту, щоб повести в Обіцяну Землю.
Однак через свій непослух ізраїльтянам довелося
блукати у пустелі протягом сорока років, після чо)
го вони оволоділи Краєм. Розповідь про перехід з
Єгипту через пустелю до Обіцяної Землі записа)
на у книгах Вихід, Левит, Числа та Повторення
Закону. На момент завершення книги Повторен)
ня Закону Ізраїль провів у пустелі сорок років і
ось)ось мав увійти в Обіцяний Край.

Саме цього часу Мойсей помирає. Протягом
сорока років він був єдиним вождем ізраїльського
народу. Більшість з людей вже не пам’ятала часів,
коли він ще не очолював народ. Мойсей постійно
молився за свій народ, мудро керував ним, а Бог
щоденно подавав манну для їжі і воду для пиття.
Хоча Мойсей помер, та все ж Бог продовжував дія)
ти через інших Своїх служителів і діє досі.

2. Бог давав Ісусу Навину та іншим ке$
рівникам сили для виконання Божої волі

Підготовка Ісуса Навина. Попросіть клас
пригадати якомога більше інформації про життя
Ісуса Навина до того, як він очолив Ізраїль.
Обов’язково потрібно згадати такі моменти:

Біблійний текст: Ісуса Навина 1, 24:13?27
Ключова істина: Бог дає силу тим, кого Він посилає на служіння
Мета уроку: учні повинні усвідомити, що Бог закликає не тільки сильних і готових 

до виконання своєї місії, а всіх, готуючи і даючи Свою силу для тих, 
хто відгукнувся на Його заклик

УРОК СИЛА В БОЗІ:
ЖИТТЯ ІСУСА НАВИНА ТА ЙОГО ЧАСИ 1

УРОК 

1



7Сила в Бозі: життя Ісуса Навина та його часи

) Саме він очолював ізраїльське військо у
перемозі над амаликитянами (в той час, коли
Аарон та Хур підтримували Мойсеєві руки);

) Він очікував повернення Мойсея, коли той,
піднявшись на гору, отримав від Бога Десять За)
повідей, а також супроводжував Мойсея під час
його сходження з гори, коли той побачив, що Із)
раїль поклоняється золотому теляті;

) Він був одним із двох вірних розвідників, які
переконували народ у тому, що Бог дасть Ізраїле)
ві Обіцяну Землю. Однак люди послухалися деся)
ти інших розвідників, які вселили в них сумніви;

) Він був обраний Богом для того, щоб стати
наступником Мойсея.

Попросіть групу вказати, чого ці події на�
вчили Ісуса Навина у його підготовці стати на чо�
лі Ізраїля. Ось деякі із засвоєних ним уроків:

) Перемога над амаликитянами навчила
його покладатися на Бога. Лише коли Мойсей
здійняв до Бога свої руки, ізраїльтяни почали
перемагати;

) Його служіння Мойсеєві навчило Ісуса по)
корі та вірності своєму обов’язкові;

) Те, як Бог відреагував на поклоніння Ізраї)
ля золотому теляті, переконало Ісуса Навина у
важливості святості і вірності Богові;

) Події, пов’язані з походом до Краю дванад)
цятьох розвідників переконали його у важливості
послуху Богові та хоробрості;

) Те, що Бог обрав Ісуса Навина наступником
Мойсея, навчило його важливості здійснення Бо)
жих цілей у житті. Можливо, Ісус Навин на почат)
ку служіння не усвідомлював того, що Бог готує
його до керівної ролі, коли він став учасником усіх
цих подій. І ми також часто не розуміємо того, що
деякі події нашого життя трапляються саме тому,
що Бог готує нас до майбутнього служіння.

Завдання, яке постало перед Ісусом Нави)
ном. Попросіть учнів по одному віршу вголос про)
читати біблійні тексти цього уроку. Обговоріть ці
тексти з класом, ставлячи запитання, виділені
нижче жирним шрифтом, та слухаючи відповіді (на
зразок тих, що наведені звичайним шрифтом).

$ Що було наказано зробити Ісусові Навину?
Бог наказав йому після смерті Мойсея очо)

лити Ізраїль. Це означало, що він мав повести на)
род в Обіцяну Землю.

$ Що, на вашу думку, він відчував?
Можливо, відчував велике хвилювання, бо

він заступав на місце, яке раніше обіймав вели)
кий вождь, і тому, що перед ним постало велике
завдання.

$ Чи відчували ви коли$небудь те саме?

Попросіть одного з учнів прочитати вголос
Ісуса Навина 1:6)9. Попросіть клас уважно слуха)
ти, щоб під час читання цих віршів звернути увагу
на думки, що неодноразово повторюються. Потім
попросіть їх підкреслити слова «Будь сильний та
відважний» (вірш 6), «Будь дуже сильний та від)
важний» (вірш 7) та «Будь сильний та відважний...
Не бійся й не лякайся...» (вірш 9). Спитайте учнів:

$ Яким чином Бог переконав Ісуса Навина в
тому, що не варто боятися?

У вірші 9 Бог пообіцяв: «Бо з тобою Господь,
Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити».

Попросіть учнів відкрити у робочих зошитах
завдання «Божа формула успіху» та звернути
увагу на вірш Ісуса Навина 1:7. Поясніть, що у
цьому вірші міститься умовна обітниця. Ісусові на)
лежало бути сильним та відважним для того, щоб
він міг виконати волю Божу та досягти успіху.

Під заголовком «Ісус Навин» попросіть клас
записати таке: 1) що могло налякати Ісуса Нави)
на; 2) обов’язки, дані йому Богом.

Досягнення Ісуса Навина. Прочитайте вго)
лос Ісуса Навина 24:13)14. Запитайте у класу:
піддався Ісус Навин своєму страхові чи пого$
дився виконати доручене? Підкресліть ту думку,
що він прийняв це завдання, а потім зробіть наго)
лос на його досягненнях. Порадьте учням заноту)
вати його успіхи:

) Він перевів Ізраїль через Йордан;
) Він очолював завоювання Єрихону;
) Він очолював оволодіння Обіцяною Землею;
) Він закликав Ізраїль іти за Богом.

3. Божа ласка та сила діють сьогодні у на$
шому житті.

Нагадайте класові про те, що, незважаючи
на Свою всемогутність, Бог хоче діяти через Свій
народ. Знову прочитайте Ісуса Навина 1:7 та
попросіть клас особисто застосувати цей вірш,
уявивши собі, що Бог звертається з цими слова)
ми саме до них. Попросіть учнів підставити своє
ім’я у відповідному місці.

Практичне застосування
Підведіть групу до того, що всі ми, послідов)

ники Господа, повинні застосувати таку істину в
нашому житті: відгукнутися з вірою та завзяттям
на заклик Господа служити Йому і Його народові.

Потім дайте класові трохи часу для того,
щоб написати, з якими страхами їм доводиться
боротися у їхньому служінні Богові.

Попросіть учнів протягом тижня виділити
час для того, щоб:
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) кожного дня виконувати духовні вправи, які
допоможуть їм долати свій страх та чинити тільки
волю Божу;

) написати, що вони цього тижня прагнуть
досягти під Божим керівництвом;

) поділитися цим бажанням з ким)небудь із
родичів чи з близьким другом і попросити моли)
товно підтримати їх у цій справі;

) знову зустрітися протягом тижня з цією лю)
диною і розповісти їй про те, наскільки вдалося
виконати задумане.

Завершіть урок молитвою. Моліться за те,
щоб кожен усвідомив, що наша сила в Бозі, і щоб
Бог діяв в житті учнів; а також за те, щоб кожен з
них відважно та рішуче робив усе, що необхідно
для виконання Божої волі.

Закон буття

Буття закон для нас відомий:
Складніше тим, хто відстає.
А хто стоїть, ще гірше тому,
Бо час не жде, таким він є.

В житті, що тліє, лід не скресне –
Невірства лід, і той, що в снах...
Збудила нас на труд почесний
Любові Божої весна.

Нехай бентежно і щасливо
Дух повноводдя задзвенить.
Хай сонця промені грайливі
Той лід буття розтоплять вмить.

Сергій Рачинець
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Особиста підготовка
Чому деякі вчителі мають більший вплив на

своїх учнів, ніж інші? Не завжди це тому, що
хтось із учителів більш обізнаний, ніж інші, або
викладає більш доступно. Звичайно, ці якості до)
помагають. Проте багато вчителів, які справили
величезний вплив на своїх учнів, отримали в свій
час не найкращу освіту та не мали особливої ха)
ризми. Навіть це не завадило їм позитивно впли)
вати на інших. Це пояснюється тим, що лише ті
мають найбільший вплив, хто навчає на прикладі
свого власного життя.

Ви можете вплинути на людей і тим, що ка)
жете, і тим, що робите. Проте другий варіант є
ефективнішим. Це узгоджується з відомою фра)
зою: «Говори не говори, – твої діла все одно пе)
рекричать найгучніші слова!» Виходить, що всі
ми можемо сказати: «Роби так, як я кажу!» Але
не всі скажуть: «Роби так, як я роблю!» Тому на)
вчайте людей від практичного щоденного і духов)
ного достатку вашого життя, як це робив Самуїл.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Чи був у вашому житті вчитель, який най)

більше на вас вплинув? Можливо, це був викла)
дач Недільної школи, шкільний вчитель чи викла)
дач університету. Вплив, який може справити на
людину її відданий вчитель, може бути надзви)
чайно великим. Сьогоднішній урок зосереджує
увагу на служінні чоловіка, який позитивно впли)
вав на свій народ через навчання його Божих іс)
тин. Його звали Самуїл.

Самуїл був побожний чоловік, якого Гос)
подь використав дивовижним чином. Він жив за
часів, коли народ духовно занепав. Присвятивши
і віддавши себе на служіння Богові, він ефектив)
но закликав Божий народ навернутися до Свого
Творця і Його Слова. Самуїл навчав людей шука)
ти волі Божої та Його дороги за будь яких обста)
вин. А також, будучи лідером Божого народу, за)
кликав усіх ніколи не піддаватися жодному тиску

з боку оточуючих ані не пристосовуватися до
тогочасного суспільства.

Цей урок повинен допомогти вам і вашим
учням мати тверду віру в Бога. Завжди щось
змінюється у нашому суспільстві, але як віруючі в
Бога ми не повинні похитнутися у вірі до Господа.
Нехай цей урок надихне вас і ваших учнів ство)
рити належний духовний стан у своїх домівках,
районі проживання та на робочих місцях.

Робота над темою
Попросіть одного з учнів прочитати вголос

Якова 1:14)15. Приверніть увагу класу до певної
прогресії в іменниках, дієсловах та прикметнику,
що містяться у цих віршах:

• Пожадливість – гріх – смерть.
• Зачавши – народжує – зроблений.
Попросіть клас назвати деяке насіння зла,

яке «дозволено» сіяти у нашій країні, що потім пе)
реростають у людську пожадливість, призводячи
до гріха, і в кінцевому результаті – до смерті (ду)
ховної чи фізичної). Те, що буде згадано, запи)
шіть на дошці для наочності.

Після оволодіння Обіцяною Землею під ке)
руванням Ісуса Навина настала епоха так зва)
них суддів ізраїлевих. Протягом приблизно
трьох століть Бог використовував дванадцять
чоловіків та одну жінку для керування справами
Свого обраного народу. Хоча ці люди й голову)
вали над народом, все ж роль, яку вони викону)
вали, досить відрізнялася від обов’язків сьогод)
нішніх суддів.

Самуїл був останнім із цих суддів. Самуїл
очолював Ізраїль протягом перехідного періоду
до правління царів. Саме він помазав на царю)
вання першого та другого царів Ізраїля (Саула та
Давида). Бог діяв через Самуїла для винищення
злого насіння в Ізраїлі.

1. Безбожні та небезпечні часи
Попросіть одного з учнів прочитати уголос

Суддів 2:6)16. Підбийте підсумки прочитаного,
зауваживши, що коли книга Ісуса Навина наво)

Біблійний текст: 1 Самуїлова 3:19?4:1а; 7:15?17; 12:20, 23?25
Ключова істина: Господь використовує присвячених Йому людей для навчання

інших Його Слова
Мета уроку: спонукати учнів бути живою проповіддю Божого Слова в своїх домівках,

районі проживання та на робочих місцях, шукаючи волі Божої та Його шляху

УРОК ПРОПОВІДЬ БОЖОЇ ІСТИНИ: 
ЖИТТЯ САМУЇЛА ТА ЙОГО ЧАСИ 2

УРОК 

2
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дить історію серії перемог, то книга Суддів опові)
дає про те, як Ізраїльський народ відійшов від
свого Бога і поклонявся іншим богам.

Попросіть двох учнів прочитати вголос
Суддів 17:6 та 21:25. Вкажіть на те, що ці вірші
Святого Письма формулюють головну тему всієї
книги Суддів – кожний робив те, що вважав за
потрібне.

Не цілковитий послух. Попросіть клас назва)
ти одну з вимог, яку визначив Бог ізраїльтянам
щодо оволодіння ними Обіцяним Краєм. Хтось
має згадати про те, що їм належало знищити всіх
мешканців Ханаану. Якщо ніхто не згадає про цю
вимогу, то, з метою допомогти класові, зробіть
посилання на Повт. Зак. 20. Вкажіть учням на те,
що Бог дав Ізраїлю дозвіл укладати договори з
народами поза Обіцяною Землею (Повт. Зак.
20:1)15), але не з нечестивими племенами у цьо)
му Краї (Повт. Зак. 20:16)20). Підкресліть кон)
траст між цією вимогою та невдачею, якої зазнав
Ізраїль (див. Суд. 1:28)36).

Практика ідолослужіння. Книга Суддів часто
змальовує те, що ізраїльтяни наверталися до ідо)
лослужіння. Для прикладу вкажіть класові на
Суддів 2:11)13 чи 18:30)31.

Занепад серед священиків. Попросіть ко)
гось прочитати вголос 1 Самуїлову 2:11)17. Нага)
дайте класові про те, що ці сини Ілії мали бути ду)
ховними лідерами Ізраїля. Але вони були «люди
негідні». Гірше того, «вони не знали Господа».

Коли ми не живемо згідно з Божими поста)
новами, тоді ми можемо побачити і духовний за)
непад у нашому житті. Бог має кращі побажання
та плани стосовно своїх дітей, і Він хоче викори)
стати кожного у Своєму Царстві. Господь наділяє
кожну віруючу людину дарами, яки повинні бути
використані для служіння Богу та людям. Але, як
ми бачимо на прикладі книги Суддів, духовний
занепад може статися з будь)ким, коли Божі діти
не живуть згідно з Божим Словом і впадають у гріх.

Поставте такі запитання та попросіть клас
відповісти на них:

У чому виявляється подібність безбожних
та небезпечних часів, що настали для нашого
суспільства сьогодні, до тих небезпечних часів
в історії Ізраїля, які прийшли за часів суддів?

Наскільки, на вашу думку, люди неслухня$
ні Богові сьогодні?

Коли Бог бажає покликати народ назад до
Себе, як Він зазвичай це робить?

Він може посилати важкі обставини або ро)
бити застереження. Один із способів полягає в
тому, що Бог посилає духовного вчителя для то)

го, щоб покликати через нього народ навернути)
ся назад до Себе. У свій час для Ізраїля таким
учителем був Самуїл.

2. Переконливий учитель Божого Слова
Муж. Використайте метод запитань та від)

повідей для того, щоб швидко нагадати вашому
класові про ранній період життя Самуїла:

Що ви пам’ятаєте про народження Самуїла?
Він народився після того, як його безплідна

мати Анна молилася Богові і просила у Нього си)
на. Вона не могла мати власних дітей, тому поо)
біцяла Богові, що коли Він подарує їй хлопчика,
вона присвятить Його Господу. Бог відповів на її
молитву та подарував їй хлопчика, якого назва)
ли Самуїлом.

Де виховувався Самуїл?
Анна привела його до священика Ілія, який

і виховав його на території скинії, яку у свій час
побудував у Шіло Ісус Навин (І.Н. 18:1).

Які визначні події сталися у ранній період
життя Самуїла, які вказують на те, що на ньому
перебувало благословення Боже?

Одного разу Бог сказав Самуїлу у нічному
видінні про те, що Він буде судити дім Ілії з огля)
ду на невірність Господу членів його сім’ї. У міру
того, як Самуїл продовжував зростати, він духов)
но очолив народ. Він невтомно працював над
тим, щоб сприяти праведності – і власній, і всьо)
го народу.

Попросіть когось із учнів прочитати вголос
1 Самуїлову 7:15)17. Продемонструйте учням
мапу Ізраїльського царства за тих часів та вка)
жіть на місцезнаходження Рами. Поясніть учням,
що інші міста, які також згадуються у тексті, зна)
ходились по всьому прилеглому районі.

Слово. Попросіть учнів прочитати та про)
слідкувати такі місця Святого Письма:

1 Самуїлова 3:21; 4:1а. Коли будуть читати)
ся ці вірші, попросіть клас звернути увагу на дві
фрази про те, чиє це було слово і чим воно стало.
Підкресліть те, що «слово Господнє» до Самуїла
стало «Самуїловим словом» до народу.

Спитайте: яким чином, на вашу думку, це
стосується сьогоднішніх учителів? Зробіть наго)
лос на таких аспектах: 1) Бог використовує вчи)
телів для того, щоб донести Своє Слово через
них до інших; 2) Вчителі повинні всім нести Боже
Слово, а не своє власне.

1 Самуїлова 7:3. Нехай клас знайде слова,
які використав Самуїл для того, щоб вказати лю)
дям на їхню відповідальність. Вони мали «повики)
дати» своїх ідолів, «прихилити» свої серця та
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«служити» Богові. Він закликав до щирого, цілко)
витого відродження.

Після цього допоможіть класові знайти обіт)
ницю, дану Самуїлом стосовно того, що Бог зби)
рався зробити у Свою чергу. (Самуїл сказав: «Він
спасе вас...»).

1 Самуїлова 12:20�25. Поясніть, що це сло)
во від Самуїла було донесене до народу тоді, ко)
ли народ попросив поставити над собою царя
(вірш 19), тому що ізраїльтяни бажали бути схо)
жими на інші народи.

Поділіть клас на три групи і назвіть ці групи
відповідно «народ», «Самуїл» та «Господь». Коли
будете читати це місце Святого Письма, кожній
групі учнів потрібно буде звергнути увагу на те,
що текст відкриває відповідно про цих осіб. Учнів)
ські знахідки мають містити в собі такі аспекти.

• Народ: Їхнє бажання мати царя було по)
милковим. («Ви зробили все те зло...»). Їм нале)
жало йти за Господом та служити Йому. Якщо б
вони припинили йти за Господом, то навернулися
б до марноти. Якщо б вони продовжували забу)
вати про Господа, то загинули б.

• Самуїл: Він вважав для себе за гріх не мо)
литися за народ. Він був рішуче налаштований на
те, щоб навчати народ правдивій дорозі.

• Господь: Він не залишить Свого народу.
Він зробив Ізраїль Своїм народом. Він зробив ве)
ликі речі для Ізраїля. (Знову згадайте Псалом
97(98):1). Він допустив би їхню загибель, якщо б
вони продовжували чинити зло.

Практичне застосування
Підкресліть фразу: «І я буду наставляти вас

на дорогу добру та просту» (1 Сам. 12:23). Прове)
діть обговорення цього вірша, керуючись такими
запитаннями і закликаючи всіх до практичного
застосування цих висновків:

Що необхідно для того, щоб відбулося нав$
чання?

Необхідні такі складові: вчитель, учень, урок
та якийсь спосіб перевірити те, чи було засвоєно
учнем щось із викладеного.

В якому розумінні ви є вчителем?
Хоча й не всі люди є викладачами Недільної

школи або проповідниками, проте всі християни
несуть відповідальність за навчання Божих істин

(у щоденному житті, на практиці, без слів). Бать)
кам належить навчати своїх дітей. Можливо, усі
дорослі мають навколо себе молодь, яка чекає
від них мудрої поради і наочних прикладів у влас)
ному житті, не кажучи вже про те, що всі ми за)
діяні в обопільному навчанні один одного.

Які уроки ви можете взяти для себе з жит$
тя Самуїла стосовно того, як бути богобійним
учителем?

Самуїл був рішуче налаштований навчати,
навіть коли люди, здавалося б, не засвоювали
його уроків. Він покладався на Бога щодо ефек)
тивності своєї праці. Він охоче викривав людей,
коли бачив, що вони йдуть у хибному напрямку.
Самуїл щиро шукав Божих шляхів, і, таким чи)
ном, мав моральне право навчати народ.

Напишіть на дошці запропоноване речення,
рядок за рядком, розташовуючи одне під одним
вертикально слова, набрані курсивом:

За відступницьких та небезпечних часів

При закінченні уроку наведіть такі думки:
Головне – Бог, а не ми. Ми – Його слуги, по)

кликані жити згідно з Його вченням та чинити Йо)
го волю. Яким чином Бог діє у вашому серці, щоб
ваше життя відповідало Його волі? Яким чином
Бог закликає вас навчати інших служити Йому?

Те, як ви відповісте на ці запитання, вказує,
як ви особисто для себе сприймаєте слова: 
«...не дай мені, Боже, грішити проти Господа, щоб
перестав я молитися за вас! І я буду наставляти
вас на дорогу добру та просту» (Сам. 12:23).

Завершіть урок молитвою. Моліться за те,
щоб кожен усвідомив, що наше завдання поля)
гає в тому, щоб ніколи не перестати пропові)
дувати словами і ділами Самого Бога в своїх
домівках, районі проживання та на робочих міс)
цях. Також просіть Бога про те, щоб Він викори)
став вас і ваших учнів як вчителів праведності у
нашому сучасному суспільстві, яке, у своїй біль)
шості, веде аморальний спосіб життя, не шукаю)
чи волі Божої та Його дороги.

Бог посилає Свого вчителя 

Зі Своїм Словом,

Щоб кликати Свій народ 

Навернутися назад до Себе.



12 Прагнемо до Небесної Вітчизни

Особиста підготовка
Як привернути увагу учнів?
Перед початком уроку напишіть на дошці

запитання: «Де перебуває Бог, коли в нашому
житті настають важкі часи?»

Ізраїль також переживав нелегкі часи. За
днів Ісуса Навина Ізраїль здобув декілька вели)
ких перемог, але коли покоління Ісуса Навина
зійшло з історичної сцени, народ почав занепа)
дати. І це тривало сотні років. Раз за разом люди
поверталися спиною до Бога і чули від Нього до)
кір. Бог часто посилав загарбницькі народи, які
захоплювали Ізраїль, і це тривало доти, доки Із)
раїль не навертався назад до Нього. Це були
насправді важкі часи.

Але навіть у важкі часи Бог діє. Можливо, ви
цього ані не бачите, ані не відчуваєте, але будьте
певні: Бог завжди діє.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Наприкінці Самуїлового життя Ізраїль почав

вимагати для себе царя. Ізраїльтяни переживали
важкі часи і вірили, що саме цар вирішить усі їхні
проблеми. Однак свою увагу вони зосереджува)
ли на власних проблемах, а також дивилися,
яким чином вирішували свої проблеми народи
навколо Ізраїля. Роблячи це, ізраїльтяни забува)
ли одну зі своїх переваг – вони були народом Бо)
жим і про них дбав Сам Господь. Намагаючись
бути подібними до інших народів, вони не скори)
сталися всім тим найкращим, що Бог приготував
особисто для них.

Саул – перший цар Ізраїля – дійсно мав ве)
ликий потенціал, але цей потенціал так і не отри)
мав свого розвитку, як це мало б статися. Саул
мав деякі досить сильні сторони, які б він міг ви)
користати для слави Божої. Але замість цього він
дозволив своїм слабкостям нівелювати все те
добре, що він вчинив. Безуспішне правління Сау)
ла слугує темою для цього уроку, головна думка
якого – звеличення завжди і у всьому першості
Царя – Ісуса.

Тому цей черговий урок повинен допомогти
вам і вашим учням побачити разючий контраст
між людським урядуванням та Божим задумом
керування нашого життя Ісусом Христом як Ца)
рем. Як наслідок, учнів треба спонукати належ)
ним чином поклонятися Господу Ісусові Христу.

Робота над темою
Покладання на людське урядування
Вкажіть на те, що для Ізраїля настали важкі

часи, які спонукали його шукати вирішення своїх
проблем через зміну способу правління. Постав)
те запитання, виділені нижче жирним шрифтом,
та обговоріть їх, спрямовуючи обговорення до от)
римання приблизно таких відповідей, які наведе)
ні звичайним шрифтом.

Рабство народу
Хто такі филистимляни?
Це був войовничий народ, який свого часу

переселився у Ханаан та оселився вздовж півден)
но)західної берегової лінії. Як тільки йому випада)
ла нагода, то цей народ намагався розширити
свої кордони по суходолу. Його загарбницька ме)
та полягала у постійному перебуванні на території
Ізраїля. Через те, що филистимляни були найкра)
ще озброєні, Ізраїль мав усі підстави боятися то)
го, що їхні сусіди захоплять та поневолять їх.

Неприпустимий духовний компроміс
Як наказав Бог ізраїльтянам вчинити з на$

родами, які захопили Обіцяну Землю до них?
Ізраїльтяни повинні були винищити їх (Повт.

Зак. 20:16)17).
Чому Бог хотів, щоб вони вчинили такі рі$

шучі дії?
Тому що Він знав, що коли цим язичницьким

народам дозволити залишитися в Обіцянім Краї,
то вони сприятимуть тому, щоб Ізраїль поклоняв)
ся їхнім ідолам (Повт. Зак. 20:18). Але Ізраїль все
ж таки дозволив багатьом з цих людей залишити)
ся у цій землі, і він дійсно поклонявся їхнім ідолам.

Моральність народу
Чи перебували ви коли$небудь серед лю$

дей (у церкві, у спортивній команді чи на підпри$
ємстві), які були чимось розчаровані?

Біблійний текст: 1 Самуїлова 13:11?14; 18:29; 31:4; Михея 5:1?3
Ключова істина: людське правління відповідає характеру можновладців
Мета уроку: учні повинні вшановувати Царя Ісуса, адже Він набагато вищий за будь?

кого із земних правителів

УРОК ВИБІР МІЖ БОЖИМ І ЛЮДСЬКИМ КЕРІВНИЦТВОМ:
ЖИТТЯ САУЛА ТА ЙОГО ЧАСИ 3

УРОК 

3
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Більшість із нас мали такі переживання
безпосередньо. Так було і з Ізраїлем, частково
тому, що ізраїльтяни втратили своє головне міс)
це поклоніння Богові, яке давало б їм можли)
вість до спільного пошуку лиця Божого. На
жаль, таке розчарування мало місце. Коли мо)
ральність у людей низька, все здається темні)
шим, ніж воно є насправді.

Маючи всі ці проблеми, що повинен був
зробити Ізраїль?

Він повинен був звернутися за допомогою
та за порадою до Бога.

Як упорався Ізраїль з цими важкими ча$
сами?

Він дивився на інші народи та хотів бути
подібним до них. У них усіх були царі, тому він
теж побажав мати собі царя. Ізраїль вважав, що
його проблеми вирішило б більш стабільне
людське правління. Насправді ж найбільша йо)
го проблема полягала у тому, що він не мав
спілкування з Богом, яке повинен був мати для
власного ж добра.

Чи покладаються люди сьогодні у вирішен$
ні своїх проблем більше на людське правління,
ніж на Самого Бога, Який стоїть над будь$яким
урядом?

Політичні кампанії саме цю філософію роз)
повідають багатьом людям. Люди покладаються
на Бога тільки тоді, коли людський уряд не може
вирішити проблеми. Вони починають звертатися
до Бога і просити Його допомоги.

Яка форма правління є найкращою?
Більшість людей, напевно, скаже, що демо)

кратія (влада більшості людей) є найкращою
формою правління. Монархія (влада однієї особи)
та олігархія (влада кількох осіб) зазвичай призво)
дять лише до утисків. Проте Ізраїль міг стати тео)
кратією, дозволивши Богові стати його визнаним
Правителем.

Нехай один із учнів прочитає вголос 1 Са)
муїлову 12:13)15. Вкажіть на те, що Бог дав на)
родові саме такого царя, якого вони хотіли мати,
але це не було Його досконалим задумом сто)
совно них.

Недосконалість людського правління
Саулові добрі якості
Які якості зробили Саула добрим кандида$

том на царський престол?
1 Самуїлова 9:1)2. Він був фізично приваб)

ливим. Високий та сильний, він виглядав по)
царськи. Особливо він підходив на роль визволи)
теля народу з)під влади агресорів.

1 Самуїлова 10:1. Він був помазаний Самуї)
лом під проводом Божим.

1 Самуїлова 10:17)23; 15:17. Він був смирен)
ний і не вважав себе гідним бути царем.

Саулів добрий початок
1 Самуїлова 11:1)7. Зіткнувшись зі своєю

першою кризовою ситуацією, Саул відреагував
на неї з хоробрістю, об’єднавши народ на захист
від аммонітян.

1 Самуїлова 11:12)13. Саул міг використати
свою перемогу як можливість відплатити тим, хто
мав сумніви щодо його керівництва. Замість цьо)
го він виявив вражаючу стриманість.

Саулів прикрий занепад
Чому так стається, як люди з неабиякими

здібностями починають чудово, але невдовзі
стають безвісними?

Високе становище легко сприяє тому, щоб
людина починає гордитися. Вона може дозволити
гордощам зробити себе пихатою. Вона починає
вважати себе важливішою, ніж є насправді.

Хоча Саул і мав деякі добрі якості та розпо)
чав своє царювання належним чином, все ж нев)
довзі він почав падати, що мало завершитися йо)
го усуненням з царського престолу та смертю.

Які перші великі помилки зробив Саул?
1 Самуїлова 13:7)9. Перед тим, як піти на

битву, Саул приніс жертву, замість того, щоб до)
чекатися на прихід для цієї мети священика Са)
муїла. Втрутитися в обов’язки священика було
прямим порушенням Божого Закону. Таким чи)
ном, Бог не міг дозволити його царству продов)
жити своє існування навіть після його смерті
(вірш 14), хоча він і повинен був царювати ще
багато років.

Чому, на вашу думку, Саул взяв на себе
провідну роль у принесенні жертви?

Можна згадати кілька причин. Він бачив, як
люди тремтять від страху (вірш 7), і, можливо,
вважав, що це допоможе йому вселити у них від)
вагу. Або, може, він гадав, що обставини, в яких
він опинився, надавали йому право не коритися
Божому Законові. А можливо, він цим вказував,
що важливим є те, щоб цю жертву було прине)
сено, причому зовсім необов’язково, щоб це бу)
ло відповідно до Закону. На що б він не посилав)
ся, кінцевим наслідком його вчинку стало те, що
він не послухався Бога.

Чому для нас сьогодні може бути приваб$
ливим наслідування точки зору, якої дотриму$
вався Саул?

Ми так чинимо завжди, коли не слухаємося
якогось чіткого повеління Божого, або ж виправ)
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довуємо свій непослух тими обставинами, в яких
ми опинилися. Наприклад, деякі люди намага)
ються виправдати такі речі, як перелюб, розлу)
чення або аборт, посилаючись на «особливу си)
туацію», в якій вони опинилися.

Які інші помилки визначають Саулове ско$
чування вниз як царя?

1 Самуїлова 15:19)23. Саул не послухався
повеління Божого знищити амаликитян. Він зали)
шив кращі з їхніх отар, а також їхнього царя для
своїх власних потреб. Коли ці його дії були викри)
ті, він спробував залишити це поза увагою, стверд)
жуючи, що він пожалів тварин для принесення їх
у жертву Богові та звинувачуючи інших людей.

1 Самуїлова 18:28)29; 19:9)10. Коли Давид
отримав «підвищення» в очах народу, Саул на)
стільки цьому позаздрив, що спробував убити
Давида.

1 Самуїлова 28:5)8. Саул звернувся до во)
рожки. До цього його покладання на Бога зазна)
ло повного руйнування.

Закінчіть цю частину уроку нагадуванням
учням про те, що коли Ізраїль стикнувся з важки)
ми часами, то він покладався на людську форму
правління. Він вважав, що всі його проблеми ви)
рішить цар. Але замість цього його перший цар,
хоча він і був людиною з великим потенціалом,
зазнав невдачі через відсутність присвячення Бо)
гові та послуху Його повелінням.

Богом поставлений вічний Цар
На Кого вказує Михея 5:1$3?
Це пророцтво про Ісуса Христа, зроблене

приблизно за п’ять століть до народження Ісуса.
Що цей вірш говорить нам про прийдеш$

нього Владику Ізраїлевого?
Те, що Він народиться у Віфлеємі, і те, що

Він матиме вічне Царство.

Чим відрізнявся Ісус від Саула за характе$
ром?

Позитивні якості Ісуса Христа більш чи)
сленні, їх не можна перелічити. Він не має жод)
них негативних слабкостей. Христос у всьому
виконував повеління Свого Отця.

Яке звання дано Ісусові Христу в Об’явлен$
ні 19:16?

Він є «Цар над царями, і Господь над пана)
ми». Управління всім світом може бути безпечно
покладене на Нього, тому що Він править у цілко)
витій праведності.

Практичне застосування
Вкажіть класові на Псалом 44(45). Зазначте,

що у віршах 2)3 говориться про те, що цей пса)
лом містить радісні роздуми, які стосуються Царя.
Також згадайте про те, що в Євреїв 1:8)9 наведе)
но цитату з Псалма 44(45):7)8, яка містить поси)
лання на Христа.

На завершення скажіть про те, що цей Пса)
лом вказує на привілей жити у Царстві Божого
праведного Царя – Ісуса Христа.

Потім разом з класом прочитайте Псалом
44(45):1)9 як гімн Цареві Ісусові Христу. Попро)
сіть учнів коротко написати (на окремому аркуші
паперу), як вони повинні складати шану Цареві
Ісусу з огляду на те, що Він набагато вищий за
будь)кого із земних правителів.

Після цього попросіть охочих висловити свої
коментарі щодо написаного, тобто щодо важли)
вості висловлювати радість та хвалу Цареві Ісусу
Христу.

Після коментарів помоліться всі разом і по)
дякуйте за привілей поклонятися Ісусу і визнава)
ти Його Особистим Царем, Який стоїть понад
усіма земними керівниками і начальствами, бо є
Єдиним в усьому світі Богом.
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Особиста підготовка
Щоб привернути увагу учнів, постарайтеся

зосередити їхню увагу на тому факті, що всі лю)
ди – включаючи їх, кожного особисто, – підпада)
ють під вплив своїх слабкостей та скоюють гріхи.

Створіть колективний усний портрет Дави)
да, зосередившись на таких речах: 1) на його ца)
рюванні; 2) на тому, яким чином він вирішував
проблему своїх гріхів; 3) на тому, яким чином він
вирішував проблеми свого народу і 4) на тих уро)
ках, яких навчає нас його приклад.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Ми матимемо невдачі та будемо грішити.

Але чи є вихід із цього? Саме сьогоднішній урок
нагадує нам про те, яким чином ми можемо поз)
буватися цих брудних плям та знаходити Боже
прощення та очищення.

Цар Давид був великим царем – не тому, що
він не мав провин, а тому, що належним чином
вирішував свої провини. І завдяки тому, що він
вирішував цю проблему, Бог назвав його «мужем
за серцем Своїм» та обрав через його рід наро)
дження Месії.

Цей урок повинен закликати ваших учнів ви)
рішувати проблему гріха у їхньому житті. Вони
повинні розуміти, які конкретні кроки їм потрібно
зробити для того, щоб відчути Боже прощення та
очищення.

Робота над темою
Давид, великий цар Ізраїля
Поставте запитання, подібні до тих, що ниж)

че виділені жирним, щоб допомогти класові при)
гадати останні уроки, які підводять учнів до ви)
вчення Давидового царювання. Підтвердіть факти
та істини, які зможуть пригадати учні, але також
згадайте ті, що наведені тут.

У чому полягала велика місія Ісуса Нави$
на? Як він відреагував на заклик Божий її здій$
снити?

Бог вибрав його бути наступником Мойсея
та очолити оволодіння Ханааном. Виявивши ве)

лику відвагу і довіру Богові, він увів народ ізра)
їльський в Обіцяну Землю та протягом останніх
двадцяти п’яти років свого життя показував ізра)
їльтянам приклад праведного життя.

З історичної точки зору, чому саме Самуїл
був ключовою постаттю в Ізраїлі?

Він був останнім з суддів Ізраїля. Його суд)
дівством закінчувався період часу тривалістю
приблизно у три століття після Ісуса Навина. Са)
муїл був муж, відданий Богові, який навчав народ
Божої істини. Він помазав Саула бути першим ца)
рем Ізраїля. Також Самуїл помазав хлопчика)пас)
туха Давида, який за кілька років по тому став
другим царем Ізраїля.

Яким царем виявився Саул?
Він мав великий потенціал, але не слухав

Бога, взявши на себе обов’язки священика, внас)
лідок чого не зміг знищити амаликитян. Таким
чином, Бог відкинув його, а на його місце обрав
Давида замість одного з синів того ж Саула.

Проведіть дослідження запропонованих
місць Святого Письма за допомогою запитань,
щоб підбити підсумки царювання Давида.

1 Самуїлова 13:14. Який вірш Святого Письма
найчастіше у вас асоціюється з Давидом?

Бог назвав його «мужем за серцем Своїм».
2 Самуїлова 5:18)20. Що саме Ізраїль знай$

шов у Давидові з того, що хотів бачити у Саулі?
Ізраїль хотів мати собі царя, який сприяв би

стабільності у житті народу. Давидова військова
міць зробила безпечними кордони Ізраїля та на)
віть розширила межі держави.

2 Самуїлова 6:2. Яке інше велике досягнен$
ня Давида, окрім його військових перемог, є
визначальним для періоду його царювання?

Ковчег заповіту, який протягом багатьох ро)
ків знаходився де завгодно, крім скинії, він пере)
ніс до Єрусалима – столиці держави – для того,
щоб саме там відновити вже колись створений
осередок поклоніння Богові.

2 Самуїлова 7:2. Які подальші дії хотів вчи$
нити Давид після перенесення ковчега до Єру$
салима?

Він відчував на собі відповідальність збуду)
вати храм, в якому і мав перебувати ковчег. Це

Біблійний текст: 2 Самуїлова 24:10, 18?25
Ключова істина: Бог зцілює Свій народ, коли той кається у гріхах
Мета уроку: запросити Бога дослідити ваше серце та виявити ваші гріхи

УРОК ПОКАЯННЯ І НОВИЙ НАПРЯМОК ЖИТТЯ:
ЖИТТЯ ДАВИДА ТА ЙОГО ЧАСИ 4

УРОК 

4
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бажання виявляє прагнення його серця поклоня)
тися Богові.

2 Самуїлова 7:11. Що сказав Бог Давидові
через пророка Натана щодо збудування Дому
Господнього?

Бог пообіцяв увіковічити Давидів дім, тобто
його родовід.

2 Самуїлова 7:12)15. Що сказав Бог про
майбутні події, які стануться після Давидової
смерті?

Як контраст до усунення Саула, Давидів син
мав унаслідувати місце батька на престолі. Цей
син (пізніше стане відомо, що це Соломон), збу)
дує Дім Божий, який свого часу хотів збудувати
Давид.

2 Самуїлова 7:16. Яке благословення Бог
врешті$решт послав Давидові?

Те, що його родовід та його царство буде
«міцно стояти аж навіки». Це місце Святого
Письма вказує на прийдешнього Ісуса Христа,
Сина Давидового, Який царює вічно. Дійсно, Бог
дивовижним чином поблагословив Давида і ви)
користав його у духовному збудуванні Ізраїля і
перетворенні його на велике царство.

Давид – приклад у покаянні
Є також і деякі негативні риси у портреті Да)

вида; попросіть одного з учнів прочитати уголос
2 Самуїлова 24:1)3. Проведіть обговорення цієї
події, поставивши такі запитання:

Що запропонував зробити Давид?
Він вирішив зробити в Ізраїлі перепис насе)

лення, очевидно для того, щоб визначити, скільки
воїнів він мав у своєму розпорядженні.

Яким чином на Давидову ініціативу відреа$
гував Йоав?

Він поставив під сумнів те, чи потрібно роби)
ти перепис населення. Здавалося, він розумів, що
цареві, який дійсно покладається на Бога, не по)
трібно знати те, скільки саме воїнів він має.

Що могло спонукати Давида провести цей
перепис населення?

Існують дві можливі причини, які призвели
до цього рішення. Може, Давид був сповнений
гордощів, що його царство таке велике. Або ж
він, можливо, боявся, що Бог припинить являти
через нього Свою силу.

Чи можете ви пригадати якісь гріхи, скоєні
Давидом, окрім проведеного ним перепису Ізра$
їля? Яким чином Давидові гріхи можна порівня$
ти з Сауловими?

Порівняльна таблиця. Проведіть верти)
кальну лінію по центру дошки. З лівого боку

зробіть перелік деяких гріховних вчинків, які
скоїв Давид, включаючи його перелюб з Вірса)
вією, вбивство Урії та проведення підрахунку
кількості свого народу. З правого боку зробіть
перелік негативних вчинків, які скоїв Саул (з
матеріалу минулого уроку), включаючи прине)
сення жертви особисто замість того, щоб заче)
кати на Самуїла, який мав право це робити;
збереження життя Амалика; спробу вбивства
Давида; та звернення за порадою до жінки)во)
рожки в Ен)Дорі. Зробіть висновок, що Давидо)
ві гріхи були так само тяжкі, як і Саулові. Потім
запитайте:

Якщо обидва вони були грішниками, тоді
чому про Давида неодноразово згадується
схвально, тоді як згадки про Саула зовсім
несхвальні? (2 Сам. 24:10)25)

Різниця між ними полягає у їхній реакції на
свої власні гріхи. На минулому уроці ми побачи)
ли, що Саул неодноразово намагався виправда)
ти себе, тоді як Давид визнав: «Я дуже згрішив»
(2 Сам. 24:10). Звинувачуючи людей, а не себе,
Саул не хотів брати на себе особистої відпові)
дальності за свої вчинки, тоді як Давид наполіг
на тому, щоб він міг сам, за власний рахунок,
принести жертву за свій гріх (вірші 22)25).

Практичне застосування
Наслідуючи приклад Давида
Покаяння
Головна ідея, закладена у слово «покаяти)

ся», полягає у тому, щоб «відвернутися від свого
гріха». Тобто, до цього ми прямували в одному
напрямку, та раптом усвідомили, що йдемо хиб)
ною дорогою. Тож ми зупиняємося, повертаємо
та йдемо у протилежний бік.

Саул сумував над своїми гріхами, але тоді,
коли його хтось виявляв у тих гріхах. Він вирішу)
вав чинити будь)що необхідне, аби спробувати
виплутатися з того скрутного становища, в яке
потрапив. Це відрізняється від реакції на гріх з
боку Давида. Давидове серце було розбите
(2 Сам. 24:10). Він усвідомлював скоєне ним зло.

Визнання (сповідання)
Коли ми читаємо у газеті про те, що хтось

зізнався у злочині, то це означає, що особа ви)
знала себе винною у скоєні того чи іншого зло)
чину. Це більше, ніж просто сказати: «Так, я га)
даю, що вчинив деякі помилкові речі у своєму
житті». Справжнє визнання (сповідання) – це
погодження з тим, що ми скоїли конкретне зло.
Наше сповідання мусить наслідувати цей зра)
зок: «Господи, я визнаю, що згрішив, коли я...»
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Прощення
Боже прощення є усуненням нашої провини

за гріх, який ми сповідуємо. Воно дає нам відчут)
тя миру після того, як з нас знято тягар гріха, і ми
знаємо, що тепер маємо належне спілкування з
Богом.

Слово «прощення» означає «скасування
боргу». Наприклад, якщо позичальник прощає на)
дану ним позику, тоді вже його боржник нічого йо)
му не винен. Подібно до цього, наш гріх робить
нас боржниками перед Богом, аж доки Він не про)
стить нам, скасувавши наш духовний борг.

Проте, з іншого боку, ми не повинні забува)
ти, що і ми покликанні до того, щоб прощати ін)
шим: «І прости нам довги наші, як і ми прощаємо
винуватцям нашим.» (Мт. 6:12)

Очищення
Коли Бог прощає нас, Він очищає нас від грі)

ха (1 Ів. 1:9). Це зовсім не означає, що щезнуть
усі наслідки нашого гріха. Головна думка очищен)
ня полягає в тому, що Бог цілковито відновлює
наше спілкування з Ним.

Пригадайте ситуацію, в якій Ісус Христос
омив ноги Петру. Звичайним тогочасним взут)
тям були сандалі. Люди багато ходили, від чого
їхні ноги ставали брудними. Тож цей звичай по)
лягав у тому, що слуга омивав ноги членів роди)
ни, коли вони сходилися, наприклад, пообідати.

Коли Ісус Христос зі Своїми учнями зібралися у
горниці, там не було слуги, який би омив їм ноги.
Тож Ісус узяв води та почав омивати ноги своїм
учням. Коли ж Петро відмовився від того, щоб
Ісус омив йому ноги, Ісус відповів, що коли Петро
не дозволить Йому це зробити, тоді він не мати)
ме з Ним жодної спільності. Тоді Петро захотів,
щоб Ісус омив не лише його ноги, але й усе його
тіло. Ісус пояснив, що не все тіло Петра потребу)
вало очищення, а лише його ноги.

Це ілюструє наше християнське життя у
цьому світі. Ми стикаємося зі спокусами та грі)
ховними бажаннями і потрапляємо в їхню паст)
ку. Ми залишаємося воістину спасенними, але
дозволяємо гріхові забруднювати нас. Нам по)
трібно іти до Ісуса у покаянні та сповіді. Якщо ми
це робимо, тоді Він прощає нас та відновлює на)
ше з Ним спілкування.

Завжди корисно проводити аналіз нашого
духовного стану. Бог дозволяє нам почати зно)
ву. Відновіть ваше спілкування та ходіння з Гос)
подом.

Завершіть ваші роздуми молитвою. Моліть)
ся ви і запропонуйте вашій групі помолитися мо)
литвою покаяння. Просіть Бога дослідити ваше
серце та виявити ваші гріхи, давши прощення і
натхнення боротися з найзлішим ворогом хри)
стиянина – гріхом.

Пізнання

Ім’я Христа я не шукав для себе,
Ходив, блукав у темряві гріха.
Душа була байдужа і глуха
До Того, хто створив і землю, й небо.

Не знав, що Він, колись розп’ятий, кров'ю
В ім’я життя приречено горів.
Тепер, коли від слів Його прозрів, –
Розцвів душею, вибухнув любов’ю.

Сергій Рачинець



18 Прагнемо до Небесної Вітчизни

Особиста підготовка
Однією з визнаних аксіом є та, що ми здат)

ні більше позитивно впливати на людей тоді,
коли розвиваємо з ними тісні стосунки. Дослід)
ження показують, що, наприклад, існує більша
вірогідність того, що людина відвідає церкву са)
ме тоді, коли її запросив туди один з її друзів, а
не, скажімо, пастор цієї церкви, якого вона осо)
бисто не знає.

Про що це говорить вам як учителю? По)
знайомтеся ближче з вашими учнями!

Але познайомтеся з ними зовсім не поверх)
нево, а шукайте шляхи для постійного зміцнення
своїх стосунків з ними. До того ж не просто під)
тримуйте з ними стосунки у день проведення за)
гальних богослужінь у церкві, а плануйте прове)
дення заходів дозвілля з вашим класом. Напри)
клад, якось зберіться групою для того, щоб про)
вести час не в приміщенні церкви. Це допоможе
вам ближче познайомитися зі своїми учнями.
Окрім цього ви матимете більший позитивний
вплив на їхнє життя.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Душевний мир людини є наслідком її пра)

ведного життя. Завдяки тому, що Давид був
«мужем за серцем Божим», царство, яке він за)
лишив своєму синові, було царством великого
миру. Соломон розпочав своє царювання, йдучи
слідами свого батька, завдяки чому його цар)
ство досягло великого процвітання. Одним із
ключових факторів успішного царювання Соло)
мона було визнання того, що він не міг правити
без Божого керівництва та Божої премудрості.
Коли йому була надана можливість попросити
все, що він тільки забажає, він попросив собі му)
дрості від Бога для того, щоб очолювати народ
Божий і керувати ним.

Для сьогоднішніх віруючих це слугує
необхідним нагадуванням про те, що мудрість,
якої ми потребуємо у житті, приходить лише від
Бога. Якщо ми візьмемо за приклад ранній період

Соломонового життя, тоді ми будемо просити від
Бога саме мудрості.

На жаль, Соломон також мав і негативний
приклад. У його житті настав час, коли він більше
не шукав Божої мудрості. Внаслідок цього його
син успадкував державу, сповнену всіляких по)
трясінь. Тож візьмемо для себе урок з обох цих
прикладів: ми мусимо шукати у своєму житті Бо)
жої премудрості, інакше ми спричинимо усілякі
потрясіння як у власному житті, так і передамо їх
нашим близьким.

Цей урок повинен нагадати вашим учням
про те, що справжня мудрість приходить тільки
від Бога. Таким чином, закликайте їх шукати му)
дрості для того, щоб вони могли своїм життям до)
годжати Богові.

Робота над темою
Розпочніть будувати тему вашого уроку на

запитаннях, наведених нижче жирним шриф)
том. Саме це вам допоможе сконцентрувати
увагу всього класу. Коли учні запропонують від)
повіді, проведіть обговорення так, щоб отримати
думки, схожі до наведених нижче звичайним
шрифтом.

На вашу думку, хто є ті найрозумніші люди,
яких ви знаєте?

Які характеристики розумних людей ви мо$
жете навести?

Ми, напевно, очікуємо від них того, що вони
люблять пізнавати щось нове та з радістю чогось
навчаються.

У чому полягає різниця між людиною ро$
зумною та людиною мудрою?

Розумною людина є головним чином завдя)
ки своєму інтелекту, тоді як мудрість людини
залежить від того, чи живе вона помірковано та
чи приймає вона правильні рішення. Більш того,
дуже розумна людина може скористатися своїм
інтелектом, щоб спричинити велику шкоду собі
та іншим. Але насправді мудра людина здатна
заздалегідь передбачити можливі негативні нас)
лідки своїх учинків та зробити необхідні кроки
для їх уникнення.

Біблійний текст: 1 Царів 3:5?13
Ключова істина: мудрість приходить від Бога
Мета уроку: заохотити учнів шукати мудрості від Бога для вирішення всіх життєвих

питань та труднощів

УРОК МУДРІСТЬ ДЛЯ СВЯТОГО ЖИТТЯ:
ЖИТТЯ СОЛОМОНА ТА ЙОГО ЧАСИ 5

УРОК 
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Попросіть чотирьох учнів подивитися відпо)
відно такі чотири місця Святого Письма, після чо)
го розкажіть класові про те, що кожне з цих місць
говорить про мудрість:

Приповісті Соломонові 9:10. Ми можемо ма)
ти мудрість лише тоді, коли ми маємо страх Гос)
подній. Цей страх не є побоюванням тієї потенцій)
ної шкоди, яка може бути нам завдана, а наше
благоговійне ставлення до Господа.

Якова 1:5. Ми досягаємо мудрості тоді, коли
просимо її у Бога. Цей вірш особливо стосується
тієї мудрості, яка необхідна нам для перенесення
життєвих випробувань.

Псалом 118(119):97)98. Ми отримуємо му)
дрість тоді, коли досліджуємо та вивчаємо Божий
Закон, Його Слово.

Матвія 12:42. З огляду на Соломонову над)
звичайну мудрість, ним захоплювалися люди йо)
го покоління. Також Соломон був відомий своєю
мудрістю й за часів Ісуса Христа – майже ціле ти)
сячоліття по тому. Лише у Господі Ісусові Христі
світ може відшукати більшу мудрість, ніж Соло)
монова. Таким чином, цей урок робить наголос
на тому, яким саме чином Соломон отримав свою
мудрість, а також на тому, яким чином ми також
можемо бути мудрими.

Зазначте, що на цьому уроці розглядати)
меться одна важлива ланка історичної канви між
Давидом та Ісусом Христом – постать Соломона.

Мудрість веде до процвітання та про$
сування вперед

Вкажіть на різницю між царством, яке Да)
вид отримав від Саула, та Соломоновим цар)
ством, яке той успадкував від Давида. Вкажіть
на те, що Соломонове царство ще більше роз)
ширилося внаслідок його великої мудрості, даної
йому Богом.

Події, які ми розглядаємо у цьому уроці, від)
бувалися в Ґів’оні. Соломон прийшов сюди на
ранньому етапі свого царювання з тією метою,
щоб тут вклонитися Богові. І саме тут на той час
знаходилася скинія (1 Хр. 16:39)40).

Попросіть одного з учнів прочитати вголос 1
Царів 3:5)9. Обговоріть це місце Святого Письма
за допомогою таких запитань:

Яку пропозицію зробив Бог Соломонові?
Господь сказав Соломонові, що той може

просити у Нього все, чого тільки забажає.
Якщо б Господь зробив таку пропозицію

вам, то що б ви попросили у Нього?
Нехай учні дадуть кілька варіантів відповідей

на це запитання. Попросіть їх бути відвертими.

Згадайте деякі з ваших недавніх молитов,
та порівняйте їх з Соломоновою молитвою. У
чому вони схожі? Чим вони відрізняються?

Однією з найпомітніших відмінностей у біль)
шості наших молитов є та, що ми зазвичай про)
симо у Бога про матеріальні речі. У цьому нічого
поганого немає, але Соломон не зосереджувався
на матеріальних речах; замість того, він просив
Бога зробити його мудрим, щоб він був здатен
очолювати Божий народ.

Коли ми востаннє молилися приблизно та$
кою молитвою: «Господи, допоможи мені бути
мудрим!», «Господи, допоможи мені бути свя$
тим!» або «Господи, допоможи мені бути залеж$
ним лише від Тебе!»?

Такі молитви трапляються аж занадто рідко.
Чому, на вашу думку, Соломон попросив у

Бога мудрості? Що спонукало його це зробити?
Він, імовірно, визнавав ту відповідальність,

яка була покладена на його плечі. Йому був на)
даний великий привілей, але разом з ним на ньо)
го була покладена і велика відповідальність. На)
род, яким він правив, був народом Божим, і тому
Соломон не насмілювався ставитися до цієї місії
поверхнево.

Ми повинні знати, що й сьогодні у нашому
житті будь)який привілей породжує величезну
відповідальність з нашого боку.

Чи не дивує вас та обставина, що Соломон
так швидко зреагував на покладену на нього
відповідальність? Про що це вам свідчить?

Здається, що вже до цього він відчував тя)
гар від нестачі необхідної мудрості. Його батько
був настільки великим царем, що Соломон знав:
потрібно буде докласти багато зусиль з його боку
для того, щоб його проходження за Богом було
успішним.

У яких сферах життя ви відчуваєте свою
відповідальність?

Кожний християнин відчуває свою серйозну
відповідальність у себе вдома, у церкві, на роботі
тощо.

Яким чином ви справляєтеся з покладеною
на вас відповідальністю? Згадайте кожну сферу
життя, яку ви тільки назвали, та спитайте себе:
«Чи справляюся я з цією сферою життя так, як
повинен? Що мені потрібно змінити?»

Згідно з 1 Царів 3:11$14, яким чином Гос$
подь відреагував на те, що Соломон попросив у
Нього мудрості для здійснення покладеної на
нього як на царя відповідальності?

Завдяки тому, що Соломон попросив мудро)
сті, щоб очолювати Божий народ, Бог пообіцяв
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не тільки наділити його мудрістю, але й зробити
усе для досягнення ним процвітання у кожній
сфері його життя.

Чи закладений у Соломонове прохання
певний принцип, який ми можемо взяти для за$
стосування у своєму власному житті?

Так, безперечно. Він полягає у тому, що
коли ми прийматимемо мудрі рішення, які до
вподоби Богу, тоді ми будемо відчувати Божі
благословення.

Розгляньте 1 Царів 3:16$28. Яка історія слу$
гує прикладом того, як Соломон застосовував
свою мудрість?

До Соломона прийшли дві жінки з дитиною,
кожна з яких стверджувала, що ця дитина – її.
Але Бог наділив Соломона мудрістю визначити,
яка саме з цих жінок говорила правду.

Що відкриває 1 Царів 10:23$27 щодо наслід$
ків застосування Соломоном мудрості, даної йо$
му Богом, у звершенні правління над Ізраїлем?

Соломон користувався великою повагою з
боку народу, а Ізраїль став державою, яка вель)
ми процвітала.

Непослух веде до духовного занепаду
Який гріх приписується Соломонові у 1 Ца$

рів 11:1$3?
Він узяв собі кілька сотень жінок за дружин

та наложниць. Можливо, це було розповсюдже)
ною практикою серед царів того часу, щоб таким
чином підтверджувати укладені міжнародні уго)
ди, але у вірші 1 чітко вказується на те, що Соло)
монові стосунки з мешканками його гарему ба)
зувалися не лише на політичній необхідності:
«Соломон покохав багато... жінок».

Яким чином цей гріх негативно вплинув на
Соломона (1 Царів 11:4)?

У Соломона виникли проблеми зі здоров’ям,
і це, в першу чергу, через старість. А в духовному
плані: «Жінки його прихилили його серце до ін)

ших богів». Іншими словами, він став ідолопо)
клонником.

Як могло так статися, що настільки мудра
людина вчинила таку річ?

Успіхи так легко можуть породити в людині
гордощі, духовну самовпевненість, самозадо)
волення та помилкові відчуття у різних сферах
життя, чи то духовного чи простого буденного. До)
сягнувши висот свого успіху, ми повинні бути обе)
режними, щоб нам після цього не відійти від Бога.

Які наслідки мав Соломонів гріх та духов$
ний занепад (1 Царів 11:11$13)?

Бог вирішив забрати у його спадкоємців
більшу частину його царства.

Практичне застосування
Який урок нам потрібно взяти для себе із

Соломонового життя?
Якщо така мудра людина, як Соломон, могла

настільки глибоко впасти у гріх, тоді нам усім слід
бути обережними. Мудра людина може стати неро)
зумною, якщо вона не ходить у послуху Богові.

Як домашнє завдання для учнів порадьте їм
додатково розглянути 1 Цар. 11:1)13 і звернути
увагу на те, що у ньому сказано про Соломона,
який робив «зле в очах Господніх», про його «чу)
жинних жінок». А також учні мають звернути осо)
бливу увагу на обітницю та застереження, які мі)
стяться у цьому ж уривку.

Порадьте учням протягом наступного тижня
і зараз молитися Богові про те, щоб Він допоміг
їм робити мудрі рішення.

На завершення уроку попросіть кожного з
учнів згадати одне рішення, яке їм слід було б
не прийняти. Завершіть це заняття молитвою,
використовуючи слова з послання апостола Яко)
ва 1:5 у якості обітниці, даної нам Богом: «А як)
що кому з вас не стачає мудрости, нехай просить
від Бога, що всім дає просто, та не докоряє, і бу)
де вона йому дана».
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Особиста підготовка
Чи давали вам коли)небудь погану пораду?

На цьому уроці ми розглянемо, як двоє чоловіків –
Рехав’ам та Єровоам – діють за поганою по)
радою, внаслідок чого страждає багато людей
протягом багатьох поколінь.

Хоча обидва вони – і Рехав’ам, і Єровоам –
послухалися цієї поганої поради, Єровоам був
особливо винен. Він чинив те, що здавалося най)
кращим для досягнення його власних інтересів,
не зважаючи на те, чи було це найкращим для
його держави. Його егоїзм призвів до заколоту
та розділення.

Цей урок повинен нагадати вашим учням
про небезпеку, яка існує тоді, коли людина дозво)
ляє власним амбіціям скеровувати її вчинки. Учні
повинні побачити помилковість спроб досягти
особистих інтересів за рахунок порушення гро)
мадського порядку. Таким чином, вони повинні
з’ясувати для себе необхідність приймати рішен)
ня, базуючись на керівництві Божому, та корити)
ся Богом призначеній владі.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Протягом десь 474 років Ізраїль жив як єди)

ний народ в Обіцяній Землі – від моменту вход)
ження в Край до кінця Соломонового царювання.

Після Соломонової смерті Ізраїль розділив)
ся на дві окремі держави. Північне царство існу)
вало приблизно два століття, тоді як існування
Південного царства тривало майже три століття
перед тим, як народ було забрано у полон.

Після сімдесяти років, проведених у полоні,
євреї повернулися, щоб жити в Обіцяній Землі
наступні п’ять століть, доки не народиться Ісус
Христос. Майже увесь цей час вони жили під па)
нуванням інших народів.

Те, що сталося під час життя Єровоама, поз)
бавило Ізраїль Божих благословень на багато
століть уперед. По суті, після пережитого щастя,
після досягнення вершини своєї слави за часів
Соломонового царювання, Ізраїль продовжив

свою історію як розпорошений народ від часу,
про який ідеться наприкінці цієї оповіді, аж доте)
пер. В цій оповіді ми побачимо, як одна людина
спричинила заколот проти громадського порядку
задля досягнення особистих інтересів.

Робота над темою
Соломон правив Ізраїлем у спокої та про)

цвітанні протягом сорока років. Але наприкінці
свого життя він не тримався Божих постанов, як
повинен був це робити. Коли він помер, його син
Рехав’ам був помазаний як наступний цар. Про)
те насіння розділення вже було посаджене, мало
невдовзі прорости та принести плід.

Один чоловік, на ім’я Єровоам, чекав на
можливість захопити царський престол. Однак
Бог зробив так, щоб Соломонів син Рехав’ам
продовжив правління у Єрусалимі над части)
ною народу.

Люди часто плутають Рехав’ама з Єровоа)
мом. Для того, щоб їх не сплутати, запам’ятай)
те таке: Рехав’ам залишився в Єрусалимі, тоді
як Єровоам очолив у заколоті десять племен із)
раїльських.

Рецепт заколоту (Соломон)
Який внесок Соломона у вчинення заколо$

ту, що стався після його смерті?
1 Царів 11:1)3. Соломон дозволив своєму

коханню до жінок призвести до того, що він не по)
слухався Божих повелінь, і його серце не було
повністю віддано Богові.

1 Царів 11:4)8. Коли Соломон одружувався з
жінками з різних народів, він будував місця по)
клоніння їхнім богам. Він також і сам почав покло)
нятися цим ідолам.

1 Царів 12:4. У міру того, як зміцнювалася
країна, якою правив Соломон, необхідно було
знаходити дедалі більше грошей для її функціо)
нування. Тому Соломон збільшив розмір податків
в Ізраїлі.

Чому, на вашу думку, Соломон так вчинив?
Імовірно, що Соломон одружувався з іно)

земними жінками для того, щоб створювати сою)

Біблійний текст: 1 Царів 12:1?4, 16?17, 26?28
Ключова істина: порушення громадського порядку для досягнення власних

інтересів призводить до духовного занепаду, гріха та осуду
Мета уроку: учні повинні зважати на можливі наслідки заколоту

УРОК ВІД ЕГОЇЗМУ КЕРІВНИКІВ СТРАЖДАЄ НАРОД:
ЖИТТЯ ЄРОВОАМА ТА ЙОГО ЧАСИ 6

УРОК 

6
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зи з іншими народами. Хоча, можливо, з політич)
ної точки зору це і було вигідно, все ж у духовно)
му плані це мало катастрофічні наслідки.

Соломон вже був літньою людиною, коли він
почав поклонятися іншим богам. Можливо, це
сталося не відразу, тому що протягом багатьох
років Соломон поступово йшов на неприпусти)
мий духовний компроміс. Спочатку трохи, потім
більше, потім ще, аж доки це не закінчилося від)
даленням від виконання Божої волі. Соломон був
успішним царем. Можливо, його успіхи затумани)
ли його духовний зір.

До яких наслідків призвели Соломонові дії?
У 1 Царів 11:11)12 Бог сказав Соломонові,

що Він забере частину царства у Соломонового
сина.

Рецепт заколоту (Рехав’ам)
Який внесок у вчинення заколоту вніс Ре$

хав’ам?
1 Царів 12:8. Рехав’ам послухався поради

людей свого віку, замість того, щоб послухатися
літніх порадників.

Чому, на вашу думку, літні порадники дали
кращу пораду?

Тому що вони бачили те, яким чином Соло)
мон у свій час збільшив податки. Також вони,
можливо, були більш об’єктивними, ніж Ре)
хав’амові друзі. Менш імовірно, що вони хотіли
сказати Рехав’амові те, що, на їхню думку, він ба)
жав від них почути.

1 Царів 12:13)15. Рехав’ам був байдужий до
потреб та становища свого народу. Складається
таке враження, що, начебто, він хотів собі щось
довести, а також показати, що ніхто не здатен
його залякати.

1 Царів 12:21. Тільки)но Рехав’ам побачив
наслідки свого рішення, було б мудрим з його
боку визнати свої неправильні кроки. Але у біль)
шості випадків нам найважче вимовити слова: «Я
був неправий».

До яких наслідків призвели Рехав’амові дії?
Десять племен ізраїльських вчинили зако)

лот та утворили свою власну державу.

Рецепт заколоту (Єровоам)
Який внесок у вчинення заколоту вніс Єро$

воам?
1 Царів 11:37. Знадобилося небагато часу

для того, щоб побачити, чого саме «жадала ду)
ша» Єровоама. Він знехтував Божими настанова)
ми щодо того, щоб він очолював народ у правед)
ному житті. Він отримував задоволення від того,

що він – цар, а не від того, що він може бути бо)
гобійним.

1 Царів 12:16. Хоча Єровоамове ім’я й не зга)
дується у цьому вірші, та все ж контекст цього
уривку вказує на те, що саме він був ватажком
цього заколоту (подивіться ще раз вірші 2)3, 12).
Важко не здогадатися про те, що тут за його вчин)
ками стояли його ж хворобливі амбіції.

Наслідки заколоту
Перед обговоренням цього питання, попро)

сіть трьох учнів прочитати вголос наведені нижче
три тексти зі Святого Письма:

1. Розділення (1 Цар. 12:19)25)
Наскільки глибоким був розкол між Ізраї$

лем та Юдою?
Вони назавжди пішли різними дорогами.

Лише Боже втручання запобігло кривавій сутичці
між ними.

Що зробив Єровоам для того, щоб зміцни$
ти Ізраїль як окрему державу та себе самого як
царя?

Він заснував нову столицю держави у Сихе)
мі – місті, куди свого часу для власного настано)
влення на царство приходив Рехав’ам.

2. Омана (1 Цар. 12:26)30)
Яку загрозу для безпеки та стабільності

свого нового царства передбачав Єровоам?
Єровоам боявся, що коли народ піде до Єру)

салима – Рехав’амової столиці – для того, щоб
там у храмі вклонитися Богові, то люди вважати)
муть саме Рехав’ама за свого царя. Єровоам по)
боювався, що вони можуть його навіть убити.

Як він планував уникнути цієї проблеми?
Він вирішив (внаслідок ще однієї лихої пора)

ди) звести для Ізраїля додаткові жертовники.
Яким чином він переконав народ піти за

ним?
Він зробив так, щоб людям здалося, що він

робить їм велику послугу. Подорож до Єрусалима
була довгою та небезпечною. Іншими словами,
він порадив їм: «Давайте зробимо це зручнішим
для вас».

Яким чином і ми сьогодні відчуваємо спо$
кусу зробити поклоніння Богові «зручнішим»?
Наведіть кілька прикладів.

Ми можемо закликати до різних стилів по)
клоніння Богові. З іншого боку, ми можемо пере)
ключитися на інші способи поклоніння лише тому,
що вони популярні. Пастори можуть уникати про)
повідувати проти гріха або робити наголос на
доктринальному віровченні для того, щоб уникну)
ти критики на свою адресу.
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Яким чином нам слід визначати, що саме є
прийнятним у поклонінні Богові, а що – ні?

Нам потрібно бути обережними, щоб не ка)
зати, що саме обов’язково повинна мати церк)
ва для поклоніння Богові. Ані традиції, ані якісь
нововведення самі по собі не є корисними. Го)
ловне – відшукати біблійні принципи, якими ми
повинні керуватися у поклонінні Богові.

3. Духовний занепад (1 Цар. 12:30)33)
Хто є той «він», про якого йде мова у вір$

ші 31?
Тут мова йде про Єровоама. (Попросіть клас

обвести займенник «він» кожного разу, коли він
вживається у цьому уривку).

Які дії вчинив Єровоам для започаткування
своєї хибної релігійної практики? Наведіть кіль$
ка прикладів.

Він зробив «пагірки» (центри поклоніння,
подібні до тих, які використовували ханаанеяни).
Він зробив священиками людей, які не були ле)
витами. Він наказав провести «свято» так, як він
«вимислив з свого серця». До того ж він особи)
сто приніс жертву на жертовнику, який сам і
встановив.

Який вплив мали на людей Єровоамові дії?
Ці дії вели їх до гріха через нову релігію, яку

він заснував (вірш 30).
Дію якого принципу бачимо ми тут?

Люди йдуть за своїм лідером. Лідер справ)
ляє величезний вплив на тих, хто за ним іде.
Головний принцип, закладений тут, полягає у
тому, що коли людина планує вчинити заколот,
тоді вона пожне нещастя, а також принесете го)
ре й іншим.

Практичне застосування
Скажіть учням, що ми, християни, повинні

бути зацікавленими не в заколотах проти ко)
гось (сім’ї, церкви, держави тощо), а навпаки, в
єднанні всіх. І це ми можемо почати робити вже
зараз – молячись за це. Прочитайте такі поси)
лання: 1 Петра 2:17; Рим. 12:14,17)21; Ів. 19:11;
Кол. 1:16; 2:10; поділіться з класом висновками,
до яких ви прийшли.

Запропонуйте класові попрацювати вдома
у своїх робочих зошитах, а також поміркувати
над тими духовними уроками, які вони взяли для
себе на заняттях, де розглядалася роль Соломо)
на, Рехав’ама та Єровоама у розділенні царства.
Потім учні повинні записати (на окремому аркуші
паперу) ті принципи, які вони визначили внаслі)
док свого дослідження.

Закінчуючи молитвою, попросіть Бога вка)
зати вам на ті куточки вашого серця, в яких, мо)
жливо, зріє заколот чи обурення, та попросіть
Його керівництва у тому, щоб цього позбутися.

Коли вітри – озимі вже і злі, –
Влетять у двері і тебе остудять,
Тоді здається, що по всій землі
Негода владарює і простуда.

Із дому важко зрозуміти світ,
Який живе в примиреннях і чварах,
На себе накликає безліч бід,
А вже тоді жахається в кошмарах.

Таке життя без Бога – вже давно,
Важке й нестерпне, крутить наче виром.
Побачити ж людині не дано,
Що діється за стінами квартири.

Із дому важко роздивитись світ –
Обмежений до обрію по колу.
Та є ще інший – Божий Заповіт, –
Правдивий, щирий, світлий, веселковий.

Божий заповіт

Оцей світ кращий – що не говоріть,
Бо всупереч реальності жорстокій,
При світлі Вифлеємської зорі
Безсмертя в ньому матимеш і спокій.

Сергій Рачинець
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Особиста підготовка
Коли ми переживаємо важкі часи, то у гли)

бині душі кожен з нас і досі зберігає дитяче пра)
гнення до присутності особливої людини. Одна з
переваг християнства полягає в тому, що Ісус
Христос є Еммануїл – Бог з нами. Сьогоднішній
урок розповідає про пророка Ісаю та царя Юди
Ахаза у важкі часи, а також про дану Богом обіт)
ницю Його присутності.

Цей урок розрахований на те, щоб підбадьо)
рити тих ваших учнів, хто, можливо, переживає
часи випробувань. Слід їм нагадати, що Бог – ду)
же близький, навіть коли здається, що Він – дале)
кий. Також нагадати про те, що Бог завжди з на)
ми, навіть якщо здається, що Він нас покинув.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Поставте запитання, наведені нижче жир)

ним шрифтом. Проведіть їхнє обговорення. Ба)
жано отримати відповіді на ці запитання, подібні
до наведених нижче звичайним шрифтом.

Чи знаходились ви коли$небудь у ситуації,
яка викликала у вас неймовірний страх? Можли$
во, це було через хворобу дитини, хірургічну
операцію, дорожньо$транспортну пригоду, фі$
нансову кризу або проблеми у вас на роботі чи
у церкві.

(Послухайте кілька відповідей, але цінуйте
час, необхідний для проведення уроку).

У таких ситуаціях ми знаємо, що повинні до$
віряти Богові. Чому ж так важко Йому довіряти?

Навіть якщо ми знаємо, що ми повинні дові)
ряти Богові, все ж наша плоть зосереджується
на тій проблемі, яка у нас виникла. Ми вклада)
ємося спати, думаючи про неї, а коли прокида)
ємося, вона й досі у наших думках. У міру того,
як ми дедалі більше зосереджуємося на цій про)
блемі, вона нібито стає щоразу більшою. Окрім
неї ми вже не бачимо нічого.

Проведіть обговорення прикладу, який по)
казує те, яким чином ми можемо відійти від Бога.
Запитайте учнів класу, як вони гадають, чи змо)

жуть вони сховати Біблію за одним пальцем. Від)
повідь здається очевидною – ні. Попросіть їх по)
тримати свою Біблію на відстані витягнутої руки
від себе та заплющити одне око. Тепер їм слід
підняти один палець іншої руки і потримати його
між відкритим оком та Біблією. Коли вони набли)
жатимуть палець до ока, він буде закривати Біб)
лію дедалі більше, аж поки не закриє її всю.

Чого навчає нас цей приклад?
Навіть малі речі можуть стати причиною то)

го, що ми втрачаємо з поля зору щось важливе.
Деякі речі можуть здаватися більшими, ніж вони
є насправді.

Цей урок показує нам те, як одна людина
зіткнулася з величезною небезпекою, та дослід)
жує, як вона впоралася з нею.

Протягом цього навчального року ми з ва$
ми зосереджуємося на одній$єдиній істині. Чи
може хтось із вас її пригадати?

Ми спостерігаємо за тим, як протягом усієї
біблійної історії Божа сила діяла у житті Його
народу.

Яким чином Бог втручався у те, щоб сприя$
ти праведному життю в Юді та навіть в Ізраїлі?

Один із способів полягав у тому, що Бог по)
силав пророків з Його словом до людей.

Робота над темою
Попросіть клас прочитати Ісаї 1:1. Викладіть

деяку загальну інформацію стосовно Ісаї разом з
запитаннями та відповідями.

Хто був батько Ісаї?
Амос. Біблія не наводить про Амоса ніяких

інших відомостей, окрім його імені.
Кому Ісая адресував слова Господа?
Ісая пророкував Юді, Південному царству, а

також мешканцям його столиці – Єрусалима.
Коли пророкував Ісая?
Протягом царювання над Юдою царів Уззії,

Йотама, Ахаза та Єзекії.
Хто з цих чотирьох був царем за часів, що

описані в Іс. 7?
Перший вірш цього розділу вказує на те,

що царем був Ахаз. (Ахаза не слід плутати з

Біблійний текст: Ісаї 7:1?14
Ключова істина: Бог закликає Свій народ жити у вороже налаштованому світі,

являючи йому Божу присутність
Мета уроку: знайти мир та втіху в дивовижному Божому піклуванні про нас

УРОК СВЯТЕ ЖИТТЯ У ВОРОЖОМУ СВІТІ: 
ЖИТТЯ ІСАЇ ТА ЙОГО ЧАСИ 7

УРОК 

7
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Ахавом – чоловіком Єзавелі та правителем Пів)
нічного царства, який царював більш як століття
до того). Ахаз правив протягом шістнадцяти ро)
ків, приблизно через двісті років після того, як
об’єднане царство розділилося. Він був дуже
нечестивою людиною.

Гріховні часи
Для того, щоб відтворити історичне тло по)

дій, про які йдеться в Ісаї 7, зробіть для класу
посилання на 2 Царів 16:1)4. Попросіть учнів
назвати Ахазові гріхи. Учні повинні згадати такі:

Вірш 2. Він відкинув Давидів приклад пра)
ведності.

Вірш 3. Він ходив дорогами царів ізраїльсь)
ких (Північного царства), усі з них були нечес)
тивими. Він навіть для поклоніння іншим богам
використовував дітей.

Вірш 4. Він приносив жертви та кадив іншим
богам. Замість того, щоб поклонятися у храмі, він
робив це в інших місцях.

Які схожі до цих гріхів, але вже вчинені
сьогодні, характеризують наше нечестиве сус$
пільство?

Складається враження, що є невелика різ)
ниця між тими, хто називає себе християнами та
нехристиянами. Занадто вже часто Божий народ
опиняється у ситуаціях, коли він робить ті самі грі)
хи, що їх роблять і нехристияни.

Люди чинять спроби займатися ворожбою,
астрологією, гаданням по руці, гороскопами та ін)
шими елементами, які не дозволяються Богом.
Багато жінок позбавляють своїх дітей життя че)
рез аборти тощо.

Тривожна небезпека
Попросіть клас порівняти 2 Царів 16:5 та Ісаї

7:1. Вкажіть на те, що обидва ці місця Святого
Письма розповідають про ту саму подію, коли із)
раїльська коаліція (Північне царство, в якому пра)
вив Пеках) та Сирія (в якій правління звершував
Рецін) вийшли разом з метою нападу на Юду.

Чому так сталося, що Сирія та Ізраїль
об’єднали свої зусилля для того, щоб напасти
на Юду?

З політичної точки зору, царі цих народів
були стурбовані тим, що їх захопить Асирія. Во)
ни визнавали свою потребу у співпраці для того,
щоб розбити Асирію. Тому вони, природньо, ба)
жали, щоб до них приєднався і Юда. Історична
наука свідчить про те, що коли Ахаз відмовився
підтримати Сирію та Ізраїль, вони вирішили піти
на нього.

З духовної ж точки зору, Бог задумав допу)
стити цю загрозу для того, щоб спонукати Ахаза
навернутися до Господа. Божа сила діяла з ме)
тою вберегти в Юді праведність та Давидів ро)
довід. Ахазові потрібно було зосередити свою
увагу не на царях Сирії чи Ізраїля, а примирити)
ся з Богом.

Чи відбуваються сьогодні у вашому житті
події, які можуть свідчити про те, що Божа сила
діє ніби за лаштунками вашого життя?

Послухайте декілька відповідей.
Яким чином вплинула на Ахаза загроза

вторгнення з боку об’єднаних сил Сирії та Ізраї$
ля (Іс. 7:2)?

Він був переляканий та тремтів, боячись, що
його країну завоюють.

Втішна обітниця
Яким чином Бог досягнув Ахаза у його па$

нічному стані (Іс. 7:3)?
Він послав до нього пророка Ісаю. Здається

очевидним, що Господь робив усе можливе для
того, щоб допомогти цьому нащадкові Давида
навернутися до Нього.

З якими словами звернувся до Ахаза Бог
(вірш 4)?

«...будь спокійний, не бійся, а серце твоє
нехай не м’якне...». Царі Ізраїля та Сирії невдовзі
згорять і димитимуться як та головешка.

Як сказано у вірші 7 про те, що станеться з
задумом Сирії та Ізраїля заволодіти Юдою та
скинути Ахаза?

Їхні плани не матимуть плоду. Незважаючи
на нечестя Ахаза, Бог не дозволить Давидовому
царському престолу бути порожнім.

Що зробити закликав Бог Ахаза у вірші 11?
Бог сказав Ахазові про те, що той може про)

сити у Нього будь)якого «знака», якого тільки по)
бажає, щоб переконатися у тому, що Бог захи)
стить його від Сирії та Ізраїля, як це і було обіцяно.

Якою була Ахазова реакція (вірш 12)?
Він відмовився просити «знака», який ніби)

то, на його думку, «спокушуватиме Господа».
Чи духовно вчинив Ахаз, коли відмовився

спокушувати Бога?
Ні. Хоча він і намагався своєю відповіддю

справити враження набожної людини, та все ж
насправді вона засвідчила, що він не вірить Бого)
ві (вірш 13).

Який «знак» дав Бог Ахазові, незважаючи
на його вагання навіть просити про це (вірш 14)?

Діва мала народити дитину на імя «Емма)
нуїл», що означає «Бог з нами» (Мт. 1:23). Ніби
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цим Бог говорив Ахазові: «Сирія та Ізраїль про)
ти тебе, але Я – з тобою». Нам слід взяти з цьо)
го для себе урок: важливо знати, що ми на боці
Бога, який буде вести нас через усі битви у на)
шому житті.

Чому Бог пообіцяв «Еммануїла» – «Бога з
нами» – Ахазові та Юді у час такого нечестя з їх$
нього боку?

Звичайно, що це було не через їхню вірність
Богові, а заради здійснення волі Божої, а також
для того, щоб явлена була Його благодать. Зно)
ву ж таки подіяла Божа сила задля здійснення
Його волі.

У чому полягає воля Божа?
Вона полягає не в тому, що життя завжди

буде легким. Інколи Він дозволяє нам пережива)
ти часи випробувань. Але переживаючи їх, ви мо)
жете бути впевненими, що Він працює над тим,
аби допомогти нам стати вірними та святими
дітьми Божими.

Згідно з 2 Царів 16:7, що зробив Ахаз після
своєї розмови з Ісаєю?

Замість того, щоб покладатися на те, що
Божа присутність серед Його народу («Емману)
їл») врятує Ахаза від Сирії та Ізраїля, він вдався
до створення людського союзу. Демонструючи
цілковите невір’я, він звернувся по допомогу до
Асирії.

Що позитивного ви знаходите в цій оповіді
про Ахаза, який не довіряв Богові?

Яким би відданим злому він не був, та не міг
зменшити істинність «Еммануїла» ані дій Божої
сили. Приблизно через вісім століть Діва в утробі
зачне та народить сина, якого назвуть «Бог з на)
ми» (Мт. 1:23).

Практичне застосування
Божа рука діє й сьогодні для здійснення Його

волі, як діяла і в минулому. Ми можемо співпрацю)
вати з Богом, отримуючи від цього величезні бла)
гословення, або ж, подібно до Ахаза, ми можемо
чинити опір Його волі та отримати Його осуд.

Часи випробувань обов’язково настануть –
очікуйте їх. Якщо ви відкриті для того, що робить
Бог, ви знайдете для себе Його втіху та міць, яких
буде достатньо для подолання всього того, що
Він допустить вам пережити. Коли ви опинитесь у
тривожній небезпеці, однією з мудрих речей, які
ви можете вчинити, є те, що вам слід очікувати
здійснення Божих обітниць, подібних до тих, про
які йшлося на цьому уроці. Найбільша з усіх обіт)
ниць, яку дав Бог, є Його обітниця спасіння. Бага)
то людей, які переживають важкі часи, якщо шу)
катимуть Бога, то знайдуть спасіння. Чи не пере)
живаєте ви зараз важкі часи? Чи впевнені ви в
тому, що Бог поблизу, і що ви – Його? Якщо ви
маєте якісь запитання чи сумніви з приводу цьо)
го, то, будь)ласка, ось вам кілька порад:

1. Пам’ятайте, як Бог любить вас. Він на)
стільки любить вас, що віддав Свого Сина, Ісуса
Христа, померти за вас (Ів. 3:16).

2. Усвідомте, що ви є грішник та заслугову)
єте на осуд за свої гріхи (Рим. 3:23; 6:23). Нехай
не твердіє ваше серце, як в Ахаза, але покайтеся.

3. Визнайте, що ви не можете спасти само)
го себе (Рим. 3:28; 6:23).

4. Зверніться до Ісуса Христа і попросіть Йо)
го спасти вашу душу (1 Ів. 1:9).

Саме такою нотою завершіть вашу зустріч і
моліться за те, про що згадується у цих чотирьох
пунктах.
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Особиста підготовка
Ніби прихованими серед невеликих книг

Старого Заповіту є деякі чудові істини. Прикла)
дом цього слугує книга пророка Авакума. Даний
урок розповідає саме про цього пророка, який ве)
де діалог з Богом. Авакум спантеличений, бо він
не може дивитися на те, що Бог чинить з гріхом,
який невпинно зростає навколо нього. Потім, ко)
ли Бог говорить Авакуму про те, що Він має намір
зробити, Авакум спантеличений тим, що Бог дія)
тиме так, як Він це відкрив.

Слово Авакума вражає нас своєю ясністю:
хоча ми часто і не розуміємо, що саме робить Бог
або яким чином Він діє, все ж ми відповідальні за
те, щоб довіряти Йому, і чекати, поки Він Себе
не відкриє. Часто ми не розуміємо те, що саме
робить Бог. Занадто вже часто наша мета відріз)
няється від Його мети. І для нас набагато легше
побачити нечестя людей навколо нас, ніж наше
власне. Внаслідок цього, коли Бог чинить Свій
суд, ми часто вказуємо на інших, кажучи: «Невже
вони не заслуговують на це більше, ніж я?»

Подібно до Авакума, ми прагнемо духовного
пробудження та молимося за нього у нашій краї)
ні. Роблячи це, пам’ятаймо, що Бог хоче цього
більше, ніж хочемо ми. Хоча ми і не завжди може)
мо збагнути те, яким саме чином діє Бог, зали)
шаймося переконаними у тому, що Його могутня
правиця діє для здійснення Його волі.

Подивившись на життєву несправедливість,
легко збитися з пантелику. Цей урок повинен за)
охотити ваших учнів довіряти Богові навіть тоді,
коли вони не можуть зрозуміти всіх тих шляхів,
якими діє Бог. Також урок повинен закликати
учнів жити побожним життям та молитися за ду)
ховне пробудження, бо їм нагадали про те, що Бог
засуджує гріх навіть серед Його власних дітей.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Нагадайте класові, що цього навчального

року всі уроки зосереджені на темі Божественної
сили, яка діє в біблійній історії для здійснення
Божого задуму. Попросіть учнів назвати деякі з

важливих віх біблійної історії, які вони вже вивча)
ли цього навчального року. Перегляньте ці віхи.
Скажіть: ці важливі віхи біблійної історії пока)
зують те, як Божа сила діяла вельми очевидним
чином. Але як щодо тих часів, коли здається,
що Бог не діє? Наша віра підказує нам довіряти
Богові та чекати на те, поки Він Себе не відкриє.
Розглянемо, як довіряє Богові Авакум.

Робота над темою
Продовжуючи ваше заняття, щоб приверну)

ти увагу учнів, поставте запитання: чи справед$
ливе життя? Потім поставте запитання, наведені
нижче жирним шрифтом, та дочекайтеся відпо)
відей, подібних до тих, що наведені звичайним
шрифтом.

Чи запитуєте ви коли$небудь Бога «чому?»?
Більшість з нас запитує це. Питати «чому?»

не обов’язково погано, аби тільки ми не ставили
це запитання, намагаючись звинуватити у чомусь
Бога.

Якщо ми запитуємо Бога «чому?», то що б
Він мав на увазі, якщо б відповів 3 розділом кни$
ги Буття?

У цьому розділі підкреслюється вся жахли)
вість гріха. З причини гріха Бог прокляв людське
життя великим смутком (Бут. 3:16)19). Той біль і
ті страждання, які ми бачимо сьогодні у світі, є
наслідком гріха. Спочатку Бог створив доскона)
лий, позбавлений гріха світ. Але людина зіпсува)
ла його, і наслідки цього сьогодні є очевидними
та вельми плачевними.

Якщо ми запитуємо Бога «чому?», то що б
Він мав на увазі, якщо б відповів 19 розділом
книги Об’явлення?

Історія на цьому не закінчується. Бог – пра)
ведний Бог, і зрештою ми можемо бути впевнени)
ми у тому, що Він судитиме та винагороджуватиме
всіх у вищій мірі справедливо: «правдиві)бо та
справедливі суди Його...» (Об. 19:2).

Порівняйте Ісаї 1:1 та Авакума 1:1. Звер)
ніть увагу на те, що Ісая датує свою книгу таким
чином: він називає того, хто саме був царем у
його час, тоді як Авакум не робить якихось особ)
ливих посилань стосовно свого часу або сто)

Біблійний текст: Авакума 1:1?7; 3:1?2
Ключова істина: Бог засуджує гріх навіть серед Свого народу
Мета уроку: просити Бога послати духовне пробудження

УРОК МОЛИТВА ПРО ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ:
ЖИТТЯ АВАКУМА ТА ЙОГО ЧАСИ 8

УРОК 

8
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совно своєї родини. Тому будь)яку інформацію,
що може стати історичним тлом для вивчення
подій, про які йдеться у цій книзі, потрібно роз)
глядати у світлі того, що про них сказано у самій
цій книзі.

Більшість вчених та дослідників Біблії дату)
ють книгу пророка Авакума приблизно початком
600)их років до Р.Х. Тоді це робить його сучасни)
ком Єремії на ранньому етапі його служіння (про
це мова піде наступного уроку) та Даниїла у його
дитинстві, перед початком подій, про які розпові)
дається у його книзі (урок 10).

Зазначте, що книга пророка Авакума уособ)
лює собою своєрідний діалог між пророком та
Богом. Попросіть ваших учнів зробити у своїй
Біблії такі нотатки:

1:2)4 Авакум говорить
1:5)11 Бог відповідає
1:12)2:1 Авакум говорить
2:2)20 Бог відповідає
3:1)19 Авакум говорить

Діалог з Богом
Проведіть обговорення Авакумового діалогу

з Богом у процесі його розгортання у розділах 1 та
2. Попросіть когось із учнів прочитати вголос тек)
сти, вказані нижче, та поставте їм ці запитання:

Що саме робить пророк, розпочинаючи
свою розмову з Богом (Ав. 1:2$4)?

Він звертається до Бога, просячи почути йо)
го благання. Зазвичай пророки промовляли до
людей, будучи глашатаями Божими. Однак тут
Авакум промовляє до Бога стосовно людей.

Чому Авакум спантеличений?
Є для цього, принаймні, дві причини: 1) йому

здається, Бог не чує його молитви; 2) йому зда)
ється, Бог нічого не робить стосовно того нече)
стя, яке Авакум спостерігає скрізь навколо себе.

Чи можете ви пригадати ситуацію у своєму
житті, коли ви відчували, що Бог нібито не слу$
хає ваших молитов? Якою є ваша реакція у та$
ких ситуаціях?

Послухайте кілька відповідей. Якщо ніхто
не зможе відповісти, тоді поділіться особистими
прикладами і підведіть до того, яким чином ми
повинні реагувати на це.

Вам інколи буває цікаво, чому у світі, зда$
ється, так стрімко поширюється нечестя?

Якщо так, то не тільки вам це здається. Як
Псалми 72(73); 73(74):1)3, так і Єремія 12:1 роз)
повідають про ті часи, коли духовні люди замис)
лювалися над питанням, чому Бог дозволяє
нечестивим людям процвітати. Проте в обох цих

ситуаціях вони усвідомлювали, що Бог справед)
ливо діятиме, але у Свій час.

Що, згідно з Ав. 1:3$4, відбувалося тоді в
Юді?

Чинилися гріхи. Вони включали в себе погра)
бування, насильство, суперечки, сварки, не дотри)
мування Закону.

Ці всі розглянуті вище посилання, ймовірно,
відображають ситуацію, що склалася перед са)
мим Вавилонським вторгненням в Юду. Після
Йосії, останнього царя Юди, царював його син
Йоахаз короткі три місяці, перед тим, як його бу)
ло відведено до Єгипту. Потім своє нечестиве ца)
рювання розпочав інший син Йосії – Єгояким. У
36)му розділі книги пророка Єремії записана роз)
повідь про випадок, який показує відсутність в
Єгоякимові поваги до всього, що стосувалося Бо)
га, до всього святого. Бог наказав Єремії написа)
ти попередження про те, що народові потрібно
покаятися. Коли ж до рук Єгоякимові потрапив
Єреміїн «книжковий лист», то замість того, щоб
прислухатися до слів Божих, Єгояким розрізав
цей документ на шматки та спалив у вогні.

Бог відповідає на Авакумів зойк у 1:5$6. Що
говорить Бог у вірші 5?

Він повідомляє Авакумові про те, що Він
знає, що саме відбувається, і що Він збирається
дещо зробити стосовно цього. Він має задум зро)
бити те, у що Авакумові буде важко повірити. Він
знову запевняє Авакума в тому, що Він цілком
розуміє цю ситуацію, і в тому, що Божа сила ось)
ось діятиме.

Що Бог готується зробити (вірш 6)?
Він збирається використати халдеїв, які

увійдуть до Юди та чинитимуть утиски.
Авакум відповідає на слова Божі у 1:12$2:1

(прочитайте Ав. 1:12$13). Якою є Авакумова ре$
акція на Божий задум?

Він не може зрозуміти, чому святий Бог мо)
же використовувати такий нечестивий народ, як
язичники)вавилоняни для того, щоб судити Бо)
жий народ. Він дотримується іншого: «Ми погані,
але вони набагато гірші». Авакум стурбований
тим, що коли Вавилонові дозволити вчинити суд
над Юдою, тоді Вавилон складе данину за цю пе)
ремогу своїм богам, і таким чином просто введе
цю землю у ще більше нечестя.

Що вирішує зробити Авакум (Ав. 2:1)?
Він задумав сісти у вежі та зачекати, що

відповість Бог на його скарги та запитання.
Врешті)решт Божа відповідь надходить до Ава)
кума 2:2)10. Її можна зрозуміти як заохочення
пророкові довіряти Богові (вірш 4).
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Одну з причин покладатися на Нього мож$
на побачити у повторенні одного слова у віршах
6, 9, 12 та 19. Що це за слово?

«Горе... горе... горе... горе...»
Що означає це слово?
«Горе» є вислів глибокого смутку, такий, що

міг вигукуватися під час похоронної процесії як
ознака великого нещастя. Ідея вживання цього
слова полягала в тому, що Вавилон мав пережи)
ти велике горе з причини його ставлення до наро)
ду Юди.

Що, на вашу думку, говорить Бог у вірші 3?
Суд над гріхом прийде у Богом призначений

час. Можливо, це станеться не з ночі на день, ані
не сьогодні або завтра, але обов’язково прийде.
Бог, в кінцевому результаті, осудить грішні наміри
і їхніх авторів.

Чи може хтось навести приклади засто$
сування цієї істини з життя нечестивого царя
Ахава та цариці Єзавелі, які правили над Ізраї$
лем – Північним царством – приблизно за 250
років до Авакумових часів?

Ця історія розповідається у 1 Царів 21)22
розділах, та у 2 Царів 9 розділі. З причини того,
що Ахав та Єзавель змовилися вбити чоловіка на
ім’я Навот та вкрасти його виноградник, Бог ска)
зав їм, що їх буде знищено. Однак протягом
трьох років нічого не відбувалося. Але потім Аха)
ва таки було вбито у битві – пророцтво стосовно
нього збулося. Лише чотирнадцять років по тому
збулося пророцтво й стосовно Єзавелі, але це
сталося точнісінько так, як сказав Бог. Божа
справедливість може здатися повільною, але во)
на таки буде вчинена.

Що, на вашу думку, хоче сказати Бог в Ава$
кума 2:20?

Те, що Бог все тримає під контролем. На до)
дачу до Божої справедливості, другою причиною
довіряти Йому є Його суверенна влада. Бог не си)
дить, склавши руки; події на землі не вийшли з)
під Його контролю.

Пісня хвали
Зосередьте увагу класу на тексті Аваку)

ма 3:1. Охарактеризуйте Авакума 3 як молитовну
пісню, яку створив Авакум для співу Богові у
відгук на те, що пророк дізнався (розділи 1)2).

Приверніть увагу учнів до цих двох думок, які
Авакум адресував Богові.

Вірш 2. Якщо це можливо, пошли пробу)
дження. Якщо ж ні, то у Твоєму гніві (у суді, який
Ти пошлеш Юді), викажи милість.

Вірші 17)19. Що б не сталося, я всім своїм
єством покладатимусь на Тебе.

Спитайте: Як ви вважаєте, Авакум зали$
шився задоволений Божим задумом?

Здається, Авакум говорить про те, що йому
було нагадано, що він не може збагнути усі мож)
ливі способи Божих чинів, але Він може поклада)
тися на Бога, Який діятиме у Свій час, і вчинить
те, що є справедливим.

Практичне застосування
Принцип 1: Бог добре знає про стан, в якому

перебуває наше суспільство.
Відгук 1: Таким чином, ми повинні очікувати

від Нього те, що Він діятиме. Ми повинні шукати,
де саме діє Господь у сьогоднішніх життєвих си)
туаціях. Також ми мусимо бути обережними, щоб
не робити того, що не до вподоби Йому. Ми не мо)
жемо приховати від Нього наше нечестя.

Принцип 2: Бог так само стурбований нече)
стям Свого народу, як і нечестям невіруючих.

Відгук 2: Таким чином, коли ми молимося за
гріхи суспільства, ми повинні не лише зосереджу)
ватися на гріхах невіруючих. Більшу частину часу
нашої молитви ми повинні проводити у покаянні
за наші власні гріхи і за гріхи віруючих.

Принцип 3: Бог тримає все під контролем;
Божа сила діє в подіях біблійної історії для здій)
снення Його намірів.

Відгук 3: Таким чином, нам потрібно довіря)
ти тому, що робить Бог, навіть якщо ми не може)
мо відразу бачити Його руку або розуміти Його дії.
Нам потрібно бути терплячими, поки Він не від)
криє Себе згідно зі Своєю волею.

Принцип 4: Бог відгукується на молитви Йо)
го народу.

Відгук 4: Таким чином, нам потрібно моли)
тися. Чим більше нечестя сьогодні і чим більше
народ Божий чинить його, тим більше нам по)
трібно молитися за духовне пробудження.

Саме на такій молитовній ноті завершіть
цей урок.
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Особиста підготовка
Нагадайте класові про те, що весь цей

навчальний рік ми бачимо, як у біблійній історії –
і особливо у вибраних нами важливих віхах цієї
біблійної історії – діє Божа сила для здійснення
Божих задумів. Скажіть їм про те, що віха біблій)
ної історії, яку розглядатимемо сьогодні, була
поставлена протягом усього життя Єремії й зо)
середжена на його служінні.

Попросіть учнів назвати якомога більше та)
ких важливих віх біблійної історії, розглянутих ни)
ми на минулих уроках. Повідомте класові, що на
цьому уроці ми розглянемо ще одну важливу віху
біблійної історії – вавилонський полон. Через цю
подію діяла Божа сила, посилаючи суд на Юду –
сімдесят років життя поза батьківщиною.

Прочитайте один з ключових віршів усієї
цієї книги (Єр. 18:11) та підкресліть, що це слу)
гувало для Юди Божим застереженням або
своєрідною аварійною духовною тривогою, да)
ною через пророка Єремію, у міру наближення
вавилонського полону.

Проведіть поабзацне вивчення Єремії 1.
Попросіть учнів уголос прочитати частинами
цей уривок. Використайте всі запитання, подані
в уроці і на них будуйте обговорення та реко)
мендовані відповіді для того, щоб таким чином
навести важливі факти та істини, що містяться
у цьому уривку Святого Письма.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
У книзі приповістей Соломонових 14:34

міститься нагадування про те, що коли правед)
ність піднімає народ, то гріх вводить його у со)
ром. На сторінках історії міститься багато свід)
чень про народи, які переконалися в істинності
цього твердження. Чимала кількість держав
піднімалася на великі висоти, коли їхні громадя)
ни прагнули жити у спілкуванні з Богом. Хоча і
не всі ці громадяни були побожними, все ж без)
божні громадяни мали змогу насолоджуватися
перевагами, які Бог дарував державі через лю)
дей побожних. І навпаки, коли держава починає

відвертатися від Бога, тоді гріх її громадян
вводить їх у сором. Цей сором падає на увесь
народ, а не лише на тих, хто живе неправедно.

Єремія жив за часів, коли народ почав вда)
ватися до нечестя. Як результат цього, на народ
зійшли суди Божі, і Єремія на собі відчув деякі
наслідки цих судів. Проте Бог мав певні наміри
щодо Єремії. Його задум полягав у тому, щоб
Єремія підняв свій голос як застереження для
тих, хто жив у стані заколоту проти Бога. Це бу)
ло нелегке завдання; внаслідок цього Єремія пе)
режив навіть більше страждань. Але Бог покли)
кав його застерігати народ. Подібно до цього,
Бог очікує сьогодні від віруючих, що вони підні)
матимуть свої голоси, щоб покликати людей на)
зад до Бога.

Цей урок повинен спонукати віруючих суму)
вати, коли вони бачать, як держава вдається до
нечестя. Також він повинен спонукати їх активно
закликати свій народ до покаяння.

Робота над темою
Розкажіть класові про існування детектора

диму та поставте запитання, наведені нижче жир)
ним шрифтом. Проведіть обговорення, скерову)
ючи його до думок, поданих нижче звичайним
шрифтом.

Для чого використовується детектор диму?
Цей пристрій попереджає людей про небез)

пеку пожежі. Він заздалегідь дає попередження
про те, що або вже розпочалася пожежа, або во)
на може незабаром розпочатися.

Для чого потрібен такий прилад?
Пожежа може завдати великої шкоди та

збитків, якщо її своєчасно не виявити.
Про якого типу «систему попередження»

щодо духовної безпеки розповідається в Єремії
1:1$3?

Коли насувалася небезпека, і Божий народ
за старозаповітніх часів повинен був отримати
суди Божі, Господь посилав Своїх пророків як
глашатаїв для того, щоб застерегти людей. Про)
роки слугували своєрідною Божою «системою
завчасного попередження» про можливу духовну
чи то фізичну небезпеку. Якщо люди прислухали)

Біблійний текст: Єремії 1
Ключова істина: гріх народу веде його до духовного падіння
Мета уроку: виступати проти гріха та попереджати своїх співгромадян про суди Божі

УРОК БОЖІ СУДИ: 
ЖИТТЯ ЄРЕМІЇ ТА ЙОГО ЧАСИ 9
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ся до Божого застереження, яке послане через
Його пророків, то суди Божі можна було ще від)
вернути. Однак, якщо це застереження ігнорува)
лося, тоді починала діяти Божа сила, виливаючи
Свої суди.

На цьому уроці ми розглянемо служіння ще
одного пророка – Єремії.

Покликання Божого глашатая
Коли розпочалося служіння Єремії? Чи

знаєте ви про щось важливе щодо цього періо$
ду історії Юди (Єр. 1:1$3)?

Єремія розпочав своє пророче служіння на
тринадцятий рік правління царя Йосії. Цей пра)
ведний цар очолював одне з найбільших духов)
них пробуджень в історії Юди. Бог знав, що це
пробудження колись охолоне, тому, поки полум’я
цього пробудження ще палало, Він покликав Єре)
мію як пророка.

Як довго продовжувалося служіння Єремії
як пророка в Юді?

Він проповідував в Юді протягом царювання
Седекії, останнього царя Юди. Це означає, що
Єремія проповідував протягом сорока років.

Яке дивовижне слово дав Бог Єремії, по$
кликавши його як пророка (Єр. 1:4$5)?

Бог сказав Єремії, що ще до його народжен)
ня Він задумав використати його у ролі пророка
для здійснення особливої місії.

Які слова у вірші 5 підкреслюють Божу су$
веренну владу у здійсненні Його задуму щодо
Єремії?

Попросіть клас обвести слова «пізнав»,
«посвятив» та «дав» і коротко обговоріть їхнє
значення.

Чи планує Бог життя кожної людини одна$
ковим чином?

Бог дійсно має окремий задум для життя
кожної людини. Зазвичай Він не повідомляє йо)
го нам так ясно, як він це відкрив, скажімо, Єре)
мії. З іншого боку, Він не намагається приховати
його або зробити так, щоб нам було важко його
визначити.

До виконання якої місії покликав Бог Єре$
мію?

Єремія мав стати пророком Божим.
Що повинен був робити пророк?
Пророк повинен був проголошувати слово

Боже, служити у якості Божого глашатая на зе)
млі. Ми часто розглядаємо пророків як провіс)
ників майбутніх подій. Хоча вони часто це і ро)
били, та свого часу відігравали навіть більшу
роль у проголошенні Божого слова щодо послу)

ху. Єремія був покликаний Богом слугувати Йо)
го своєрідною завчасною духовною «системою
попередження» про небезпеку.

Яким чином Єремія відреагував на задум
Божий щодо нього (Єр. 1:6)?

Він почав шукати відмовки.
Ви часто реагуєте подібним чином?
Це досить розповсюджена реакція людей.

Ми хочемо бути співучасниками якоїсь великої
праці Божої, проте коли Бог говорить: «Ось Моє
доручення тобі...», починаємо шукати причини,
чому ми не можемо виконати це доручення.

У чому полягала відмовка Єремії? Які від$
мовки використовуєте ви тоді, коли Бог закли$
кає вас бути задіяним у Його праці?

Він відчував, що був занадто молодим, а
також занадто слабким промовцем. Але все
зводиться до нашої найпоширенішої відмовки:
«Я не можу», «Я не маю часу» тощо.

Як ви вважаєте, чи були відмовки Єремії
виправданими?

Імовірно, вони точно відображали фактич)
ний стан справ. Напевно, він був покликаний у
молодому віці, з огляду на те, що після цього він
звершував своє служіння ще понад сорок років.
Також можливо, що він мав рацію, коли казав, що
не почувається впевненим під час публічних ви)
ступів. Але, зважаючи на Божу силу, яку він міг
отримати для здійснення Божого доручення, його
відмовки були безпідставними. Бог не став би за)
кликати Єремію робити те, чого він не міг би вчи)
нити сам з силою Божою.

У віршах 7$8 Бог дав Єремії особливу обіт$
ницю. Про що саме?

Бог пообіцяв перебувати з ним. Здається, це
був Його відгук на твердження Єремії, що він за)
надто молодий для пророка.

Чому Бог торкнувся вуст Єремії (вірш 9)?
Бог це зробив для того, щоб показати Єре)

мії, що Він вкладає Свої слова в його вуста. Саме
так Бог відповів на відмовку Єремії щодо того,
що він не міг вправно виголошувати промови.

Що мається на увазі, коли сказано, що Єре$
мію було призначено «над народами й царства$
ми...» (вірш 10)?

Здається, цей вірш так само стосується від)
мовки Єремії щодо того, що він був би неефек)
тивним як промовець. Бог не говорив йому, що
він повинен був стати кращим за будь)кого ін)
шого. Тут мається на увазі те, що Єремію було
призначено як вартового. Обов’язок вартового
полягав у тому, щоб спостерігати та пильнувати –
досить буквально – над або за містом, скажімо, зі
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сторожової вежі або якогось узвишшя. У разі, як)
що до міста наближався ворог, то він повинен був
бити на сполох. Таким чином, Єремію було по)
ставлено над народами для того, щоб дивитися
та пильнувати за життям у державі з Божої сторо)
жової вежі (або з Божої точки зору) та бити на
сполох у випадку наближення небезпеки, яка
чатувала буквально за рогом.

Як повинен був впливати Єремія на народ
згідно з відповідною Божою обітницею?

Попросіть учнів підкреслити ті слова, які ви)
користовує Бог для характеристики служіння
Єремії у вірші 10: «виривати», «бурити», «губи)
ти», «руйнувати», «будувати» та «насаджувати».
Перші чотири слова мають негативний відтінок
значення, тобто вони змальовують дії, спрямова)
ні на знищення. Останні ж два слова мають пози)
тивний відтінок значення, тому що вони справля)
ють певний конструктивний ефект.

Як ви вважаєте, у чому полягає значення
цих слів?

Перед тим, як збудувати нову споруду, тре)
ба знести стару. Перед тим, як насадити новий
сад, потрібно позбутися бур’яну. Юда міг і не зва)
жати на попередження Єремії та підпасти під зни)
щення, але Бог підняв би новий народ служити
Йому віддано.

Слово, спрямоване до народу Божого
Яке перше видіння дав Бог Єремії (Єр.

1:11$12)?
Єремія побачив галузку мигдалевого де)

рева.
Яке слово повинен був нести до народу

Єремія, ґрунтуючись на цьому видінні?
Бог пояснив, що це видіння означало те,

що Він «пильнує» виконання Свого слова. Ста)
родавньою еврейською мовою, якою була напи)
сана ця книга, тут можна побачити певну гру
слів. Стародавнім еврейським словом, пере)
кладеним як «мигдалевий», є слово «шакед»,
тоді як стародавнім єврейським словом, пере)
кладеним у значенні «пильнувати» є слово
«шакад». Саме в цьому і полягає гра слів – в
різниці однієї букви «е» і «а». Неодноразово зу)
стрічаємо це слово «шакад» = «пильнувати»,
як, наприклад, в Єремії 31:28, де Бог, здається,
знову натякає на покликання Єремії. Тож це
слово говорить про прискорення або пильну)
вання того, хто не спить, хто стоїть на сторожі,
хто енергійний та активний. Бог заприсягнув
Своєю вірністю зробити фактично усе, аби тіль)
ки застерегти народ через Єремію.

Прочитайте Єремії 1:13$16 – це друге видін$
ня Єремії, що стосується «киплячого горняти»
(або горщика, що кипить). Яка картина вимальо$
вується у вашій уяві у зв’язку з цим?

Вода у цьому горщику доведена до стану
кипіння. Тут вода є символічним зображенням
усіляких нещасть. Вона (а точніше передня ча)
стина цього горщика) «звернена з півночі на пів)
день», тобто саме «з півночі» ці нещастя і повин)
ні були «відкритися... на всіх мешканців землі»
Юдиної.

Що хотів Бог сказати через це видіння?
Таким чином Бог змалював те винищення,

яке повинно було незабаром прийти з півночі, по)
дібно до води, що кипить і виливається з горщи)
ка, якого перевернуто догори дном. Таким чином
суди Божі мали вилитися та спричинити повне
знищення усього на своєму шляху.

Суди Божі, подібні до води, що кипить, ви)
лилися на Юду. Це сталося тоді, коли Вавилон
взяв гору над Юдою, захопив у якості заручників
та відвів у полон Даниїла та деяких інших моло)
дих шляхетних людей. Ці суди Божі знову вили)
лися вісім років по тому, коли Єзекіїль та інші де)
сять тисяч людей були відправлені до Вавилону.
Остання хвиля нещасть накотилася тоді, коли
Вавилон знову взяв гору над Юдою, обклав об)
логою Єрусалим, зруйнував храм та забрав усіх
людей у полон – і це після того, як ці люди знех)
тували попередженнями Єремії, які він робив
протягом сорока років. І кожен раз вавилонське
військо нападало саме з півночі.

Про що йдеться у віршах 17$19?
Бог нагадує, у чому полягає місія Єремії і ще

раз запевняє, що Сам Він буде зі Своїм пророком
при виконанні цього завдання.

Ще раз приверніть увагу класу до одного з
ключових віршів усієї книги пророка Єремії 18:11.
Попросіть учнів обвести слово «лихе», яке двічі у
різних формах з’являється у цьому вірші. Зауваж)
те, що з причини того, що народ чинив «лихе»
(гріх), Бог готував інше «лихе» (суд), яке мало
прийти на них.

Яку одну$єдину річ міг цього часу зробити
народ для того, щоб відвернути, здавалося б,
невідворотні суди Божі?

Ці люди повинні були «вернутися... кожен з
дороги своєї лихої». Покаяння було їхньою єди)
ною надією. Вони мусили відвернутися від гріха
та розпочати робити добро. Будь)яка інша дорога
привела б до невідворотніх судів Божих.

Того часу, як і сьогодні, покаяння було тим
шляхом, який допоміг би народові відвернути су)
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ди Божі. Проте пізніше Бог скаже, що вже занад)
то пізно це робити. Вавилон насувався на них, то)
му вони могли лише покірливо піти у полон.

Практичне застосування
Запитайте присутніх:
Що може завадити детектору диму спрацю$

вати належним чином?
Наприклад, відсутність в ньому елементів

живлення.
Яка користь від детектора диму, який

не працює?
Від нього немає жодної користі.
На цьому уроці ми з вами розглянули те, що

Єремія слугував своєрідною «системою завчас)
ного попередження» про можливу небезпеку.
Який урок ми можемо взяти з цього для себе
щодо необхідності доносити до людей застере$
ження Божі?

Подібно до Єремії, ми є своєрідною «систе)
мою завчасного попередження» про можливу
духовну небезпеку. Якщо навколо нас з’явився
духовний «дим», а «система попередження» про
можливу духовну «пожежу» мовчить, тоді щось

не так. Тоді цю «систему попередження» про
можливу духовну «небезпеку» потрібно полаго)
дити або ж замінити.

Якщо навколо нас панує нечестя, і ми при
цьому не б’ємо на сполох, тоді вже в нас щось
не так. Ми повинні поставити самі собі запитан)
ня щодо того, чи дійсно ми знаходимося у на)
лежному духовному стані – тобто, чи дійсно ми
маємо належне тісне спілкування з Богом.

Коли Бог робить застереження, не ігноруй)
те їх. Ви навіть не допускаєте думки про те, щоб
знехтувати сигналом попередження про небез)
пеку пожежі, який робить детектор диму. Так
само ви не повинні нехтувати тими застережен)
нями, які робить Бог через Святе Письмо, через
проповідь та навчання духовним істинам, через
Святий Дух, а також через інших людей та всі)
лякі ситуації.

Якщо наш народ продовжує жити у гріху,
тоді він зазнає падіння. Ми – глашатаї Божі – по)
винні виступати з застереженням проти гріха.

Завершіть цей урок молитвою – благанням
про те, щоб Бог зробив з нас Своїх вірних глаша)
таїв Його Слова, щоб виступати проти гріха.

Прости

Прости нас, Господи, помилуй,
Своєю ласкою храни.
Гріхів, що кров Твоя відмила,
Безпутніх днів не пом’яни.

Не раз я чую за балконом
Нелюдські крики, стогін, сміх...
Неначе бісів легіони
Зійшлись на гульбищах своїх.

І зміст біблійних слів для мене
Ще більше зрозумілим став:
Не буде іншого знамення
Там, де забули про Христа.

Дивлюся в душу, як в люстерко,
Моє сумління в нім сумне
Не ходить донечка до церкви,
І син не слухає мене.

Прости нас, Господи, помилуй,
Своєю ласкою храни.
Гріхів, що кров Твоя омила,
Безпутніх днів не пом’яни.

Сергій Рачинець
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Особиста підготовка
Для того, щоб поставити Даниїла у належ)

ний історичний контекст поруч із іншими біблійни)
ми героями, життя яких було розглянуто нами на
попередніх уроках, перегляньте хронологію важ)
ливих віх біблійної історії у нашому оглядовому
вивченні Біблії. Нагадайте класові про те, що на)
шим головним завданням цього навчального ро)
ку є розгляд великих віх біблійної історії в об’яв)
ленні Божому у процесі вивчення нами Біблії.

Ще раз підкресліть те, що Біблія відкриває
дію Божої сили у житті Його народу задля здій)
снення Його віковічного задуму. Зазначте, що ми
часто вважаємо, що Божа сила діє лише у житті
тих, хто покликаний служити на ниві Божій. Про)
те інколи ми забуваємо, що Бог діє також і в жит)
ті тих, хто має різноманітні професії. На цьому
уроці розглядається життя та служіння Даниїла –
пророка, який усе своє життя пропрацював на
світській роботі.

Цей урок повинен нагадати вашим учням
про те, щоб вони були вдячними за тих правед)
них людей, які звершують своє служіння на поса)
дах можновладців. Також він повинен заохотити
їх подивитися на свою власну професійну діяль)
ність як на можливість свідчити про Бога та слу)
жити потребам інших людей.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Коли ми розмірковуємо про Божу силу, яка

діє задля досягнення Його намірів, то спершу ми
зазвичай згадуємо про Його працю в житті про)
повідників, місіонерів та інших людей, що постій)
но служать на ниві Божій. Однак насправді усі
християни покликані для того, щоб постійно слу)
жити Господу, і Бог отримує для Себе радість,
використовуючи нас усіх. Також Він часто вико)
ристовує тих, хто обіймає певні світські посади.

Цього уроку ми побачимо, як Даниїл дово)
дить те, що він розуміє суть цього принципу. Йо)
го служіння відрізнялося від служіння більшості
пророків. Він не провадив своє життя, проголо)

шуючи полум’яні проповіді або очолюючи духов)
не пробудження загальнонаціонального мас)
штабу. Однак якщо розглядати його світську
кар’єру як духовне служіння, тоді можна зробити
висновок, що він чинив великий позитивний
вплив на життя багатьох євреїв та вавилонян, а
його писання продовжують позитивно впливати
на людей і сьогодні. Бог поставив його на вель)
ми впливову посаду, і він використав її для сла)
ви Божої.

Робота над темою
Поставте запитання, наведені нижче жир)

ним шрифтом. Спробуйте отримати відповіді на
них, які подібні до тих, що наведені звичайним
шрифтом.

Як звати вашого служителя?
Дозвольте відповісти кільком учням; біль)

шість з них, імовірно, назве прізвище та ім’я пас)
тора вашої церкви.

Чому жоден не назвав ім’я Президента
України або сільського чи міського голови?

У Римлян 13:1)7 урядових працівників (мож)
новладців) тричі названо «Божими слугами» або
«Божими служителями».

Якщо це так, тоді нам потрібно інше розу$
міння того, хто насправді є «служителем». Хто ж
такий служитель?

Головна ідея, закладена у це слово, полягає
в тому, що служитель – це «той, хто служить».
Зазвичай ми розглядаємо значення цього слова у
контексті церковного життя, але воно так само
може стосуватися й іншого контексту.

Якщо урядовці (можновладці) можуть на$
зиватися «служителями», то представники яких
ще професій можуть також мати таку назву?

Ось ті, хто природно спадають нам на думку:
вчителі, лікарі, офіціанти, адвокати тощо. Але, по
суті, представник практично будь)якої законної
професії та сфери діяльності так чи інакше слу)
жить потребам інших людей. Таким чином, ви мо)
жете вбачати свою професійну діяльність – чи то
на підприємстві, чи то вдома – служінням, а само)
го себе – служителем.

Біблійний текст: Даниїла 1:1?7,19?21
Ключова істина: Бог стратегічним чином ставить Своїх глашатаїв
Мета уроку: дякувати Богові за тих праведних людей, які гідно звершують своє служіння

на посадах можновладців

УРОК ВІРНІСТЬ БОГОВІ:
ЖИТТЯ ДАНИЇЛА ТА ЙОГО ЧАСИ 10

УРОК 

10
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Цей урок стосується життя Даниїла. У чому
полягала професія Даниїла?

Він звершував служіння у галузі політики.
Проте він розумів, що він був служителем, хоча
його професія й не належала безпосередньо до
ділянки релігії.

Коротка історична панорама
У битві між Єгиптом та Вавилоном Юду бу)

ло захоплено. Коли Вавилон виграв цю битву, то
цар)переможець Навуходоносор пішов на Єруса)
лим, підкорив Юду для себе, наклав данину на
народ, а також взяв із собою до Вавилону вибра)
них ним деяких молодих шляхетних людей як за)
ручників, а також для того, щоб вони отримали
практику ведення політичної діяльності. Одним з
них і був Даниїл.

Потім Юда припинив платити данину Вави)
лону, тому Навуходоносор знову пішов на Єру)
салим. Цього разу він взяв додатково десять ти)
сяч полонених, до числа яких входили новий цар
Юди Єхонія та священик Єзекіїль, якому нале)
жало стати у Вавилоні пророком Господнім. На
цей час Даниїл прослужив у вавилонському уря)
ді вже приблизно вісім років. Можливо, що саме
він допомагав реєструвати та розміщати цих по)
лонених.

Пізніше Юда знову відмовився платити да)
нину Вавилону, тому Навуходоносор, зрештою,
вирішив назавжди позбутися цього надокучливо)
го та незручного сусіда. Він зруйнував храм та
весь Єрусалим, а також забрав до Вавилона біль)
шу частину населення, яке ще залишалося до
цього у місті. На той час Даниїл прослужив у Ва)
вилоні вже приблизно дев’ятнадцять років.

Коли Даниїл був важливим сановником у
Вавилоні, перси розбили Вавилон та звільнили
євреїв, які тепер могли повернутися додому. На
той час Даниїл прожив у Вавилоні вже близько
сімдесяти років і, без сумніву, був занадто вже
старим, щоб теж вирушити назад додому.

Незмінні Зобов’язання
Читаючи історію про Даниїла, ми усвідомлю)

ємо те, що він чинив великий позитивний вплив
на людей свого часу, бо ще до цього він взяв на
себе певні зобов’язання.

1. Присвячення Богові – зобов’язання, яке
наділяло силою та творчістю

Попросіть будь)якого учня прочитати вголос
Даниїла 1. Потім обговоріть цей розділ разом із
такими запитаннями.

У чому полягала проблема, що виникла у
Даниїла і була пов’язана з виконанням наказу
Навуходоносора їсти з царського столу?

Даниїл знав, що їжа, безперечно, містить в
собі те, що Бог заборонив їсти євреям.

Як ви вважаєте, інші молоді євреї спожива$
ли царські їжу та питво?

Швидше за все, що споживали. У віршах
10, 13 та 15 слово «юнаки», очевидно, говорить
про інших молодих євреїв, яких також було взя)
то у полон разом із Даниїлом. Вони таки «їли
царську їжу».

Як, на вашу думку, вони це собі пояснюва$
ли та виправдовувалися?

З причини того, що їм було наказано їсти та
пити певні речі, перед ними стояв важкий вибір.
Відмовою вони могли б накликати на себе великі
неприємності.

Окрім цього, вони знаходилися вже не вдо)
ма. Ця їжа була звичайною для тієї місцевості, де
вони тепер мешкали. Усі інші це робили, то ж чо)
му б їм до них не приєднатися?

Які сучасні аналогії до цієї ситуації можна
було б навести?

Наприклад, ваш начальник просить вас «ви)
правити» деякі цифри у вашому фінансовому зві)
ті. Хоча він і не сказав вам відкрито підробити де)
які дані у цьому звіті, та все ж ви знаєте, що саме
це він і мав на увазі.

Що може допомогти вам прийняти пра$
вильне рішення, коли така ситуація або анало$
гічна їй підштовхує вас іти на неприпустимий
для вас компроміс, що суперечить вашим етич$
ним та духовним нормам?

Вчинки Даниїла у подібних умовах тиску,
який чинився на нього, слугують чудовим прикла)
дом того, що потрібно думати та як чинити.

Чому ж Даниїл не їв з царського столу?
Він «поклав собі на серце» (вірш 8), що не

піде супроти слова Божого.
До яких дій він вдався?
Він звернувся з проханням, а не висунув ви)

могу (вірш 8). Також, він зробив конкретну пропо)
зицію, яка мала продемонструвати його віру та
задовольнити вимоги посадової особи, що була
над ним поставлена (вірші 11)13). Щоб зробити
подібне, потрібно мати дуже близькі стосунки з
Господом.

2. Зобов’язання наполегливо працювати
Уявіть себе на місці Даниїла. Яким чином

ви поставилися б до Навуходоносора та Вави$
лонської Імперії?
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Якщо ми чесні із самими собою, то більшість
з нас поставилася б критично та виявила нездат)
ність простити. Це ж народ, який напав на нашу
батьківщину та взяв нас у заручники! І ці язични)
ки наполягають на тому, щоб ми пішли проти на)
шого Бога навіть у таких речах, як харчування!

Як ви ставилися б до роботи, яку вимагав
би від вас уряд Вавилонії?

Знову ж таки, наша чесність не дозволить
нам сказати, що ми дуже раділи б із цього. Чому
ми повинні допомагати тим, хто так багато нашко)
див нашій державі та причинив біль особисто нам?

Чи важко було б вам працювати чесно на
такій роботі?

Безумовно. Більше того, ми навіть вважали
б за свій обов’язок не працювати на чужу країну.

Що вам говорить вірш 20 стосовно став$
лення Даниїла до своєї роботи?

Здається, Даниїл та троє його друзів)євреїв
цілковито віддалися якомога найкращому зі сво)
го боку виконанню роботи.

Які причини Даниїл навів би стосовно того,
чому він не хотів цілковито працювати?

Ця держава була ворогом його батьківщини.
Попросіть клас відкрити та прочитати по)

чаток Приповісті 22:29. Обговоріть цей вірш та
спробуйте поєднати його з особою Даниїла таким
чином.

Що таке «моторна» або ж старанна людина?
Це той, хто готовий працювати, а не леда)

рювати. Він швидкий та вправний у своїй роботі.
Це слово характеризує Даниїла і має характери)
зувати всіх нас.

Що означає бути «моторним в занятті своїм»?
Заняття людини полягає у її професійній

діяльності. Роботою Даниїла була служба вави)
лонському цареві, і він був «моторний» або ж ста)
ранний у праці.

Яким би чином ви перефразували цей
текст, щоб зробити його зрозумілим для сучас$
ної ділової людини?

Наполегливий працівник отримує підвищен)
ня по службі. Наполеглива, старанна праця добре
оплачується, тому що важливі люди вибирають
для свого оточення якраз старанних працівників.

Невже всі ті, хто старанний у своїй роботі,
стоятимуть перед царями?

Це є приповість, а не обітниця. Приповісті –
це мудрі прислів’я про життя; вони розповідають
про те, як зазвичай влаштоване життя. Але у
житті можемо побачити приклади, які не відпові)
дають загальним принципам. Врешті)решт, біль)
шість з нас, напевно, бачили людей, які не були

наполегливими працівниками, але таки отриму)
вали підвищення. Також ми, напевно, бачили де)
яких людей, які працювали вельми наполегливо,
але не отримували того підвищення, на яке за)
слуговували. Головний принцип, якого навчає ця
приповість, полягає в тому, що зазвичай ми вина)
городжуємося за свою наполегливу працю.

Приклад Даниїла говорить нам про те, що
ми повинні бути старанними у нашій роботі, а її
результати з довірою залишати Богові.

3. Зобов’язання дивовижного впливу
Попросіть одного з учнів прочитати вголос

Даниїла 1:21. Обговоріть цей вірш за допомогою
навідних запитань.

Як довго Даниїл служив у Вавилоні?
Даниїла було взято у полон, до того, як осо)

бисто з’явитися перед Навуходоносором, він три
роки провів у підготовці до цього (1:5,18). Він про)
служив, принаймні, до першого року правління
перського царя Кіра (1:21), який завоював Вави)
лон і почав своє царював над ним. Даниїла 10:1
показує те, що він продовжував записувати свої
видіння на третій рік царювання Кіра. Виходить,
що він прослужив на чужині в цілому приблизно
сімдесят років!

На кого з царів Даниїл особисто позитивно
впливав протягом цього часу?

Він особисто вчинив позитивний вплив,
принаймні, на чотирьох цих царів: Навухоносора
(2:46)49), Валтасара (5:1,13), Дарія мідійського
(6:1)3, 29) та Кіра перського (1:21; 6:29; 10:1).

Практичне застосування
На завершення уроку зверніться до учнів із

закликом ставитися до своєї професії як до
можливості позитивно впливати на інших людей
і приводити їх до Бога. Нагадайте їм про те, що
це Бог поставив їх туди, де вони зараз знахо)
дяться, і зробив це для того, щоб вони робили
зміни на краще.

Допоможіть класові визначити деяких по)
божних людей, які звершують або звершували
своє служіння на провідних посадах в місцево)
му, обласному чи національному уряді. Нама)
гайтеся зробити обговорення якомога неупере)
дженішим. Звершіть молитву, дякуючи Богові за
цих людей та просячи Його збільшити їхню кіль)
кість. Можливо, вам навіть вдасться посприяти
просуванню старанних та відданих Богові учнів
вашого класу аж до отримання ними посад, які
відкриють можливості великого позитивного
впливу на інших людей.
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Особиста підготовка
Одним з видів зброї, яку сатана часто ви)

користовує для того, щоб перешкодити нам від)
стоювати свої християнські переконання, є
страх. Небезпека – чи то реальна, чи то уявна –
здатна викликати всередині нас відчуття неви)
мовного страху, який може перешкоджати нам
виконувати волю Божу. Жодна людина не за)
страхована від відчуття страху. Ті люди, які зда)
ються найбільш сміливими, просто навчилися
долати свій страх.

На цьому уроці розповідається про те, як
єврейська молода дівчина на ім’я Естер опини)
лася у вельми небезпечній ситуації. Природною
та передбачуваною реакцію для неї було б під)
датися своєму страхові та спробувати захисти)
ти своє життя. Проте, підтримана своїм двою)
рідним братом Мордехаєм та підживлена
своєю особистою присвятою Богові, вона подо)
лала свій страх та була використана Богом за)
для визволення свого народу.

Цей урок повинен закликати ваших учнів
сміливо дивитися у лице страхові, який пере)
шкоджає нам служити Христові всім своїм сер)
цем. Беручи за взірець Естер та застосовуючи
принципи, на яких ґрунтувалися її вчинки, вони
повинні спонукатися сміливо відстоювати діло
Боже, і навіть, якщо це буде необхідно, віддати
за це своє життя.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Розкажіть запропоновану історію. Потім

поставте учням запитання, наведені нижче
жирним шрифтом, для подальшої роботи з
нею. Проведіть обговорення, намагаючись от)
римати відповіді, подібні до тих, що наведені
звичайним шрифтом.

Однією з найдивовижніших історій про мі)
сіонерів сучасності є історія про Джима Елліота,
чотирьох його друзів та їхніх дружин. У 50)х ро)
ках ХХ століття вони вирушили до Південної
Америки, щоб там нести Євангелію індійському

племені аука. Це було варварське плем’я, яке
до того ніколи не чуло проповідь Євангелії. На)
лагодивши декілька попередніх контактів, бра)
ти цієї місіонерської команди вирішили, що
настав час спробувати піти в одне з селищ ін)
дійців племені аука і розповісти їм про Єванге)
лію. На жаль, мешканці цього селища напали
на братів та вбили їх усіх.

Дружини декількох з загиблих братів вирі)
шили залишитися там і спробувати виконати ду)
ховну працю, розпочату їхніми чоловіками. Вони
розуміли всю небезпеку цього, однак вирішили
навіть ризикнути своїм життям, але донести
Євангелію цим людям.

Що могло спонукати цих місіонерів ризику$
вати своїм життям таким чином?

Одним з чинників, без сумніву, було усвідом)
лення того, що ці племена були б на віки вічні
засуджені Богом, якщо б вони не прийняли Єван)
гелію. Іншим чинником могло бути їхнє глибоке
усвідомлення Божого поклику у своєму житті.

Що знадобилося б вам для того, щоб ри$
зикнути своїм життям?

Дозвольте відповісти кільком учням.
Як ми вже знаємо, Даниїл, що був відведе)

ний у вавилонський полон, служив вавилонським
царям аж до тієї пори, коли Персія не підкорила
Вавилон. Після сімдесяти років полону тепер
євреї були вільні і могли вирушати додому. Вихо)
дили вони не так масово, як свого часу їхні пра)
батьки виходили з Єгипту під проводом Мойсея.
Повернення відбувалося кількома хвилями про)
тягом багатьох десятиліть.

Зоровавель очолив першу групу євреїв,
які поверталися на батьківщину. Між цим часом
та часом повернення іншої групи під керівниц)
твом Ездри одна єврейська дівчина жила у
Персії. В її житті кілька разів трапилися диво)
вижні ситуації.

У подіях Старого Заповіту Божа сила часто
була вельми очевидною, але інколи – як, напри)
клад, у подіях, про які розповідається цього уро)
ку, – ми повинні пильніше придивитися для то)
го, щоб побачити дію Божої сили. Книга Естер є

Біблійний текст: Естер 2:17; 4:1,5,7,13?17
Ключова істина: прагнення чинити правдиво часто наражає народ Божий на велику

небезпеку
Мета уроку: бажати віддати, якщо це потрібно, своє життя заради діла Божого
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однією з двох книг Біблії, в яких ім’я Бога безпо)
середньо не згадується. (Інша така книга – Пі)
сня над піснями). Проте, коли ви дивитеся пиль)
ніше, ви не можете не побачити Божу силу в дії.

Робота над темою
У книзі Естер ви можете побачити, як діє

сила Божа і витвори Його рук стають очевидни)
ми на кожному кроці, навіть якщо Його ім’я без)
посередньо і не згадується.

Продовжуйте розповідати про те, як на
кожному кроці діє рука Божа у міру того, як роз)
гортається історія Естер. Для того, щоб це зро)
бити, попросіть клас прочитати, а потім прове)
сти обговорення обраних віршів з цієї книги, як
це вказано у нашому путівнику.

1. Божа сила у наданні підвищення
Яким чином змінилися місце подій та їхні

обставини у порівнянні з минулим уроком, на
якому розглядався 1$ий розділ книги пророка
Даниїла (Ест. 1:1$3)?

Минулого уроку ми дізналися про те, що
наймогутнішою державою того часу був Вавилон,
а Навухоносор був його царем. Але тепер уся мо)
гутність перейшла до Персії та зосередилася в
руках її царя Ахашвероша, який розпочав своє
царювання над Перською імперією. У сучасній іс)
торії він відомий як Артаксеркс.

Що сталося у царському палаці Ахашверо$
ша і описано у книзі Естер, 1 розділі?

На третій рік свого царювання Ахашверош
справляв велике свято. Сп’янівши, цар послав за
своєю царицею для того, щоб вона з’явилася пе)
ред гостями. Коли ж вона відмовилася це зроби)
ти, її було позбавлено звання цариці. Почалися
пошуки іншої, яка мала зайняти її місце.

Яким чином у царському палаці з’являєть$
ся Естер (2:8)?

Естер була молодою єврейською дівчиною,
про яку піклувався її двоюрідний брат Морде)
хай. Мордехай був слугою у царському палаці,
а Естер була однією з молодих панночок, яких
було обрано для того, щоб з’явитися перед ца)
рем Ахашверошем у якості кандидаток на місце
цариці.

Яким чином ви бачите у цих подіях дію Бо$
жу (2:16)?

Бог був тією незримою силою та особисті)
стю, яка стояла за намаганнями Персії здолати
Вавилон. (Пригадайте Авакумове пророцтво сто)
совно дії суверенної волі Божої у виливанні саме
через Вавилон божественних судів на Юду, після

чого був підкорений і Вавилон). Саме дію Його
сили можна відчути й у відповіді цариці Вашті Ах)
ашверошеві. Так само Божа сила була задіяна і в
обранні Естер царицею.

Чи можете ви у вашому житті побачити
дію Божу у якихось нещодавніх ситуаціях, в
яких ви опинялися? Чи не може бути таке, що
Бог послав вам нинішні обставини для того,
щоб використати вас для чогось важливого у
майбутньому?

Заохотьте кількох учнів до відповідей за ба)
жанням.

2. Божа сила у кризовій ситуації
Яким чином ви б охарактеризували Гама$

на? У чому полягала його роль в історії про
Естер (3:1$2)?

Книга Естер є не тільки розповіддю про
певні історичні факти, але й чудовий літератур)
ний твір. У цьому розділі про Гамана розпові)
дається як про негативного персонажа. Гаман
піднімається на посаду, завдяки якій йому вия)
вляють пошану: коли він проходить повз людей,
усі йому вклоняються. Уявіть собі, як він поваж)
но ступає по вулиці та дивиться навколо себе,
бажаючи пересвідчитися в тому, що всі визна)
ють його значущість.

Чому, на вашу думку, Мордехай не вкло$
нився Гаманові?

Мордехай пояснив це просто тим, що він був
євреєм (вірш 4). Очевидно, він пояснював собі це
тим, що нікому не можна вклонятися, окрім Бога.

Як відреагував Гаман на Мордехаєві дії
(3:5$6)?

Він настільки розгнівався, що наказав вби)
ти Мордехая та усіх представників його народу
у тім краю. Зверніть увагу на те, наскільки він
був сповнений люті: вірш 9 говорить про те, що
він навіть бажав заплатити десять тисяч срібних
талантів (що приблизно дорівнювало 375 тон)
нам срібла) за те, щоб усіх євреїв тієї землі бу)
ло знищено.

Яким чином відреагував на цю погрозу
Мордехай (4:1)?

Він роздер свою одежу, почав плакати, по)
стити та ходити в жалобі. Звернувши увагу на та)
ку його поведінку, Естер направила до нього сво)
го посланця, щоб довідатися про Мордехаєву
проблему. Таким чином, звістка про сплановане
Гаманом винищення євреїв досягла Естер.

Чи бачите ви дію Божу у цих подіях?
Божа рука діє як за сприятливих, так і за

несприятливих часів. Нам часто не вдається поба)
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чити дію Божої руки за несприятливих часів, але
на той час Бог вже задумав визволення євреїв.

3. Божа сила у прийнятті рішень
Прочитайте Естер 4:13$14. Яку звістку по$

слав Мордехай до Естер стосовно Гаманової
змови? Наскільки складним було б повідомити
комусь про подібні речі?

Мордехай чітко пояснив Естер те, що на неї
була покладена відповідальність звернутися до
царя та попросити його помилувати євреїв. Ска)
зати їй про це, напевно, було складно, бо Морде)
хай усвідомлював, що дія, яку він рекомендував
Естер зробити, могла наразити на велику небез)
пеку його двоюрідну сестру.

Подумайте про те, яку сучасну аналогію
можна було б навести до цієї ситуації. Уявіть со$
бі, що ви маєте знайому, начальник якої наказав
їй, що або вона скаже неправду про певну си$
туацію, що виникла на роботі, або втратить
свою роботу. Що б ви їй порадили?

У ситуаціях, подібних до цієї, ми маємо
можливість бути «Мордехаями». Це нелегка
роль, і цілком імовірно, що хтось постраждає
внаслідок того зла, яке хоче вчинити такий ось
начальник. Можна було б розглянути та зважи)
ти на доцільність багатьох можливих порад сто)
совно вирішення проблеми зла у цілому, але іс)
нує лише один чесний спосіб зробити це: ваша
знайома повинна вчинити правдиво. І на вас ле)
жить відповідальність допомогти їй у прийнятті
цього рішення.

Чому Естер боялася звертатися до царя?
Вона знала про перський звичай (вірш 11):

якщо вона без запрошення увійде до царя, то її
можуть за це вбити. Також Естер пам’ятала про
те, що в свій час сталося з Вашті.

Які кроки зробила Естер, вирішивши взяти
особисту участь у вирішенні долі свого рідного
народу (4:15$17)?

Вона молилася та постила, попросивши та)
кож Мордехая та інших постити разом із нею. І ли)
ше після цього вона почала діяти. Зробивши це,
вона прихилила до себе серце царя та врятувала
свій народ від цілковитого знищення у тій землі.

Яким чином ви приймаєте складні рішення?
Моліться за те, щоб Бог наділив вас мудрістю.
Зверніться за порадою до людей, яким ви

довіряєте.

Охоче прийміть те рішення, на яке вам вка)
зує Бог.

Терпляче чекайте, поки Бог не відкриє вам
Свою волю.

Дійте згідно з тим рішенням, яке ви прийня)
ли, інакше ви можете чекати цілу вічність.

Практичне застосування
Приходять часи у нашому щоденному житті,

коли потрібно приймати будь)які чи то найважли)
віші, чи найпростіші рішення. І в кожному рішенні
мудра людина буде шукати Божого способу вирі)
шення будь)яких ситуацій.

Запропонуйте учням прочитати Матвія
10:39, попросіть клас пояснити ці слова. Після
цього допоможіть їм, розтлумачивши вірш таким
чином: «Мудрою є та людина, яка віддає своє
життя заради служіння Богові та людям для того,
щоб набути вічну винагороду, яку Бог обіцяє».

Скеруйте обговорення про Естер: ризикую)
чи своїм місцем та життям, вона отримала Боже
схвалення та благословення.

І, нарешті, попросіть клас пригадати ті
принципи з книги Естер, які вони бажають вико)
ристовувати. Обговоріть ці принципи та способи
їх застосування.

Бог знав, де саме Йому була потрібна по)
божна людина, тому Його сила діяла таким чи)
ном, щоб поставити Естер саме там, де вона бу)
ла Йому потрібна. Бог знає, де саме потрібен
Йому кожен з нас. Можливо, що причина того,
чому нас нещодавно було поставлено в інше
місце, полягає в тому, що Бог готує нас до чо)
гось важливого у майбутньому.

Рішення Естер сприяти вирішенню долі
свого рідного народу було складно прийняти, але
воно було правильним. З якими складними пи)
таннями ми б зараз не стикалися, наші рішення
повинні ґрунтуватися на правді, а не на тому, що
здається вигідним особисто для нас.

Естер вирішила ризикувати своїм місцем та
життям. Ми повинні присвятити себе ділу Божо)
му, чого б це нам не вартувало.

При завершені уроку помоліться ви як вчи)
тель своєї групи і просіть Бога дати кожному
учасникові групи, і вам у тому числі, сміливості
приймати будь)які рішення, які виходять від Гос)
пода, для блага своєї сім’ї, рідних, сусідів, цер)
кви, народу, світу.
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Особиста підготовка
Як людина, на яку покладено відповідаль)

ність навчати Слову Божому інших людей, ви,
безсумнівно, багато разів відчували на собі тягар
такої відповідальності. Також ви, напевно, відчу)
вали себе інколи незручно у здійсненні вашого
покликання. Нехай підбадьоренням для вас буде
нагадування про те, що Бог ніколи не закликає
вас робити щось, не забезпечивши вас для здій)
снення цього необхідними силами та ресурсами.

Покладіться на Нього, знаючи що Він вико)
ристає вас у служінні, яке Він вам доручив.

Ездра слугує чудовим прикладом для всіх
тих, хто навчає Слову Божому.

Цього уроку ви побачите, яким чином Бог
використав Ездру, щоб чинити позитивний вплив
на свій народ. Божа сила діяла у його житті та че)
рез його життя, тому що він відкрив і навернув
своє серце, щоб пізнавати, коритися та навчати
Закону Божому. Якщо ви прагнете, щоб Бог вико)
ристав вас у служінні як вчителя Біблії, готуйте
себе до цього так, як це робив Ездра.

На цьому уроці ви повинні намагатися зосе)
редити власну увагу й увагу ваших учнів на тих
людях, на яких покладена відповідальність навча)
ти Біблії. Хоча ви одразу бачите те, яким чином
це стосується вас як викладача біблійної групи,
допоможіть усім своїм учням усвідомити відпові)
дальність навчати Слова Божого чи то у традицій)
ному розумінні цього слова, чи то у невимушених
умовах повсякденного життя. Для того, щоб це
зробити, вони повинні підготувати свої серця.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Для зацікавлення вашого класу поставте за)

питання, наведені нижче жирним шрифтом, та
проведіть обговорення, спрямовуючи його до ду)
мок, наведених звичайним шрифтом.

Хто такий зволікач? Чи могли б ви так оха$
рактеризувати саме себе?

Зволікач – це той, хто постійно відкладає
справи на потім.

Якщо ви зволікач, тоді коли ви подаєте по$
даткову декларацію?

Скоріш за все, в останню хвилину.
Коли зволікач купляє подарунки на Різдво?
Напередодні Різдва.
Яка людина є протилежністю зволікача?
Та, що робить речі заздалегідь, навіть ви)

переджаючи графік. Це людина, яка планує та
здійснює свої плани.

Цього уроку ми розглядаємо чоловіка, який
не барився і не відкладав на потім нічого у своєму
служінні Богові. Хоча більшість із нас зволікає та
бариться у деяких питаннях, Ездра був старанним
та наполегливим у своєму служінні Богові. Він під)
готував себе до цього заздалегідь, тому Бог міг
використати його, коли настав для цього час.

Для того, щоб показати місце Ездри у біб)
лійній історії, нагадайте класові про головну тему
нашого дослідження протягом усього цього нав)
чального року – побачити, як діє Божа сила задля
здійснення Його задумів через великі важливі ві)
хи біблійної історії в об’явленні Божому.

Ось ті десять важливих віх біблійної історії,
які ми вже розглянули:

1. Створення світу. Бог дає життя людині і
Він бажає виявляти Свою любов до неї.

2. Гріхопадіння людини. Боже створіння
заражається гріхом, і таким чином у світ прихо)
дить смерть.

3. Покликання Авраама. Бог обирає народ,
через якого Він пошле Спасителя від гріха.

4. Єгипетське рабство. Божий обраний на)
род переживає рабство на чужині.

5. Вихід. Бог визволяє Свій народ від єги)
петського рабства.

6. Закон. Бог дає Ізраїлеві заповіді для вря)
дування їхнього нового суспільства та збагачення
їхнього спілкування з Ним.

7. Оволодіння Ханааном. Бог дає Ізраїлеві
свою власну землю – край, в якому з’явиться
Спаситель.

8. Цар Давид. Бог дає цьому цареві престол
та призначає, що через Давидів родовід прийде
Спаситель.

Біблійний текст: Ездри 7:1?10; 10:10?12
Ключова істина: успішне виконання Божої праці вимагає лідерів, серця котрих

навернені до Бога
Мета уроку: приготуйте ваше серце для того, щоб духовно вести інших
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9. Розділення царства. Ізраїль розколюєть)
ся на дві держави, але Бог зберігає Давидів родо)
від в Юді.

10. Вавилонський полон. Бог виливає Свої
суди на Юду через сімдесятирічну депортацію
євреїв.

Поясніть, що цей урок розповідає саме про
останню важливу віху старозаповітної біблійної
історії.

Зоровавель. Повернення з вавилонського
полону розпочалося, коли Зоровавель повів по)
над сорок дві тисячі євреїв назад на батьківщину.
Вони знову обжили Єрусалим, збудували новий
жертовник для того, щоб розпочати жертвопри)
несення Богові, та, після двадцятирічної затрим)
ки, збудували новий храм.

Естер. Ця молода єврейська дівчина стала
царицею Персії та врятувала свій народ від ви)
нищення. Вона стала царицею приблизно через
п’ятдесят п’ять років після повернення Зорова)
веля та десь за двадцять років до повернення
Ездри.

Ездра. Ездра повів близько двох тисяч свя)
щеників та левитів назад до Єрусалима, а згодом
очолив духовне пробудження. Саме на цій події і
буде зосереджено нашу увагу цього уроку.

Неемія. Неемія прийшов до Єрусалиму для
того, щоб відновити стіни міста. Разом з Ездрою
він також очолив духовне пробудження.

Таким чином, приблизно протягом століт)
тя євреї відновили своє життя в Юді. Однак во)
ни не мали царя, тому такі вожді як Зоровавель,
Ездра та Неемія керували народом як адміністра)
тивно, так і духовно. Ездра був, можливо, най)
більш значущим з усіх трьох. Цей урок покаже те,
яким чином діяла Божа сила у житті Ездри, веду)
чи до духовного пробудження серед народу Юди.

Робота над темою
Попросіть учнів прочитати вголос вірші Свя)

того Письма, які стосуються служіння Ездри як
вчителя. Поставте запитання в руслі тих, що на)
ведені нижче, щоб зосередитися на його прикла)
ді біблійного вчителя.

Підготовка до служіння вчителя Біблії
Прочитайте Ездри 7:6. Яким чином цей

вірш характеризує Ездру? Що означає ця ха$
рактеристика?

Він був «учителем, знавцем». Іншими слова)
ми, він був книжником. Книжники були освічени)
ми людьми, які переписували Святе Письмо, щоб
його могли читати інші люди. Для того, щоб стати

«вчителем», він був підготовленим та старанним.
Цікаво, що слово, перекладене тут як «учитель»,
є тим самим давньоєврейським словом, яке зу)
стрічається у Приповістях 22:29 у значенні «мо)
торна» (людина). В уроці 10 ми застосовували цю
приповість, говорячи про Даниїла, як про «люди)
ну, моторну в занятті своїм». Тоді ми визначили
це слово як «швидкий у виконанні своїх обов’яз)
ків, здібний у роботі, не ледащо». Навчання – це
праця, і вчитель Біблії повинен готувати себе до
старанного її виконання.

Прочитайте Ездри 7:10. Яким чином цей
вірш показує те, що Ездра був старанним?

Бо він підготував, відкрив своє серце до Бога.
Для виконання якої місії приготував він

своє серце?
Спершу, він приготував своє серце для того,

щоб «досліджувати» Божий Закон. Для цього
необхідне вивчення та намагання зрозуміти цей
Закон. Подібно до Ездри, ми теж повинні чинити
те, що наказав апостол Павло: «Силкуйся поста)
вити себе перед Богом гідним, працівником без)
доганним, що вірно навчає науки правди» (2 Тим.
2:15). Тут слово «силкуватися» означає «докла)
дай сил, намагайся бути старанним та наполегли)
во працюй» над тим, щоб знати Слово Боже.

По)друге, Ездра приготував своє серце «ви)
конувати» Закон. Спершу він застосовував його у
своєму житті. Він уважно слухав Слово Боже та
корився йому.

По)третє, Ездра приготував своє серце
«навчати» Закону. Він пізнав істину, яка справи)
ла величезний позитивний вплив на його життя
для того, щоб він міг ефективно вести інших.

Уявіть собі, що вас попросили допомагати
викладачам біблійної групи вашої церкви краще
готуватися до свого служіння. Чи бачите ви у
цьому місці Святого Письма якісь важливі прин$
ципи, якими ви могли б з ними поділитися?

Одним з таких принципів є важливість підго)
товки. Для того, щоб бути ефективним, учитель
Біблії не може відкладати свою підготовку до уро)
ку на останню хвилину.

Іншим принципом є важливість наполегливо
вивчати Слово Боже та методи його викладання.
Для цього необхідно наполегливо працювати над
споживанням «твердої їжі» Слова Божого.

Також Ездра ілюструє потребу вчителя Біб)
лії практично застосовувати істини у своєму
власному житті перед тим, як він буде навчати ін)
ших. Якщо ж ми навчаємо, але самі практично
цього не застосовуємо, тоді перетворюємося на
лицемірів. Але це зовсім не означає, що ми муси)
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мо бути досконалими перед тим, як навчати ін)
ших. Це означає лише те, що нам потрібно ре)
тельно працювати над собою, йдучи за Христом.

Ездра показує те, що нам необхідно навча)
ти саме Слова Божого, а не своїх власних пере)
конань. Нехай Слово Боже скеровує життя людей
до Божої стежини.

Яке служіння у викладанні біблійних істин
ви здійснюєте?

Хоча й не всі віруючі є вчителями Біблії у
традиційному розумінні цього слова, та все ж
ми всі так чи інакше навчаємо інших. Батьки є
вчителями для своїх дітей, ті, хто у віці – навча)
ють молодь. Ви маєте можливість навчати свої)
ми словами та на своєму власному прикладі як
на місці роботи, так і серед своєї громади. Чле)
нам церкви слід навчати один одного, спілкую)
чись разом.

Боже благословення у служінні викла$
дання Слова Божого

Прочитайте Ездри 7:9. Окрім особистої під$
готовки Ездри, від чого ще залежав його успіх
як учителя Закону?

На ньому була Божа рука. Про це сказано
тут так само, як і у вірші 6, що говорить про те,
що рука Господа, яка благословляє, була одним з
переконливих чинників, що забезпечували успіх
служіння Ездри.

Чи пригадуєте ви тему, яку ми розглядаємо
цього навчального року?

Ми підкреслюємо дію Божу задля здійснен)
ня Його задумів.

Чи можуть інші вчителі також очікувати то$
го, що Божа сила так само буде й на них?

Так, безперечно! Тому що у Бога немає
улюбленців. У 2 Хронік 16:9 чітко сказано, що Бо)
жі очі шукають людей, серце яких відгукується на
Його заклик. (Попросіть одного з учнів прочитати
цей вірш уголос). Коли ж Бог знаходить таких лю)
дей, тоді в їхньому житті починають діяти Його
плани, показуючи Божу силу.

Відгук на служіння навчання
Яку проблему побачив Ездра в Юді, коли

він там оселився (10:10)?
Багато чоловіків одружувалися з «чужинни)

ми жінками». Ці жінки були нащадками тих лю)
дей, яких Зоровавель знайшов в Юді (прочитайте
Ездри 4:1)5). Вони не були послідовниками Бога;

більше того, вони як тільки могли перешкоджали
відновленню храму. Однак з плином часу деякі
чоловіки)євреї почали змішуватися з чужинками,
вступаючи з ними у шлюб. Це було помилкою з
релігійної точки зору, бо ці люди поклонялися
несправжнім богам.

Як би ви охарактеризували звернення Ез$
дри до цих людей, які змішувалися з чужинка$
ми, вступаючи з ними у шлюб (10:11)?

Він сказав їм про те, що вони чинили гріх,
беручи собі за дружин цих жінок. Його навчання
безпосередньо стосувалося проблем, з якими
стикалися люди, а не якихось сторонніх питань,
які ніяким чином не позначалися на їхніх тодішніх
обставинах. Окрім цього, це було доволі практич)
ним зверненням, яке не тільки вказувало їм на їх)
ні гріхи, але й підказувало, що потрібно їм робити
для того, щоб виправитися.

У деяких християнських колах проповідни$
кам кажуть, що їхні проповіді завжди мають бу$
ти обов’язково позитивними. Як ви вважаєте, чи
погодився б із цим Ездра?

Ґрунтуючись на цьому зверненні, він не по)
годився б із цим.

На необхідність яких важливих кроків вка$
зував Ездра народові?

Їм потрібно було чинити ось що: 1) сповіда)
тись; 2) догоджати Богові; 3) відділяти себе від
тих, хто не йшов за Богом.

Яким чином народ відреагував на цей його
заклик?

Люди погодилися чинити те, що наказував
їм Ездра.

Практичне застосування
Визнайте перед класом ту відповідальність,

яку ви відчуваєте на собі у викладанні Слова Бо)
жого. Якщо ви маєте коротеньке свідоцтво і мо)
жете розповісти про ситуацію зі свого життя, у
якій ви відчули, що Бог закликає вас бути вчите)
лем Біблії, поділіться ним з класом.

Вкажіть учням класу на посилання Колосян
3:16, де сказано, що на кожного з нас покладено
відповідальність за навчання біблійних істин. За)
охочуйте їх готувати себе до цього служіння, як
про це сказано у даному вірші Святого Письма.

Звершіть заключну молитву, просячи Бога
зробити вас таким вчителем Біблії, яким вас ба)
жає бачити Бог. Також моліться за служіння нав)
чання всіх християн із учнів вашого класу.
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Особиста підготовка
Почали ми цей курс уроків із зосередження

на одній великій істині стосовно Бога – на Його
суверенній владі. Сьогодні ми завершуємо цю ча)
стину нашого вивчення розглядом теми поклонін)
ня Богові, яке визначається як «наш відгук на те,
Ким є Бог».

Ми вже встигли розглянути деякі чудові істи)
ни щодо Бога. Ми побачили, що Він сильний, ми)
лосердний та святий. Ці та багато інших істин по)
винні були призвести до того, що Ізраїль упаде
долілиць перед Ним та віддасть Йому своє покло)
ніння. Але, на жаль, ізраїльтяни дозволили своїм
серцям охолонути навіть після того, як Бог визво)
лив їх із вавилонського полону. Вони не відгукну)
лися на дії Божі своїм поклонінням Йому, на яке
Він заслужив. Внаслідок цього Бог послав остан)
нього пророка Старого Заповіту – Малахію – зі
словами докору. Дивлячись на помилки у покло)
нінні Богові з боку старозаповітних євреїв, на які
вказував Малахія, ми повинні остерігатися покло)
нятися Богові неналежним чином.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Цей урок слугує заохоченням для ваших уч)

нів як у позитивному ключі, так і у негативному. З
негативного боку покажіть їм на холодність серця
Ізраїля та застережіть їх, щоб не дозволяли сво)
їм серцям також охолонути. З позитивного ж бо)
ку покажіть їм те, яким саме чином Бог діє, веду)
чи їх до справжнього поклоніння Йому.

Цього уроку ми познайомимося з групою
людей, які ставилися до Бога з неабиякою байду)
жістю. Вони були схильні нехтувати Ним та
сприймати Його як дещо само собою зрозуміле.
Наша мета – навчитися від них протилежному,
щоб наше поклоніння Богові було таким, яким во)
но має бути.

Поясніть учням, що при розгляді всіх уроків,
які базуються на історіях Старого Заповіту, ми
намагалися безперестанку нагадувати незмінну
істину: в усіх історіях, подіях і за будь)яких обста)

вин – Божественна рука продовжувала діяти для
здійснення Божих задумів.

Робота над темою
Попросіть клас знайти у Біблії книгу проро)

ка Малахії. Вкажіть на те, що ім’я Малахія озна)
чає «Мій посланець». Можливо, вашим учням
слід записати у своїх Бібліях значення цього сло)
ва, щоб вони могли пам’ятати про нього щоразу,
коли будуть читати цю книгу.

Попросіть когось із учнів прочитати вголос
Малахії 1:1. Нагадайте класові про те, що багато
хто з пророків на початку своїх пророцтв пода)
ють історичні відомості, що полегшує датування
їхніх записів. Але зверніть увагу на те, що Мала)
хія не надає такої інформації, проте проблемні
питання, підняті у цій книзі, вказують на те, що
він проповідував незадовго до Ездри та Неемії
та за їхніх часів.

Вкажіть класові на те, що Малахія є остан)
нім пророком Старого Заповіту, а також на те, що
наступною книгою Біблії є Євангелія від Матвія у
Новому Заповіті. Скажіть їм, що між подіями, зо)
браженими у книгах Малахії та Матвія минуло
приблизно чотири століття – час, який називають
«роками мовчання», тому що протягом цього пе)
ріоду часу Ізраїль не чув пророків Божих.

Період служіння Малахії приблизно відбу)
вався тоді, коли вже багато євреїв повернулися
на свою батьківщину, храм було відбудовано, він
знову функціонував, а Єрусалим та його стіни бу)
ло відновлено.

Проаналізуйте події того часу та слова Ма)
лахії, поставивши для цього класові запитання,
наведені нижче жирним шрифтом, та проведіть
обговорення, скеровуючи його до висновків, на)
ведених звичайним шрифтом.

Божа сила діяла дивовижним чином, при$
вівши народ ізраїльський назад у свій край, від$
новивши їхню практику поклоніння Богові та
оселивши у знову відбудованому їхньому голов$
ному місті – Єрусалимі. Яким чином, на вашу
думку, повинні були відгукнутися люди на все
те, що Бог задля них вчинив?

Біблійний текст: Малахії 1:1,6?11; 4:2
Ключова істина: коли любов до Бога охолола, тоді поклоніння Йому перетворюється

на просту формальність
Мета уроку: виражати свою любов та присвячення Господу через щире поклоніння Йому

УРОК ЗАКЛИК ДО СПРАВЖНЬОГО ПОКЛОНІННЯ БОГОВІ:
ЖИТТЯ МАЛАХІЇ ТА ЙОГО ЧАСИ 13
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Ми б очікували від них невимовної радості,
яка, в свою чергу, спонукала б до безмежної
вдячності. Протягом усього вавилонського поло)
ну та на ранньому етапі історії Ізраїля після його
повернення додому літні євреї розповідали своїм
онукам історії про Єрусалим та величний храм, в
якому їхні прабатьки свого часу поклонялися Бо)
гові. Тепер настала вже черга онуків жити в їх)
ньому улюбленому місті та поклонятися Богові у
Його храмі.

Як ви вважаєте, чи взяв Юда для себе урок
із тих подій, що з ним сталися? Чи буде він від$
тепер поклонятися Богові так, як повинен це ро$
бити?

Безперечно, з подій, які люди пережили, во)
ни взяли безліч уроків для себе. Хоча й більше ні)
коли Юда не вклонявся фальшивим богам язич)
ницьких народів навколо себе, та все ж він і досі
не навчився поклонятися Богові з чистим та щи)
рим серцем. Любов Юди до Бога швидко охоло)
ла, що призвело до наслідків, про які ми і читаємо
у Малахії.

Поклоніння Богові у своєму найгіршому
стані

Попросіть одного з учнів прочитати вголос
Малахії 1:6)10. Коли будете читати це місце Свя)
того Письма, попросіть клас пошукати в ньому
висловлювання, які характеризували б Ізраїлеве
поклоніння Богові. Після читання допоможіть кла)
сові звернути увагу на такі важливі факти:

1) Вірш 6: Вони зневажали і погорджували
Божим ім’ям;

2) Вірш 7: Вони приносили і клали на жер)
товник «занечищений» або просто нечистий хліб;

3) Вірш 8: Вони приносили в жертви Богові
тварин, котрі були сліпими, кульгавими та хворими;

4) Вірш 10: Вони ставилися до свого покло)
ніння Богові, як до якоїсь нудної справи.

Вкажіть на прогресію, показану у цих віршах:
1) Вони не шанували Бога;
2) Вони зневажали Його Ім’я;
3) Вони не замислювалися над тим, що при)

носили Богові негідні жертви;
4) Вони думали лише про те, як би не мати

клопоту ходити на поклоніння Богові.
Чому, на вашу думку, Ізраїль опустився до

такого низького рівня поклоніння Богові?
Ізраїльтяни жили у той час, коли панували

відносний спокій та процвітання. Вони не мали
ворогів, які б нападали на них. Здається, у некон)
трольованості своїх дій вони дозволили своєму
поклонінню Богові перетворитися на просту фор)

мальність. А це було небезпечно. Бог хоче щиро)
го поклоніння Йому.

Чому і яким чином, на ваш погляд, сьо$
годнішнім християнам так легко перетворити
поклоніння Богові на просту формальність?

Ми можемо звикнути до відвідування цер)
ковних богослужінь з тієї простої причини, що
цього від нас очікують, а також тому, що ми, го)
ловним чином, хочемо побачити у церкві своїх
друзів, а не тому, що насправді бажаємо мати
там зустріч з Богом.

Також ми можемо звикнути до співу духов)
них пісень, не роздумуючи про їхні тексти.

Ми можемо читати Біблію, але у той самий
час дозволяємо нашій уяві відносити нас від
Слова Божого, так і не розмірковуючи над тим,
яким чином дане місце Писання стосується саме
нас. Ми можемо довго не молитися, аж поки нас
не попросять це зробити. Навіть якщо це і ста)
неться, ми просто повторюємо ледь не завчені
нами напам’ять молитви, якими ми завжди мо)
лимося, не усвідомлюючи того, що насправді ми
розмовляємо з Богом.

Поклоніння Богові у своєму найкращому
вигляді

Попросіть когось з учнів прочитати вголос
Малахії 1:11; 4:2, після чого спрямуйте учнів кла)
су на те, щоб вони пошукали пророцтва стосовно
поклоніння Богові, які у цілому відрізнялися від
тих, які були властивими для євреїв за часів Ма)
лахії. Після читання допоможіть класові зосере)
дитися на наступному:

1) Настане час, коли Божому імені будуть
поклонятися язичники, а не лише євреї;

2) Настане час, коли поклоніння Богові буде
відбуватися «у кожному місці», а не лише у храмі;

3) Настане час, коли поклоніння Богові бу)
де складатися з принесення «дару чистого», а
не нечистих пожертв;

4) Настане час, коли «зійде Сонце Правди»
для того, щоб зціляти духовну хворобливість
нещирого поклоніння Богові.

Ми говорили про те, чому ми б сподівали$
ся, що після повернення євреїв із вавилонсько$
го полону поклоніння Богові буде особливим.
А чому Малахія очікував би те, що поклоніння
Богові саме у наш час буде чимось особливим?

Ми живемо за новозаповітних часів, про які
пророкував Малахія. «Сонце Правди» – Ісус Хри)
стос – нині вже зійшло для того, щоб зціляти на)
ші зіпсовані серця. Проте навіть сьогодні ми до)
зволяємо формальному поклонінню виявлятися.
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Як і людям за часів Малахії, нам так само потріб)
не духовне пробудження, щоб поклоніння Богові
було щирим.

Що є поклонінням Богові?
Для того, щоб спробувати дати визначення

поклонінню Богові, вкажемо на такі два моменти:
1) Поклоніння Богові є проголошенням того,

що Він гідний поклоніння. В Об’явленні 4:10)11
наведено величну картину того, як двадцять чо)
тири старці у небі поклоняються Богові та оспіву)
ють Його, знову ж таки проголошуючи те, що Він
є достойним нашого поклоніння;

2) Поклоніння Богові є відгуком на те, Ким
Він є. Марка 12:30 закликає нас відгукнутися на
заклик Божий своєю любов’ю до Нього усім на)
шим єством.

Усі ми знаємо те, наскільки легко вдатися
до обрядовості. Що потрібно зробити для того,
щоб унеможливити погіршення якості нашого
поклоніння Богові?

Попросіть клас відкрити Івана 4:23. Цей
вірш говорить про те, що справжні богомольці –
це ті, хто поклоняється Богові «в дусі та в
правді». Поясніть, що поклонятися Богові «в
дусі» означає поклонятися Йому так, як Він від)
крив Себе у Своєму Слові. Поклонятися «в дусі»
не змушує нас іти до храму, а дозволяє поклони)
тися Йому на будь)якому місці, там, де ми знахо)
димося. Поклонятися ж Богові «у правді» озна)
чає поклонятися у правильному напрямі, без
примусу і формальності.

Практичне застосування
Три важливі принципи Богопоклоніння
Нижче курсивом наведено три важливі

принципи. Поясніть сутність кожного з цих прин)
ципів приблизно так, як запропоновано. Після
цього розгляньте можливі порушення цих принци)
пів, – попросіть учнів застосовувати ці принципи і
уникати їхніх порушень у щоденному житті і по)
клонінні Господу.

Принцип 1. Людина, яка насправді покло$
няється Богові, відгукнеться на заклик Божий,
коли Він являє їй Свою волю у Слові Гос$
подньому. Біблія є об’явленням Божим про Са)

мого Себе. Знову і знову Він робить нам натяки
на те, Який Він є. Головним тут є навіть не те, що
ми особисто думаємо про природу Божу. Якщо
ми бажаємо брати участь у Богопоклонінні, яке
дійсно вшановує Його, тоді ми мусимо визнати
те, що Він є Богом, істинним та єдиним.

(Попросіть клас пригадати різні істини з Біб)
лії, в яких Бог відкриває Свою природу. Пере)
лік цих істин може включати в себе такі: сповне)
ний любові, святий, милостивий, справедливий,
досконалий та всемогутній).

Можливі порушення принципу 1. У нас може
скластися своє власне уявлення про Бога. Нам
може не подобатися біблійний портрет Бога,
Який гнівається на гріх та осуджує гріх, тому ми
можемо намагатися «поклонятися» Богові, Який
має любов, але не засуджує гріх.

Принцип 2. Людина, яка насправді про$
славляє Бога серцем, переповнена любов’ю
до Нього. Коли ми розуміємо справжню природу
Бога, наші серця прагнуть поклонятися Йому че)
рез висловлення нашої любові до Нього.

Можливі порушення принципу 2. Наші серця
можуть бути сповненими гіркотою, бо щось у на)
шому житті пішло не так, як ми того хотіли. Або ж
ми можемо дозволити нашим серцям охолонути,
сприймаючи Бога та Його дари як те, що само со)
бою розуміється.

Принцип 3. Людина, яка насправді покло$
няється Богові, ходить перед Богом у вірі та
послуху. Чим більше ми розуміємо істину про
справжню природу Божу і чим більше схиляємося
перед Ним у прославленні, тим більше ми бажа)
ємо довіряти та коритися Йому.

Можливі порушення принципу 3. Байдужість
до необхідності покори Йому. Або ж людина знає
велику кількість істин про Бога, та не дозволяє
цим істинам змінити своє життя.

Ще раз закличте учнів класу до усвідом)
лення того, що коли вони ходять на богослу)
жіння, існує велика небезпека того, що вони по)
ступово можуть вдатися до простої обрядності
чи формалізму. Помоліться, просячи Бога допо)
могти вам та кожному учневі поклонятися Йому
«в дусі та в правді».
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ВСТУП

Ми нерідко помічаємо, що з часом наші старі звички і спосіб життя стають нормою,
і нам подобається перебувати у звичному затишку. Але християнин не має зупинятися
на досягнутому, він повинен постійно зростати в любові і праведності.

Прагнення стати подібним до Христа – неодмінно має бути у житті кожного віруючо)
го. Прийнявши Божий дар вічного життя, ми вирушаємо в дивовижну подорож духовного
перетворення, подорож тривалістю в життя. Богослови називають цей процес «освячен)
ня», «духовний ріст», «зростання у вірі». Його апостол Павло порівнює зі зростанням ді)
тей, що спочатку живляться молоком, а коли стають дорослими – твердою їжею, тобто
глибокими істинами Слова Божого (1 Кор. 3:1)3). Так само, як нам приємно спостерігати
процес росту і розвитку наших дітей, Богу приємно, коли ми ходимо в Його Слові та
пізнаємо Бога.

Серія запропонованих вам занять описує певні зміни, що відбуваються з людиною
в процесі духовного зростання. Ключовим віршем цієї серії можна назвати 2 Кор. 5:17:
«Тому)то, коли хто в Христі, той створіння нове, – стародавнє минуло, ото сталось но)
ве!». Силою Святого Духа Бог веде кожне Своє дитя до духовного зростання, і якщо ми
скоряємося Його волі, то згодом побачимо, як старе, звичне в світському житті, переста)
не приносити нам радість, а догоджання Богу стане першорядною метою.

Перед тим, як викладати цей курс, виділіть якийсь час, щоб проаналізувати, чи пере)
буваєте ви самі на шляху духовного розвитку. Ніщо так не може зруйнувати силу викла)
дання, як лицемірство – учні спостережливі, і вони обов’язково його помітять. Ефективно
викладатиме той, хто навчає, керуючись власним досвідом і особистою покорою Божому
Слову.

У цій серії уроків ми будемо аналізувати, як описує апостол Павло християнський
спосіб життя в 4)6 розділах Послання до ефесян. На заняттях розглянемо такі важливі
аспекти християнського життя як мова, контролювання гніву, праця без злодійства, про)
ходження за Христом, життя за волею Божою, духовна боротьба, молитва. Завершивши
цю серію занять, ви довідаєтеся і детально розглянете, як віруючий може перетворити)
ся з людини, що втратила смак до життя, мандрівника, що заблукав на життєвих доро)
гах, на духовно насиченого християнина, у якого зростає віра і любов (2 Сол. 1:3). Під
час процесу освячення деякі зміни настануть миттєво, а над деякими доведеться пра)
цювати до кінця життя. Але як би іноді нам не було важко, духовні результати варті
докладених зусиль.

Кілька корисних ідей, як зробити ваше викладання ефективнішим.
Дружнє змагання
Чи знайомі ви з такою формою заохочення учнів, коли напроти їхніх прізвищ, напи)

саних на невеликому плакаті, щоразу, коли кожен учень відвідує заняття (чи добре вико)
нує завдання), ставиться плюс чи малюється зірочка? Ви можете заперечити, що вико)
ристовувати щось подібне у вашій віковій групі – це непотрібні забавки. Але згадайте,
хто такі дорослі? Правильно, це теж діти, які виросли! Кожному приємно бачити своє ім’я
на видному місці і хочеться виглядати «гідно» перед іншими.

Спробуйте застосувати цю ідею. Перед початком занять попередьте учнів про «но)
вий підхід» до навчання. Якщо вони приходять на урок – одержують «зірку» навпроти
свого імені. Вивчили урок і заповнили щоденник – ще одну «зірку». Привели нову люди)
ну на заняття – ще одну. Пообіцяйте нагороду наприкінці серії занять тим, у кого буде
найбільша кількість зірок. Це може бути гарна християнська книга, аудіо) чи відеокасе)
та, красива листівка чи що)небудь інше. Не варто турбуватися про придбання дорогого
подарунка, найважливіше – це заохочення старанних учнів.
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Якщо ідея з плакатом і «зірками» не підходить вашій групі, спробуйте інші варіан)
ти. Наприклад, можна використовувати звичайний журнал зі списком учнів, де ви буде)
те ставити «галочки». Учнів зацікавить таке змагання.

Роки практики показують, що учні прагнуть досягти того рівня, якого від них очікує
їхній викладач. Якщо ви чітко і зрозуміло поясните, чого ви від них чекаєте, а саме: від)
відування занять, вивчення матеріалу, запрошення нових людей на заняття, – вони бу)
дуть намагатися виправдати ваші очікування. Пам’ятайте слова Ісуса Христа: «Не про)
сили ви досі нічого в Ім’я Моє. Просіть – і отримаєте, щоб повна була ваша радість»
(Ів. 16:24). Тому вже зараз починайте просити Бога спонукати ваших студентів прагнути
до досягнення більшого в їхньому духовному розвитку – і ви не будете розчаровані
результатами.

Дружнє спілкування
Ще одна корисна порада – перетворіть приміщення класу в місце приємного спіл)

кування друзів. Ви коли)небудь замислювалися, чим приваблюють людей концертні за)
ли чи кафе? Вони надають людям комфортне місце для проведення часу і зустрічей. Ось
деякі методи, як зробити клас затишнішим і зручнішим для спілкування.

Зробіть приміщення привабливим. Подбайте про те, щоб клас був чистий, щоб там
було тепло, провітрено, а стіни були хоча б добре пофарбовані. Ніщо так не відштовхує
людей, як кімната з поганим освітленням, стінами, що обсипаються, і затхлим повітрям.
Можна зробити фотографії учнів і всім разом створити стенд біблійного класу. Ви може)
те використовувати плакати, декорації чи просто розмалювати стіни (за згоди керівниц)
тва), щоб зробити клас приємним на вигляд.

Створіть у класі затишок. Дайте учням можливість трохи поспілкуватися перед чи
після заняттям за чашкою чаю чи кави. Можна скласти список охочих по черзі приноси)
ти печиво чи бутерброди. При цьому пам’ятайте: люди приходять не для того, щоб пере)
кусити – вони будуть приходити тому, що їм надана можливість поспілкуватися.

Створіть невимушену атмосферу. Сьогодні у дефіциті благочестиві радість і сміх.
Подумайте самі: маючи можливість вибору, куди б ви пішли – до того класу, де панує
похмура тиша, чи до того, де чути голоси радісного спілкування? Звичайно ж, нас біль)
ше приваблює щире спілкування. Як же створити таку атмосферу? Почніть хоча б із то)
го, що зустрічайте усмішкою кожного, хто приходить. Поділіться розповіддю про Божі
благословення, цікаві чи смішні події з вашого життя, запропонуйте учням поділитися
своїми історіями.

Найкращий спосіб залучити людей, забезпечити їхнє відвідування занять і заволо)
діти їхньою увагою – це робити навмисні кроки для створення затишної атмосфери.
Пам’ятайте: там, де немає садівника, сад не з’явиться...
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Особиста підготовка
Прочитайте Послання до ефесян (бажано за

один раз). Зверніть увагу на опис багатогранної
Божої любові і заклик до християнського способу
життя, що є основою цього послання. Після цього
знайдіть усамітнене місце, щоб помолитися і зга)
дати, як ви стали на нову дорогу з Христом. Як
довго ви перебуваєте на цьому шляху? Поміркуй)
те, скільки разів Господь оберігав вас від падінь,
подавав руку, коли ви слабшали! Проаналізуйте
ваш духовний стан на цій дорозі: чи не забарили)
ся ви, чи не відвернулися на порожнє і марне?
Прочитайте слова Павла в 1 Кор. 9:24)27. Нехай
це буде девізом вашого викладання, і воно буде
успішним!

На додаток до основної підготовки до за)
няття перегляньте всю серію з 13 занять як єди)
не ціле, звернувши увагу на логічно завершені
частини Святого Письма, що використовуються
на уроках як біблійні тексти, на теми, ключові іс)
тини і мету кожного уроку.

Принесіть на заняття кілька карт великого
масштабу вашого населеного пункту.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Запропонуйте учням знайти на карті два

важливих об’єкти вашого міста чи села (напри)
клад, центральну площу, найдовшу вулицю або
будинок вашої церкви), а потім якомога більшу
кількість доріг, якими можна дістатися з одного
населеного пункту до іншого. Нехай учні визна)
чать, яка з доріг є найкращою. І ось тут, звичайно
ж, думки можуть істотно різнитися.

Посилаючись на тільки що виконану вправу,
підведіть учнів до розуміння того, що до прими)
рення з Богом є тільки одна дорога. Ісус сказав:
«Я – дорога, і правда, і життя. До Отця не прихо)
дить ніхто, якщо не через Мене» (Iв. 14:6).

Таким чином, існує тільки одна дорога для
християнського зростання: почати з основ віри і
йти вслід за Ісусом (1 Петр. 2:2). Саме ці основи
ми і будемо вивчати протягом наступних уроків.

Робота над темою
Попросіть учнів прочитати по черзі Еф. 4:1)24.

Проведіть обговорення прочитаного тексту, вико)
ристовуючи запропоновані нижче запитання. При)
близні відповіді подано після запитань.

$ Чи дає Бог християнам інструкції щодо
того, як жити і зростати духовно?

Ґрунтуючись на вірші 17, можна зробити
висновок, що Господь не хоче, щоб ми продовжу)
вали той стиль життя, якого дотримуються неві)
руючі. Замість цього ми повинні наслідувати Хри)
ста в усьому.

$ Яку роль у нашому спасінні відіграє ро$
зум?

Покаяння, що має найважливіше значення у
спасінні, означає зміну мислення. Це усвідомлен)
ня того, що наше колишнє життя, у якому ми ке)
рувалися тілесним розумом і тілесними бажання)
ми, було некерованим, і що нам необхідні Боже
прощення і спасіння. Приймаючи Ісуса Христа у
своє серце, ми отримуємо новий спосіб мислення
і розуміння життя.

$ Що мається на увазі під словами «запамо$
рочені розумом»?

Це словосполучення може стосуватися лю)
дини, яка не знає, що робить, не відповідає за
свої вчинки і слова, не може визначити, що пра)
вильно, а що погано. Вона не може зрозуміти змі)
сту духовних істин і вчинків.

$ Що означає слово «неуцтво»?
Воно означає «відсутність знань, некультур)

ність». У богослов’ї під «неосвіченою» мають на
увазі людину, що відкидає Божу мудрість і прямує
за своїми тілесними пожадливостями. Вона є та)
кою тому, що не знає Христа як Спасителя.

$ Чи можуть християни виправдовувати
гріх «звичкою»?

Зовсім ні. Оскільки Ісус відродив нас до но)
вого життя і Дух Святий живе в нас, ми не повин)
ні виявляти толерантності щодо гріха. Святому
Богу потрібний святий народ!

$ Що хоче сказати Бог через апостола Пав$
ла, який закликає нас «відкинути, за першим
поступованням, старого чоловіка»?

Біблійний текст: Ефесян 4:1?24
Ключова істина: коли людина стає християнином, спосіб її життя змінюється:

вона бореться з гріхом і прагне до праведності
Мета уроку: вчитися наслідувати Христа, щоб повноцінно жити новим життям

УРОК СТАВШИ НА НОВУ ДОРОГУ

14
УРОК 

14
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У вірші 22 йдеться про те, що ми повинні
відмовитися від колишніх доріг і старих гріховних
звичок, які перешкоджають нашому життю з
Христом, нашому свідченню навколишнім, і спо)
творюють образ Христа, який ми повинні являти
світові.

$ Як ми можемо «відновлятися духом»?
Бог велить нам щоденно і постійно виховува)

ти в собі духовну свідомість і сприяти особистому
духовному зростанню. Цей шлях містить у собі
молитву, читання Слова Божого і свідчення навко)
лишнім словами і ділами.

$ Що має відбуватися щодня, щоб наше ду$
ховне зростання не припинялося?

Ми повинні жагуче хотіти перетворитися в
образ і подобу Господа Ісуса Христа. Тоді, з Бо)
жою допомогою і з нашими зусиллями, ці зміни
будуть проходити швидко, а результати будуть
сталими.

Практичне застосування
Нехай учні опишуть своє духовне зростання

чи пошуки. Яким було їхнє життя до прийняття
Христа? Наскільки змінилося їхнє життя за остан)
ні двадцять (десять, п’ять) років, за останній рік?
Незважаючи на те, що зміни в житті одних хри)
стиян можуть дуже відрізнятися від змін у житті
інших, головне, що вони все)таки відбуваються.

Зміни, спрямовані на уподібнення Христу, – це те,
що Бог хоче бачити в житті Своїх дітей.

Напишіть на дошці чотири принципи оновле)
ного життя у Христі:

1) залишити марноту;
2) відкинути неуцтво;
3) уникати гріха;
4) прагнути до чистоти (уподібнення Христу).
Поясніть групі, що ми як християни для по)

чатку повинні перестати ходити дорогами світу,
перестати покладатися на природні інстинкти. По)
тім ми повинні відчути «тягар» наших гріхів, і це
підштовхне нас до покаяння і прагнення жити свя)
тим життям. Кожний з цих кроків, доповнюючи
один одного, має бути у нашому житті постійно.

Молитва
Завершіть заняття, попросивши учнів розпо)

вісти про те, як вони добираються додому (яким
транспортом, яким маршрутом, скільки в них це
займає часу). Нехай висловиться кожен. Потім
нагадайте їм, що настане день, коли ми підемо
додому в Небеса на цілу вічність. Коли ми прийде)
мо туди, що скаже Бог про наш духовний шлях?

Роздайте всім папір і ручки. Попросіть учнів
написати (винятково для себе) план того, що б
іще вони хотіли змінити у своєму житті для ще
успішнішого духовного зростання.

Дорога
Куди веде моя дорога?
Коли закінчиться і де?
Я не питаюся ні в кого,
Бо сам Господь мене веде.

І хоч нелегко буде завтра –
То дощ сипне в лице, то сніг, –
Зате моя душа, як ватра, –
Тепла в ній вистачить на всіх.

Якщо ж втомлюся – важко буде,
Я поступ свій не полишу.
Схилюся Господу на груди
І знову сили воскрешу.

Сергій Рачинець
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Особиста підготовка
Уважно опрацюйте всі посилання Святого

Письма, що згадуються в Книзі вчителя і Робочому
зошиті. Поміркуйте, якщо у вашій групі переважа)
ють молоді люди, то чи не піддаєтеся ви спокусі
вставити у свій лексикон «модні» слівця, щоб роз)
мовляти з молодим поколінням на ближчій йому мо)
ві? Не завжди такі слова несуть негативне наванта)
ження, але однозначно вони просочені світським
духом і не узгоджуються зі скромністю і мудрістю.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Поставте учням запитання:
$ Як ви думаєте, скільки різних посилань

Писання, що говорять про нашу мову, згадуєть$
ся в уроці Робочого зошита (не рахуючи біблій$
ного тексту уроку)?

Згадується 13 різних посилань. Нехай учні
знайдуть усі посилання, що згадуються, і зачита)
ють їх уголос.

Святе Письмо неодноразово й у багатьох міс)
цях говорить про важливість наших слів. Навіть як)
що Біблія говорить про щось один раз, ми знаємо,
що це важливо. Але якщо сама тема порушується
знову і знову, це говорить про надзвичайну важли)
вість питання, яке розглядається. Однією з таких
тем є та, як і які слова ми вживаємо, адже це дуже
багато повідомляє про нас і нашу віру.

Почніть урок із читання історії про пана і йо)
го слугу (перший абзац Робочого зошита). По)
просіть учнів прокоментувати її. Чи згодні вони з
тим, що язик – це водночас і найкраще, і найгір)
ше, що є у світі? Без сумніву, язик – один з най)
важливіших органів нашого тіла.

Щоб іще раз проілюструвати тему, що роз)
глядається сьогодні, попросіть учнів поділитися
досвідом, чи траплялося їм казати те, про що во)
ни пізніше шкодували. Чи змогли вони «забрати
своє слово назад»? Чи вдалося їм відновити по)
рушене спілкування з тим, кого вони скривдили
своїми словами? Чи хотіли б вони, щоб цього ні)
коли в їхньому житті не сталося?

Тепер, напевно, ні в кого не залишилося
сумніву в тому, що ми повинні дуже добре обмір)
ковувати все, що говоримо.

Робота над темою
Для проведення аналізу цитат з Писання

розділіть учнів на чотири підгрупи. Одній доручіть
дослідження Еф. 4:25; Кол. 3:9)10; Пр. 12:17)19.
Другій – Кол. 3:8; Еф. 4:29, 31)32. Третій – Кол.
3:16)17; 4:2)4. І останній – Кол. 3:15; 4:5)6; Прип.
12:13)16. Мета дослідження – знайти інформацію
про те, що можна сказати про нашу мову.

Поставте групі такі запитання:
$ Чи правдиве твердження, що слова мо$

жуть лікувати чи ранити?
Це правда, тому що добрі слова надихають і

зміцнюють нас, а жорстокі і злі заподіюють емо)
ційні і психологічні травми. Найважчі травми, як
правило, це ті, котрих не видно.

$ Чому нам легше говорити неправду, ніж
правду?

Обман – це природна поведінка тіла. Іноді, на)
магаючись не заподіяти іншій людині болю чи щоб
захистити себе, ми говоримо те, що «вигідніше».

$ Які три аспекти дозволяють нам визначи$
ти правильність слів?

Кожне своє слово ми повинні перевіряти від)
повідно до таких критеріїв:

1) чи правда це;
2) чи сприяє це добру;
3) чи варто це говорити.
$ Що означає «гниле» слово?
«Зіпсоване, аморальне, прогниле, безглуз)

де, слабке». Чим нижча людина духовно і чим
менше вона має що сказати, тим більше подібних
слів вона вживає.

$ Для чого людині дано язик і мову?
Бог створив людей, щоб вони спілкувалися

з Ним і прославляли Його, тому віруючі повинні
використовувати свого язика і мову для того, щоб
прославляти Бога і розповідати іншим людям про
Христа.

$ Чому віруючі повинні уважно добирати
слова?

Біблійний текст: Ефесян 4:25,29,31?32; Колосян 3:8?10,15?17; 4:2?6; 
Приповісті 12:13?19

Ключова істина: своїми словами ми можемо або творити, або руйнувати
Мета уроку: християни повинні стежити за своєю мовою, щоб вона відображала Христа

УРОК СИЛА СЛОВА

15
УРОК 

15
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Як християни ми є представниками Христа
для навколишніх. За допомогою наших слів ми
змальовуємо Його портрет: або правильний, або
спотворений.

$ Які прислів’я і приказки про язик і слова
ви знаєте?

Слово – не горобець, вилетить – не піймаєш;
добре мовчання краще лихого бурчання; до речі
помовчати – що велике слово сказати; не кажи
«гоп», поки не перестрибнеш; мовчання – золото;
не кидай слів на вітер; язик до Києва доведе; язик
мій – ворог мій.

Прочитайте Як. 3 і порівняйте з темою сьо)
годнішнього уроку. Яків наводить два дуже важ)
ливих порівняння, що описують роль, яку відіграє
наш язик і слово:

1) вуздечка, що керує конем;
2) стерно, що скеровує корабель.
Від того, як ми використовуємо нашу мову,

залежить, чи підуть люди до Бога, Якого ми пред)
ставляємо, чи ні. Як діти Божі, ми повинні постій)
но пам’ятати про те, ким ми є, і наша мова має
відповідати цьому званню.

Практичне застосування
Поміркуйте з учнями про те, як віруючі

можуть використовувати слова для підтримки,
розради і благословення навколишніх. Обов’яз)

ково запишіть їхні ідеї. Запропонуйте учням
скористатися цими ідеями протягом наступного
тижня.

Одним з таких варіантів може бути створен)
ня невеликих «оголошень» такого змісту:

Молитва
Зараз найвдаліший час завершити урок

молитвою. Попросіть групу помолитися за пра)
вильність використання слів не тільки в неділю в
церкві, але, особливо, протягом робочого тижня.
Скажіть, що слова – це дзеркало нашого вну)
трішнього світу. Будуйте своє життя на фунда)
менті Ісуса Христа і показуйте навколишнім кра)
су і велич цієї основи!

Увага!

Загубилося добре слово.

Будь ласка, 
знайдіть його і передайте ближньому.

Дякуємо Вам за цінний внесок у те, 
щоб зробити наш світ хоч трохи кращим.

Слово

Не раз вдивляюсь до глибин
У словники, де кожне слово –
Немов із сонячних краплин –
Прозоре, дивне, загадкове.

Його в собі плекав народ,
Отак, як грона винограду.
У ньому – музики акорд,
Краплини сліз і чиста радість.

Воно, те слово, і в мені,
Тужаво вистигле, мов колос
Його шліфую день при дні,
Щоб в нім почути власний голос

Сергій Рачинець
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Особиста підготовка
Уважно опрацюйте урок і виберіть п’ять до)

бровольців, що бажають допомогти в проведенні
заняття. На цю тему дуже легко викладати, тому
що її істина проста й однозначна: несправедли)
вий гнів, лемент, роздратування – це, безпереч)
но, гріхи, яких не має бути у житті християнина.
Але втілювати цю істину в життя не так легко.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Запитайте учнів, скільки різних пояснень во)

ни чули від людей, що намагаються виправдати
свій гнів, роздратування чи злість? «Просто вона
мене довела. У мене зараз важкі життєві обста)
вини. Я перевтомився. У мене був поганий на)
стрій». Проблема таких пояснень полягає в тому,
що це тільки відмовки, а справжня причина при)
хована в нашій гріховній сутності – гордості, его)
їзмі, небажанні над собою працювати. Прагнення
позбутися гніву вимагає від християнина чималих
зусиль – покаяння перед Богом і людьми, поваги
до ближнього й уміння прощати. Але цю працю
Бог щедро благословить.

На цьому занятті на підставі Біблії ми роз)
глянемо, якими способами християни можуть
контролювати свій гнів.

Робота над темою
Попросіть учнів прочитати Еф. 4:26)32.

Нехай вони знайдуть і прочитають усі місця Свя)
того Письма, що згадуються в Робочому зошиті.
Проаналізуйте, у чому схожість і відмінність цих
посилань.

Вивчіть «Тест контролю над гнівом – правда
чи неправда» для обговорення на уроці.

Підготуйте аркуш А4, на якому заздалегідь
великими літерами напишіть такий вираз: «Хо)
лодні слова роблять людей холодними, гарячі
слова їх запалюють, гіркі слова роблять їх гірки)
ми, а злі – злостивими. І пам’ятайте про те, що
слова людини відображають її сутність».

Запитайте учнів, чи згодні вони з цим твер)
дженням. Наша мова робить наше життя і життя
навколишніх або кращим, або гіршим. Поставте
групі запитання: «Коли люди говорять про вас, які
ваші слова вони цитують найчастіше? Чи можуть
вони сказати, що ви – людина, яка створює нав)
коло себе мир і спокій?».

Завершіть цю частину уроку розмірковуван)
ням, чому гнів такий руйнівний.

Практичне застосування
Поміркуйте з учням стосовно того, як вірую)

ча людина може контролювати свій гнів. Виділіть
для цього досить часу. Нехай учні запишуть від)
повіді в Робочий зошит, а потім прочитають їх
уголос. Ось деякі з можливих варіантів.

1. Коли ви потрапляєте в несприятливі об)
ставини, замість того, щоб дратуватися, поста)
райтеся згадати, що Дух Святий, Утішитель, живе
у вашому серці, Він завжди поруч, щоб допомогти
вам з любов’ю ставитися до людей і подолати
труднощі.

2. Якщо ви відчуваєте, що у вас закипає
гнів, то перед тим, як щось зробити чи сказати,
подумайте 10)15 секунд. Протягом цього часу по)
просіть у Бога допомоги опанувати вашими емо)
ціями, а також щоб Він дав вам Свою мудрість
для правильних висновків стосовно конфліктної
ситуації. Подумайте, що каже Біблія про гнів.

3. Якщо ви все)таки втрачаєте самовладан)
ня, то краще залиште спірне питання, щоб вирі)
шити його трохи згодом. Ви можете, наприклад,
попросити про перерву і вийти подихати свіжим
повітрям, помолитися, пошукати відповідь у Свя)
тому Письмі. Якщо ваша відсутність і не змінить
ситуації, то прагнення розв’язати питання в стані
неконтрольованого гніву може привести до сло)
весних принижень чи навіть фізичного насилля.
Якщо ж ви все)таки продовжуєте давати волю
гніву, вам необхідна допомога служителя церкви
(чи зрілого християнина), щоб вам чи вашим
близьким не стало занадто боляче від наслідків
вашого гріха.

Біблійний текст: Ефесян 4:26?32
Ключова істина: контроль над гнівом – дуже важлива властивість характеру

християнина
Мета уроку: навчіться контролювати свій гнів, щоб він не ставав гріхом і щоб ваше

свідчення про Христа не було марним

УРОК КОНТРОЛЮЄМО ГНІВ
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4. Якщо в родині ви звикли вирішувати пи)
тання за допомогою крику, наступного разу спро)
буйте вирішити їх, тримаючись за руки. Важко
посваритися з людиною, яку тримаєш за руку.
Вирішуючи різні проблеми, вживайте ласкаві і
сповнені любові слова. Такий підхід потрібно за)
стосовувати і до вирішення питань з дітьми. Те,
як ми виховуємо наших дітей, формує їхню само)
оцінку і те, як вони будуть виховувати своїх дітей.
З огляду на ваш власний досвід, чи впевнені ви,
що це буде добре?

Попросіть учнів протягом наступного тижня
перечитувати урок 16 один раз на день. Це дозво)
лить їм побачити істини і цінні зауваження, яких
вони не помітили при попередніх прочитаннях.

Молитва
Крім усього сказаного вище, завжди звер)

тайтеся до Слова Божого. Коріться Божому керів)
ництву, і Господь допоможе вам. Моліться, щоб
Отець Небесний керував вашим розумом, язи)
ком, серцем, емоціями і характером.

Крикунам
Не диким відчаєм горіли очі,
А правдою, що душу розпекла...
На шиї юродивий рвав сорочку
І владу лаяв – ту, яка була.

І справді так воно в країні зиску:
Хто взяв на горло, той і запанів.
То ж і не дивно: на землі вкраїнській
Багато надто нині крикунів.

Однак на слух сприймаємо фальшиво.
Слова – не факел грізний, а свіча.
Надміру довго вірить неможливо
Тому, хто криком завжди науча.

Одвічний час, немов ріка велика:
Століття пропливає, а чи два...
І в пам’яті людській стихають крики,
А оживають тихі в ній слова.

Сергій Рачинець
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Особиста підготовка
Уважно опрацюйте урок і обов’язково для

себе дайте відповідь на запитання, запропонова)
ні в Робочому зошиті. Моліться, щоб Слово Боже,
яке промовляє до вас і ваших учнів цього тижня,
здійснило зміни у вашому і їхньому житті.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
На початку уроку в Робочому зошиті зазна)

чено кілька запитань, над якими варто поміркува)
ти. Поставте їх учням, щоб вони самі собі на них
відповіли.

) Чи крали ви коли)небудь?
) Чи брали ви з роботи «канцелярський

дріб’язок», чи користувалися не наданими вам
там послугами (друк на принтері, ксерокопія)?

) Чи влаштовували ви собі додатковий від)
починок у робочий час?

) Чи проїжджали ви коли)небудь хоч одну зу)
пинку в громадському транспорті без оплати?

Запитайте, чи може хто)небудь з ваших уч)
нів згадати першу річ, що він украв, будучи ще
дитиною. Що він відчував? Найчастіше людина
відчуває провину, сором, каяття. Навіть будучи
дітьми, ми розуміли, що красти – неправильно як
перед законом і людьми, так і перед Богом та Йо)
го заповідями.

Робота над темою
Розділіть учнів на чотири підгрупи і попро)

сіть їх прочитати запропоновані нижче посилан)
ня, а потім провести їх аналіз та обговорення:

1) Еф. 4:28;
2) Дії 20:33)35;
3) 2 Сол. 3:7)10;
4) 2 Сол. 3:11)13.
Після обговорення нехай кожна підгрупа по)

ділиться з іншими висновками стосовно злодій)
ства і праці, які вони зробили з цитат, що разом
обговорювали.

Попросіть учнів дати визначення словам
«злодійство», «лінь», «праця» і «християнин». Які
з цих понять не повинні стояти поруч?

Для проведення подальшого обговорення
попросіть учнів відповісти на такі запитання.

$ Чому християни повинні працювати так,
щоб було з чого подати нужденному?

Бо допомагаючи іншим людям заради Хри)
ста, ми славимо Його Ім’я і свідчимо про Нього.

$ Чим займався і як працював апостол Павло?
Павло не тільки проповідував, але й виго)

товляв намети. Старанна праця Павла дозволяла
йому не лише не обтяжувати інших, але й допо)
магати нужденним.

$ Що краще, ніж отримувати?
Давати. Це одна з якостей характеру Бога, а

ми повинні бути подібними до Нього.
$ Чому Павло так прагнув не бути тягарем

для будь$кого з солунян?
Він хотів дати їм приклад. Павло прагнув до

того, щоб, спостерігаючи за його життям і служін)
ням, солуняни усвідомили: лінь і християнин – по)
няття несумісні, вже не кажучи про крадіжку.

$ Чому людині так легко піддатися ліні?
На підставі Книги приповістей 26:13)16 ба)

чимо, що лінуватися – це значить не займатися
нічим іншим, крім пошуку виправдань, чому «я
не можу працювати»... А це робити дуже просто.

$ Що означає «по$ледачому» у 2 Сол. 3:11?
Це означає «на шкоду іншим, негідно,

нестримано, безладно, безпутно».
$ Яким чином лінь однієї людини відби$

вається на інших?
Усе, що ми робимо, впливає на інших. Наша

лінь показує нашу зневагу до веління Христа
працювати і розхолоджує інших у їхньому служін)
ні Богу.

$ Що дає віруючому його старанна праця?
Християнин одержує можливість забезпечи)

ти себе і підтримати тих, хто не може сам про се)
бе подбати. Чинячи так, він приносить радість
слабким, а Богу – хвалу. Ефективна, дійова,
непорочна і чесна віра перед Богом – це подбати
про сиріт та вдів (Як. 1:27).

Практичне застосування
Злодійство вражає не тільки духовність лю)

дини, але й заподіює біль нашому Господу Ісусові

Біблійний текст: Ефесян 4:28; Дії 20:33?35; 2 Солунян 3:7?13
Ключова істина: злодійство і лінь неприйнятні для віруючого
Мета уроку: навчіться працьовитості

УРОК НЕ ЛІНУЙСЯ І НЕ КРАДИ, А ПРАЦЮЙ

17
УРОК 

17



55Не лінуйся і не кради, а працюй

Христу. Це одна з гріховних звичок, яку віруюча
людина повинна безповоротно відкинути. Якщо
ви щось украли, попросіть прощення в Бога, а по)
тім у людини (якщо таку можна визначити), перед
якою ви винні, та цілком відшкодуйте збиток, а
якщо можна – і поверх того (Лк. 19:8). Намагайте)
ся загладити свою провину перед скривдженим
вами. Прийміть рішення ніколи більше не потрап)
ляти в подібну ситуацію і попросіть Бога підтри)
мати вас у цьому.

Для того, щоб закріпити цей урок у пам’яті
учнів, зробіть ось що. Візьміть чотири картки різ)
них кольорів, наприклад, зеленого, червоного,
синього і жовтого. На цих картках чорним флома)
стером напишіть слова: на зеленій – слово «си)
ня», на червоній – «жовта», на синій – «червона»,
а на жовтій – «зелена». Швидко показуючи учне)
ві картку, попросіть його прочитати написане сло)

во. Дуже часто замість того, щоб назвати слово,
люди називають колір картки, тому що змішуван)
ня назв кольорів і самого кольору «заплутують»
розум, даючи йому двоїстий сигнал.

У такий же спосіб злодійство посилає по)
милковий сигнал, що «заплутує» людей, які спо)
стерігають за нашим життям. Віруючий повинен
бути прикладом чистоти, праведності і чесності.
Ми як послідовники Ісуса Христа повинні йти по
Його стопах і чинити так, як вчинив би Він. Ми по)
винні здійснювати волю нашого Небесного Отця.

Молитва
Завершіть заняття, помістивши картки з

«двоїстими» кольорами на видному місці у вашо)
му класі. Вони будуть постійним нагадуванням,
що те, про що ми говоримо, має відповідати тому,
що ми робимо. Моліться за це.

Для чого живу
Я милуюся днем,

що веселкою дивиться в очі,
І купає мене

досхочу у своєму теплі,
Ніжним дотиком трав,

вітерцем мою душу лоскоче, –
А інакше для чого

живу на цій грішній землі?
Я люблю це життя,

що дарує то радість, то смуток,
І, хіба що на згадку,

лишає сліди на чолі,
Ці дороги земні,

без яких мені світ не збагнути, –
А інакше для чого

живу на цій грішній землі?
Наслухаю з натхненням

бентежні пісні солов’їні,
Спів колосся у полі,

на квітах – мохнатих джмелів...
Відчуваю, як в серце моє

пророста Україна, –
А інакше для чого

живу на цій грішній землі?
Хай у грудях моїх

догоряє вчорашня тривога –
У Христі я знайшов

своє щастя в нестерпній імлі
Тож хвалу воздаю

в кожнім слові Всевишньому Богу, –
А інакше для чого

живу на цій грішній землі?
Сергій Рачинець
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Особиста підготовка
Якщо ви хочете, щоб відвідування занять бу)

ло кращим, ви можете запропонувати учням про)
ставити дати проведення занять у змісті Робочого
зошита. Таким чином, навіть якщо хто)небудь про)
пустив заняття, наприклад, через свята чи хворо)
би, він зможе підготуватися до майбутнього уроку.

Підготуйте воскові чи декоративні свічки за
кількістю учасників групи (враховуючи вас), сір)
ники. Не забувайте про правила пожежної безпе)
ки! Якщо ви проводите заняття в ранковий чи
денний час, продумайте, як обіграти запропоно)
вану у Вступі ситуацію. Наприклад, ви можете
принести кілька покривал, щоб завісити вікна –
темрява має бути досить сильною, щоб сяйво
свічки було яскравим. Не бійтеся експерименту)
вати – такі методи навчання дуже впливають на
уяву і подовгу залишаються в пам’яті.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Роздайте учням свічки, вимкніть світло, за)

вісьте вікна і запаліть свою свічку. Тепер підійдіть
по черзі до кожного учня і запаліть своєю свічкою
їхні свічки. Скажіть групі, що без світла нас може
поглинути темрява. Без світла ми не в змозі виз)
начити колір, форму предметів, що знаходяться в
нас на дорозі. Якби ми були приречені жити в
темряві фізичній, це було б просто жахливо!

Світ лежить у темряві гріха, але Ісус Христос
запалює Своєю любов’ю людські серця. Коли ми
стаємо віруючими, то переходимо від духовної
темряви до світла. Ісус Христос освітлює нашу до)
рогу, і ми починаємо бачити, куди йти і яким чином
проводити наше життя. Зростаючи у вірі, ми спо)
стерігаємо, що наші дороги з кожним днем стають
усе рівнішими і світлішими. Ісус Христос – істинне
Світло, і Його послідовники повинні жити у світлі і
бути світлом для тих, хто поруч (Мт. 5:14)16).

Робота над темою
Сьогодні ми будемо аналізувати місце Свя)

того Письма – Ефесян 5:1)14. Нехай учні по чер)

зі, по одному чи по декілька віршів, прочитають
слова, що говорять нам про те, як вийти з пітьми
і увійти у світло. Бог і сьогодні говорить до нас –
дає Своє світло – через Своє Слово і Дух Святий.
Іноді ми не чуємо, що хоче нам сказати Бог, тому
що не читаємо Його Слова.

Попросіть учнів розповісти, яким чином спо)
стереження за людиною допомагає довідатися
про неї деякі відомості (наприклад, якщо людина
кульгає, логічно припустити, що вона вивихнула
ногу чи мала серйозну травму). Підведіть групу
до висновку, що ми повинні жити так, щоб навко)
лишні бачили: ми ходимо дорогами Христа.

На сьогоднішньому уроці ви повинні обгово)
рити п’ять розділів (див. Робочий зошит):

1. Наслідуйте Христа, живучи в любові до
людей.

2. Наслідуйте Христа, уникаючи темряви.
3. Йдіть услід за Христом, остерігаючись

ворога.
4. Йдіть услід за Христом, роблячи гідні

вчинки.
5. Йдіть услід за Христом, ходячи у світлі.

Для розмаїтості методики викладання ви мо)
жете запропонувати учням самостійно провести
урок. Це можна здійснити одним з таких способів:

1. Заздалегідь виберіть 5 добровольців і по)
просіть кожного з них провести одну частину за)
няття. Таким чином кожний з них буде мати мож)
ливість і досить часу, щоб підготувати матеріал.

2. Якщо величина групи дозволяє, розділіть
її на 5 підгруп і запропонуйте кожній з них про)
вести обговорення однієї з частин. Після цього
нехай від кожної підгрупи виступить «доповідач»,
що проведе відповідну частину заняття.

Завдання запропонованих методів полягає
в тому, щоб залучити учнів до процесу навчан)
ня/викладання. Учні тільки тоді добре засвоюють
матеріал, коли вони зацікавлені уроком чи залу)
чені до його проведення. Крім того, досвід, що
одержує учень, беручи участь у проведенні за)
няття, придасться йому в майбутньому, особливо

Біблійний текст: Ефесян 5:1?14
Ключова істина: наслідування Христа виводить нас з духовної темряви у світло
Мета уроку: наслідувати Христа, щоб покинути старі дороги, які ведуть до смерті, 

і знайти шлях світла і вічного життя

УРОК ВІД ТЕМРЯВИ В СВІТЛО

18
УРОК 

18
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в справі благовістя й у бесідах з людьми. Викла)
дач ніколи не повинен ставити для себе за мету
«вразити» учнів своїми знаннями чи методами
проведення занять. Завдання навчання – поясни)
ти учням істини Слова Божого. Тільки Божі істини
можуть змінювати людей.

Після обговорення всіх п’яти частин уроку
запропонуйте учням такі твердження, а вони
нехай дадуть коротку відповідь на них словами:
«правда» це чи «неправда».

1. За тим, як людина живе, про неї мало що
можна дізнатися.

2. Різниця між християнином і нехристияни)
ном така ж, як між днем і ніччю.

3. Віруючі повинні присвятити себе тому,
щоб приводити інших людей до Христа.

Практичне застосування
Намалюйте на дошці (чи підготуйте наочний

посібник на папері) 5 сходинок. Кожна з них буде
відповідати певній частині сьогоднішнього уроку.
Над кожною сходинкою напишіть такі тези:

1) живіть у любові;
2) відкиньте гріх;
3) остерігайтеся ворога;
4) догоджайте Богу своїми вчинками;
5) ходіть у світлі.
Підкресліть, що ходити дорогами віри – це

прогрес, який бере початок від життя в любові до
ближніх і закінчується ходінням у світлі. Коли ми

починаємо жити в любові, нам хочеться відкину)
ти гріх; ми починаємо остерігатися ворога, до)
годжати Богу своїми вчинками й у результаті по)
чинаємо ходити у світлі. Наше завдання в тому,
щоб Боже світло проявлялося все більше в на)
шому житті.. І хоча віруючий ніколи в земному
житті не стане бездоганним, ми повинні намага)
тися досягти всього, що тільки можливо досягти
в Христі.

Попросіть учнів поділитися ідеями стосовно
того, як ми можемо провадити богоугодне життя.
Якщо їм важко відповісти, запропонуйте їм кілька
ідей: говорити тільки правду, вивчати Біблію, від)
відувати церкву, не слухати пліток, стежити за
своєю поведінкою – ось неповний перелік того,
що повинні робити християни, щоб їхнє духовне
життя поліпшувалося.

Молитва
Головне в нашому житті – ставити мету і до)

сягати її. Ті, хто не планує своє життя і справи, як
правило, зазнають поразки, і в духовному житті
також. Богоугодне життя не приходить само со)
бою. Для того, щоб жити, як Ісус Христос, необхід)
не терпіння, напружена праця і наполегливість.
Будьте цілеспрямованими. Замість того, щоб доз)
воляти світу розхолоджувати вас, краще дозволь)
те Духові Святому працювати над вами, змінюючи
вашу сутність. Нехай це і буде темою вашої спіль)
ної і заключної на цьому занятті молитви.

Пізнання

Ім’я Христа я не шукав для себе,
Ходив, блукав у темряві гріха.
Душа була байдужа і глуха
До Того, хто створив і землю, й небо.

Не знав, що Він, колись розп’ятий, кров’ю
В ім’я життя приречено горів.
Тепер, коли від слів Його прозрів, –
Розцвів душею, вибухнув любов’ю.

Сергій Рачинець
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Особиста підготовка
Після підготовки до уроку поміркуйте протя)

гом тижня над тим, наскільки успішно ви у своє)
му житті виконуєте Божу волю. Ми молимося,
щоб це заняття залишило глибокий слід у вашо)
му житті і житті ваших учнів, бо слухняність волі
Божій – це духовна дисципліна, у якій потрібно
вправлятися протягом усього життя.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Пізнання волі Божої – це один з найбільш

непростих і водночас важливих складників хри)
стиянського життя. Дуже часто нам хочеться,
щоб Бог великими літерами на небосхилі напи)
сав нам, що ми повинні зробити і як вчинити, чи
щоб Він посилав нам чіткі вказівки через інші
знамення. Але Він продовжує говорити тихим
голосом Слова Божого, і для того, щоб почу)
ти Його, нам треба зупинитися й уважно при)
слухатися.

Попросіть учнів розповісти, як вони почули
Божий голос, коли він закликав їх до спасіння.
Незважаючи на те, що кожен переживає щось
особливе, всіх поєднує одне: щоб прийняти во)
лю Божу, потрібні слухняність, смиренність, до)
віра Богу – те, чого так не вистачає в нинішньо)
му світі!

Як же віруючому постійно і невідступно жити
за Божою волею? Саме про це ми і поговоримо на
сьогоднішньому занятті.

Робота над темою
Попросіть учнів прочитати вголос по черзі

Еф. 5:15)17, Рим. 12:1)2 і 1 Петра 4 та зробити за)
кладки на перших двох посиланнях. Ці два тексти
пояснюють нам важливі елементи, що допомага)
ють довідатися Божу волю і визначити, як її до)
тримуватися.

Незважаючи на те, що обидва ці місця були
написані рукою апостола Павла, у них дуже яс)
но видно почерк Бога. Мудрі віруючі – це ті, кот)

рі «приліплюються» до Отця назавжди. Так са)
мо, як ми вчимо наших дітей не відходити від
нас (особливо в багатолюдних місцях), так і
Отець наш Небесний хоче, щоб ми завжди зна)
ходилися поруч з Ним і розвивали наші з Ним
стосунки в процесі духовного зростання. Робля)
чи так, ми ніколи не спіткнемося і не зіб’ємося зі
шляху віри.

Поставте групі запропоновані нижче запи)
тання.

$ Яким чином християнин може виконати
веління в Еф. 5:15 «поводитися обережно»?

Обережно – значить міркуючи про наслідки
наших вчинків чи слів. Кожну деталь свого життя
ми повинні звіряти зі Словом Божим, наскільки
вона відповідає Божій волі.

$ Як ми можемо доцільно використовувати
час (Еф. 5:16)?

Грецьке слово, перекладене як «використо)
вувати», говорить нам про те, що ми повинні ви)
користовувати кожну можливість. Ми цінуємо час
тоді, коли:

а) використовуємо надані Богом можливо)
сті, а не втрачаємо їх;

б) правильно розставляємо пріоритети, уни)
каючи марноти і намагаючись займатися тільки ко)
рисними для нашого духовного розвитку справами;

в) робимо важливі справи сьогодні, не від)
кладаючи на завтра чи на потім.

$ Назвіть п’ять кроків, як ми можемо дові$
датися Божу волю.

1) прагнути до цього всім серцем;
2) молячись, просити Божого керівництва;
3) вивчати Біблію;
4) бути слухняними Духові Святому;
5) визначити напрямок, йдучи у якому ми

маємо спокій у серці.
$ Які будуть результати, якщо ми будемо

жити за Божою волею?
Ми будемо відчувати мир, що перевершує

всяке розуміння.
$ Які жертви ми повинні приносити відпо$

відно до Нового Заповіту?

Біблійний текст: Ефесян 5:15?17; Римлян 12:1?2; 1 Петра 4
Ключова істина: живете ви за Божою волею чи ні – це легко визначити за вашим

щоденним вибором
Мета уроку: робіть свій вибір на основі Божої любові і Його слова, і ваше життя буде

відповідати волі Божій

УРОК ЖИТТЯ ЗА БОЖОЮ ВОЛЕЮ

19
УРОК 

19
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Римлян 12:1 закликає нас надати себе в жи)
ву жертву Господу.

$ Як Боже милосердя має спонукати нас
віддавати своє життя в Його розпорядження?

Боже милосердя – це Його любов до нас. За
Своїм милосердям Він простив наші гріхи, вряту)
вав від вічної смерті і зробив Своїми дітьми, хоча
ми заслужили справедливого покарання. Ми по)
винні бути вдячними Йому за це і завжди пам’ята)
ти, що Бог пожертвував Своїм Сином заради нас
і чекає нашої слухняності і присвяти Йому.

$ Який бій відбувається в нашому серці і ро$
зумі?

Це війна між тілом і духом. Світ хоче присто)
совувати нас до себе (робити схожими на людей,
які не знають Бога), а Бог хоче перетворювати
нас в образ Христа.

$ Які три слова описують Божу волю для
віруючих?

Його воля – «добро, приємність та доскона)
лість» (Рим. 12:2).

Практичне застосування
Ми самі обираємо, жити нам за Божою во)

лею чи ні. Бог ніколи не буде змушувати нас жити
за Його вченням, Він дає нам те, що богослови на)
зивають «вільною волею». Ми самі обираємо,
яким руслом буде текти наше життя. Бог міг би
нас змусити звершувати Його волю, але Він дав
нам право вибору й остаточного рішення. Однак у
світлі Його найбільшого дару – жертви Христа і
Його милосердя, виявленого до нас, – чи можемо
ми обрати непослух Його добрим і досконалим ве)
лінням? Звісно ж, ні.

Єдино правильним рішенням стосовно Бога
є покора, шанування і благоговіння. Постійно
пам’ятайте, що будь)яке рішення спричиняє або
добрі, або погані наслідки. Якщо ми робимо пра)
вильний вибір, то знаходимо благословення; як)
що ж ні, нам доводиться страждати. Мудрим і
правильним рішенням буде обрати Божий план і
Його мету стосовно нашого життя.

У Робочому зошиті названо п’ять ключових
істин, як довідатися Божу волю. Попросіть учнів
перефразувати їх своїми словами, записати і по)
містити на видне місце (вдома чи на роботі), щоб
вони часто «потрапляли на очі». Головна мета ці)
єї вправи полягає в тому, щоб учні засвоїли: воля
Бога – це найважливіший пріоритет нашого хри)
стиянського життя.

Кожна людина приймає за день десятки рі)
шень. Що одягти, що їсти, як і куди їхати, скільки
і де заробити, скільки витратити, як розпорядити)
ся часом, що сказати, а про що промовчати – це
тільки деякі з величезної кількості рішень, які ми
приймаємо щодня і навіть автоматично. Але ж
вибір жити за Божою волею – це наймудріше рі)
шення в житті! З Божою допомогою ми можемо
все, а без Нього – нічого. Тільки Небесний Отець
знає, що є найкращим для нашого життя, і Він
відкриває це для нас у Своєму Слові.

Молитва
Моліться і просіть Бога, щоб ваше життя бу)

ло Йому до вподоби. Моліться так, щоб остан)
ньою фразою ваших молитов були слова Ісуса
Христа: «Та проте не Моя, а Твоя нехай станеть)
ся воля!..» (Лк. 22:42).
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Особиста підготовка
Поміркуйте про своє спілкування з Богом.

Чи надаєте ви належної уваги Святому Духові?
Ми схильні частіше закликати Ім’я Бога Отця і
Господа Ісуса Христа, але урок цього тижня,
сподіваємося, принесе корисні зміни й у ваше
життя.

Підготуйте до уроку літрову прозору посуди)
ну, кілька великих каменів, які б доверху її запов)
нювали, трохи гальки і пісок.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Наочні приклади – це дуже сильний інстру)

мент навчання. Скористайтеся цим простим, але
потужним інструментом на сьогоднішньому за)
нятті. Наповніть посудину великими камінцями і
запитайте групу, чи повна вона. На перший по)
гляд – так. Потім дістаньте дрібну гальку і запов)
ніть нею простір між камінцями. Запитайте учнів:
«А тепер повна?». Тепер візьміть пісок і засипте
ним простір між галькою. Скажіть групі: «Ось те)
пер посудина практично повна, хоча ще можна
додати води...»

Наше життя також завжди чимось заповне)
не. У ньому завжди є хтось чи щось, що його на)
повняє. Ми повинні дозволити Святому Духові
Божому наповнити наше життя, бо інакше воно
буде заповнене цим світом – світ знайде спосіб,
як це здійснити.

Також нам потрібно переконатися в тому, що
наше життя наповнене правильно: якби в попе)
редній ілюстрації ми спочатку заповнили судину
піском, то для каменів і гальки місця б не знай)
шлося. Віруюча людина повинна прагнути пра)
вильно заповнювати своє життя, віддаючи пріори)
тет наповненню Духом Святим.

Робота над темою
Прочитайте з учнями вголос досліджувані

сьогодні тексти Святого Письма. Всі посилання,
розглянуті ними цього тижня в щоденному читан)
ні, розкривають роль і служіння Святого Духа. Те,

що деякі релігійні течії неправильно розуміють
роль Святого Духа, не має зупиняти нас у вивчен)
ні цієї Особи Божества, що дає силу жити христи)
янським життям.

Святий Дух – це третя Особа Бога. Незва)
жаючи на те, що поняття Трійці – це таємниця,
яку ми не в змозі осягнути, Святий Дух – реаль)
ний і бере активну участь у житті кожного вірую)
чого. Дух Святий оселяється в нашому серці з
часу нашого покаяння, а наше тіло стає Його
храмом (1 Кор. 6:19)20). На жаль, іноді ми засму)
чуємо Святого Духа і не цілком коримося Його
керівництву. Дуже важливо, щоб ми давали Йо)
му простір у нашому житті і дозволяли докоряти,
карати, вчити нас і підтримувати. Покора Свято)
му Духові робить наші серця і життя подібними
до Христових.

Різні види музичних творів, написані богобій)
ними християнами, є виразом подяки Богу за Йо)
го велику милість. Духовна музика завжди гово)
рить про Господа. І навпаки, тільки ту музику, що
говорить про Бога і Його справи, можна назвати
духовною. Так можна визначити, де духовна, а де
світська музика: остання прославляє тіло і мате)
ріальні цінності, а не Бога.

Поставте групі такі запитання:
$ Яке визначення ми можемо дати слову

«псалми»?
«Псалми» – це релігійні піснеспіви, що вхо)

дять у старозаповітну книгу Псалтир. Зараз – це
тексти Писання, покладені на музику.

$ Як можемо визначити «гімни»?
«Гімни» – це урочисті пісні, створені для про)

славлення Бога під час богослужінь.
$ Що таке «духовні пісні»?
«Духовні пісні» – це пісні про Бога, Його яко)

сті та діяльність, що висловлюють наші глибокі
почуття і переживання. Такі пісні найчастіше зву)
чать у родині, у колі близьких друзів, на зустрічах
біблійних груп.

$ Які Божі благословення є результатом на$
повнення Духом?

Ів. 16:7)11 – Святий Дух учить нас істин
Божих;

Біблійний текст: Ефесян 5:18?20; Дії 1:1?14
Ключова істина: Святий Дух спонукає християн до добрих справ і допомагає

зберігати вірність і прославляти Бога
Мета уроку: дозвольте Духу Святому скеровувати ваше життя, ваші рішення та дії

УРОК НАПОВНЮЙТЕСЯ СВЯТИМ ДУХОМ
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Ів. 16:13)14 – прославляє через нас Ісуса
Христа;

Дії 1:8 – дає нам силу ефективно свідчити
навколишнім про спасіння в Ісусі;

Рим. 8:8)11 – дає нам силу перемагати
плоть і догоджати Богу;

Рим. 8:14)16 – дає нам впевненість у тому,
що ми – діти Божі;

Гал. 5:22)23 – створює у віруючих духовні
плоди;

Еф. 1:13)14 – дає віруючим впевненість у
спасінні і є запорукою вічного життя.

Святе Письмо закликає нас бути слухняни)
ми водійству Святого Духа і довірити своє життя
Його керівництву. У житті кожної людини завжди
є щось чи хтось, що займає головне місце. Прий)
міть рішення, щоб у вашому житті це місце зай)
мав Святий Дух Божий.

Практичне застосування
Попросіть групу відповісти, чому багато хри)

стиян мають труднощі з наповненням Святим Ду)
хом. Попросіть когось із учнів записати їхні припу)
щення на аркуші паперу. Записуючи, повторюйте
ці припущення вголос, щоб упевнитися, що всі
учні чують відповіді інших. Також пам’ятайте, що
якщо хто)небудь з учнів побачить, що ви його
ігноруєте, він може втратити інтерес до участі в
ході заняття чи перестати їх відвідувати взагалі.

Ось кілька припущень для зразка:

) ми занадто зайняті, щоб молитися, читати
Біблію, спілкуватися з віруючими тощо;

) нам важко, тому що ми занадто споді)
ваємося на себе;

) ми не слухаємо Божого голосу;
) ми не розуміємо, Хто такий Святий Дух;
) ми дозволяємо обставинам керувати на)

шим життям.
Тепер попросіть учнів знайти рішення, як

можна подолати ці труднощі (знову ж таки, нехай
один учень записує їх і промовляє вголос для всі)
єї групи). Відповіді можуть бути такими:

) більше проводити часу в молитві і вивчен)
ні Біблії;

) просити Божої допомоги;
) виділяти час для служіння ближнім;
) використовувати кожну можливість для

благовістя;
) прийняти серйозне рішення жити повноцін)

ним християнським життям.
Бог хоче керувати нами, спрямовувати, ве)

сти, докоряти і підтримувати нас за допомогою
Святого Духа. Для того, щоб отримати всі благо)
словення, які Бог приготував для нас, потрібно
тільки довіритися Святому Духові і дотримувати)
ся Його настанов.

Молитва
Моліться і просіть Бога про наповнення Свя)

тим Духом.

Він і сьогодні...
Він і сьогодні ходить поміж нас –
Наш добрий Бог, розп’ятий ворогами.
І голос Його чуємо не раз,
Що до спокути кличе всіх – до храму.

Він завжди з нами – Післанець небес,
А ми – не з Ним, і в цьому вся провина.
Бог смертним став, пожертвував Себе,
А ми чомусь обожнюєм людину.

Сергій Рачинець
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Особиста підготовка
Кожний з нас повинен постійно вчитися слу)

жити ближнім, піклуватися про братів і сестер,
дотримуючись християнського принципу «Вва)
жайте один одного за більшого від себе». Нас ще
чекає довгий шлях до того моменту, коли з упев)
неністю ми зможемо сказати: «Я завжди ставлю
інших вище за себе». Тому, не зважаючи на осо)
би, будемо розвивати в собі смиренність і ла)
гідність, джерелом яких є наш Господь. Ви є ке)
рівником малої групи і, можливо, маєте чималий
авторитет серед членів церкви. Нехай це не буде
для вас завадою. Завжди пам’ятайте про те, що
на це місце ви поставлені не вашим пастором за
керівні якості чи творчий підхід до навчання, а
Самим Богом, щоб служити людям, несучи звіст)
ку про спасіння.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Останнім часом правила етикету відійшли

на задній план, і через прискорення темпу життя
ми намагаємося побільше зробити і втрачаємо
поняття особистості. У нас залишається все мен)
ше часу один для одного, і часто, навіть якщо ми
з кимсь і «перетинаємося», назвати таке спілку)
вання щиросердним чи задушевним було б явним
перебільшенням. Сьогодні легше стати свідком
вуличної злочинності, групових бійок, зухвалої
поведінки, махінацій, принижень, сварок і насиль)
ства. Ті дні, коли люди знали на ім’я всіх своїх
сусідів, віталися з кожним за руку і проводили ве)
чори в спілкуванні один з одним, залишилися да)
леко в минулому. Чи можуть ваші учні згадати
деякі з призабутих правил етикету? Якщо ні, то
нижче наведені деякі з них.

За правилами етикету ми повинні...
) постійно використовувати слова «будь ла)

ска» і «дякую»;
) відкривати двері перед зустрічними людь)

ми і пропускати їх уперед;
) уступати місце в транспорті старшому чи

людині з ознаками інвалідності;

) звертатися до незнайомих людей на «Ви»;
) знімати шапку, заходячи до приміщення

(стосується осіб чоловічої статі).
Ми живемо в егоїстичному суспільстві, де

більшість людей думає тільки про себе. Але в
Христа для нас є краща дорога – Він бажає, щоб
ми в першу чергу думали про інших.

Робота над темою
Місця Святого Письма Еф. 5:21, Гал. 5:13)26;

6:1)10 і Фил. 2:3)4 вчать нас, наскільки важли)
во ставити іншого вище за себе. Дуже важливо
пам’ятати такий порядок:

) Ісус – на першому місці,
) навколишні – на другому,
) я – на останньому.
Виділіть трохи часу, щоб поміркувати над

цим порядком. Що робив Ісус, коли знаходився в
цьому світі? Він завжди вважав служіння навко)
лишнім завданням першорядної важливості і на)
віть залишив Своїм учням взірець того, як ми
повинні служити один одному: «Бо то Я вам при)
клада дав, щоб і ви те чинили, як Я вам учинив.
Поправді, поправді кажу вам: Раб не більший за
пана свого, посланець же не більший від того,
хто вислав його. Коли знаєте це, то блаженні ви,
якщо таке чините!» (Ів. 13:15)17).

$ Хто з біблійних героїв присвячував себе
на служіння іншим?

Попросіть учнів назвати таких персонажів, а
потім коротенько згадайте ось цих:

Павло. Після того, як майбутній апостол зу)
стрівся з Ісусом Христом, його життя цілком змі)
нилося. Замість переслідування християн він при)
святив своє життя на служіння їм (2 Кор. 12:15).

Матвій був корисливим збирачем податків,
але після прийняття Христа своїм Господом і Спа)
сителем він став витрачати весь свій час, сили і
фінанси, щоб і інші довідалися звістку про спасін)
ня (Лк. 5:27)29).

Ісус. Яскравим прикладом, що нагадує нам
про те, як Христос присвятив Себе на служіння ін)
шим, є Голгофа. Це було головною метою прихо)
ду Божого Сина на землю (Мт. 20:25)28).

Біблійний текст: Ефесян 5:21; Галатів 5:13?26; 6:1?10; Филип’ян 2:3?4
Ключова істина: служачи і корячись іншим, ви служите і коритеся Господу
Мета уроку: служити і коритися іншим, щоб Бог трудився через нас і зміцнював наше

духовне зростання

УРОК ВВАЖАЙТЕ ОДИН ОДНОГО ЗА БІЛЬШОГО ВІД СЕБЕ
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У Робочому зошиті згадується суспільство,
побудоване за принципом «Вважайте один одно)
го за більшого від себе». Запитайте групу:

$ Якими могли б бути особливості такого
суспільства?

) Люди намагалися б допомагати один од)
ному.

) Вони б уникали самої можливості заподія)
ти іншому біль.

) Скарги змінилися б турботою про інших.
) Увага кожного було б зосереджена на лю)

дях, а не на обов’язках, справах чи речах.
) Головну роль у такому суспільстві відігра)

вало би Слово Боже.
Насправді таке суспільство вже давно існує,

і бере воно свій початок від Ісуса Христа. Оскіль)
ки ми покликані наслідувати Його приклад, то
повинні бути зацікавлені в духовному і фізичному
добробуті навколишніх.

Поміркуйте з групою: якби їм був виданий
«Сертифікат турботи про навколишніх», яка б
оцінка там була їм виставлена?

Багато віруючих не дотримуються правила
«Вважайте один одного за більшого від себе».
Нам часто важко змиритися з таким підходом,
бо ми хочемо, щоб усе «було по)нашому». Ми
хочемо бути першими, хочемо, щоб нас визна)
вали, хочемо сидіти на почесних місцях тощо.
Ісус же продовжує закликати нас відкинути его)
їзм і гордість...

Практичне застосування
Попросіть учнів проаналізувати, хто у ва)

шій церкві потребує підтримки. Це може бути
стара людина, що багато років регулярно відві)
дувала зібрання, а тепер не має такої можливо)
сті. А можливо, це підліток, що ходить у церкву,

незважаючи на протест батьків. Це може бути
жінка, яка допомагає підтримувати в церкві чи)
стоту, чи диякон, що сумлінно несе своє служін)
ня. А можливо, це молода сестра, що відвідує
лікарні, допомагаючи людям і розповідаючи їм
про Христа, чи пастор, на плечах якого лежить
турбота про всю церкву. Це, можливо, керівник
чи учасник якого завгодно служіння в церкві.
Дайте учням завдання купити в християнському
магазині чи намалювати від руки листівку з тек)
стом «я молюся за вас», чи «я дякую Богу за
вас», чи що)небудь подібне, що відображало б
нашу тему «Вважайте один одного за більшого
від себе» і вручити якійсь людині. Учні можуть
підписати листівку всією групою і написати ко)
роткі подяки.

Один з гарних методів, як розвивати вдячне
серце – це згадувати і перераховувати благосло)
вення і милості, що Господь виявив стосовно нас.
Ще один метод – спостерігати за тим, як Бог ви)
користовує інших людей, щоб справити на нас
добрий вплив. Дух Святий, якщо ми застосовує)
мо подібні методи, обновляє і поліпшує серце
кожного з нас.

Молитва
Завершіть заняття молитвою подяки Богу

за ті блага, які Він нам посилає. Дуже часто світ
обкрадає віруючих, даючи неправильне уявлен)
ня про Бога. Але і віруючі часто обкрадають світ,
не свідчачи своїм життям про Христа. Просіть,
щоб Дух Святий відкрився кожному вашому уч)
неві у всій Своїй величі й істинності. Кожен ві)
руючий повинен прагнути до повноцінного хри)
стиянського життя, бо має потребу в постійних і
близьких стосунках із Богом. Моліться, щоб ваші
учні служили ближнім в ім’я Ісуса Христа.
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Особиста підготовка
Протягом тижня перед уроком моліться й

аналізуйте, на чому в цьому занятті поставити
акцент. Якщо у вашій групі переважно молоді
неодружені люди, особливу увагу варто звернути
на повагу дітей до своїх батьків. Будьте готові від)
повісти на складні запитання, адже тепер, остан)
нім часом, проблема «батьків і дітей» дуже заго)
стрилася! Просіть в Бога мудрості. Якщо ж вашу
групу відвідують люди середнього віку, більшість
з який одружені, зробіть акцент на взаємній пова)
зі чоловіка і дружини та ролі в шлюбі кожного з
них. Можливо, після заняття хтось з учнів захоче
залишитися, щоб поділитися з вами своїми труд)
нощами чи переживаннями з сімейного питання.
Будьте чуйними, обережними в словах і обов’яз)
ково моліться потім за кожного учня, що поді)
литься з вами своїми проблемами.

Також не забувайте, що, незважаючи на те,
що ви – викладач, напевно, й у вашому домі є
недоліки, які потрібно виправити, чи стосунки, які
варто було б змінити на краще.

Перемалюйте на картон і виріжте деталі бу)
динку. Зробіть кілька запасних «цеглин».

Підготуйте аксесуари для розповіді: накид)
ку чи інший елемент давньоізраїльського одягу,
палицю.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Добре розказана історія подобається всім.

Спробуйте запам’ятати запропоновану нижче за)
мальовку і розповісти її з почуттям, одягши підго)
товлені аксесуари.

«“Виберіть собі сьогодні, кому будете слу)
жити... А я та дім мій будемо служити Господе)
ві.”. Я сказав ці слова в останньому розділі кни)
ги, названої моїм ім’ям (Ісуса Навина 24:15). До
цього моменту я виконав покладені на мене
обов’язки, очолюючи ізраїльську армію і керую)
чи мирним населенням Ханаану. Багато років я
управляв Ізраїлем за Словом Божим. Знаючи,
що жити мені залишилося недовго, я зібрав ді)
тей Божих, щоб дати їм свої останні настанови.
Я нагадав їм про Божу любов і турботу, а потім
палицею намалював перед собою лінію на землі
і попросив тих, хто на Божому боці, переступити
через неї і стати поруч із мною. Я хотів показа)
ти ізраїльтянам, що, незалежно від їхнього
вибору, я і моя родина будемо залишатися вірні
Господу до кінця свого життя. І ми стримали
своє слово!»

Робота над темою
У місцях Писання, які ми досліджуємо сьо)

годні, апостоли намагаються переконати читачів
у важливій ролі, яку відіграють дім і сім’я в житті
кожної людини.

Божі постанови щодо цього питання почина)
ються в першій книзі Біблії – Буття 2:18)25, коли
Бог поєднав першу пару – Адама з Євою. Незва)
жаючи на те, що навколишній світ хоче примен)
шити важливість сім’ї і дому, у Божому задумі ці
поняття є важливими складниками.

Складіть із підготовлених деталей будинок,
як показано на малюнку. Попросіть учнів назва)

Біблійний текст: Ефесян 5:22?6:4; 1 Петра 3:1?12
Ключова істина: християнські стосунки в родині ґрунтуються на взаємних

любові і повазі
Мета уроку: Бог посилає мир і стабільність у вашу родину, якщо ви щодня зміцнюєте

любов і повагу один до одного

УРОК НАВЕДИ ЛАД У ДОМІ

22
УРОК 

22
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ти, з чого, за Словом Божим, будується успішна
і міцна сім’я. Запишіть ці складові на блоках)
цеглинах (намагайтеся заповнити всі смужки, а
потім, якщо пропозицій буде багато, можете до)
дати ще кілька рядів).

Незважаючи на те, що кожен окремо взятий
дім складається з різної кількості цеглин, дім іс)
тинного християнина завжди має як мінімум вісім
важливих складників, котрі показані на запропо)
нованому малюнку. Главою цього дому має бути
Христос, а підставою – Слово Боже. Члени сім’ї
повинні беззастережно любити один одного, по)
важати, ставлячи інших вище за себе, і коритися
один одному. У цьому домі встановлено межі по)
ведінки дітей, кожен серйозно ставиться до своїх
обов’язків і готовий чимось жертвувати заради
добробуту іншого.

Зверніть увагу на різні типи відповідальності,
що лежать на чоловіках, дружинах і дітях. Зауваж)
те також, що в родині важлива роль кожного.

Дружини повинні коритися чоловікам (Еф.
5:22)24; 1 Петр. 3:1)6). Використане тут грецьке
слово «покора» означає «добровільне підпоряд)
кування доброму керівникові». Ілюстрацією цього
слова може бути армійський підрозділ, на чолі
якого стоїть командир. Дружини повинні само)
стійно поставити себе на належне місце в роди)
ні – під керівництво чоловіка. Апостоли говорять
про це, звертаючись до дружин, оскільки їхня по)
кора має бути добровільною, а не з примусу. Во)
ни також кажуть, що чоловіки так повинні любити
своїх дружин, щоб покора дружин не стала при)
водом для тиранії.

Чоловіки повинні любити своїх дружин (Еф.
5:25)33; 1 Петр. 3:7). Хоча Біблія і не говорить
тут про підпорядкування, любов сама по собі є
підпорядкуванням і прагненням піклуватися про
задоволення потреб іншої людини і навіть про її
бажання.

Біблія говорить чоловікові любити дружину.
Любов – це й емоційне рішення, і добровільна
присвята одночасно. Жінка більш емоційна, ніж
чоловік, тому її почуття любові приходить природ)
но, а чоловікові ж необхідно прийняти рішення по)
любити. У християнській родині сім’я повинна бу)
ти у любові, тому що християнська любов – це

щось набагато більше, ніж просте почуття чи
емоції. У даних віршах любов, якою чоловік пови)
нен любити дружину, – це любов)агапе, готов)
ність присвятити дружині все своє життя, так са)
мо, як це зробив Христос заради Церкви.

Діти повинні коритися батькам (Еф. 6:1)3;
1 Петр. 3:8)12). Коли батько і мати серйозно і від)
повідально виконують свої обов’язки, вони зав)
жди намагаються зробити дітям як найкраще. Так
само, як покора Небесному Отцю – це наймудрі)
ше рішення для дітей Божих, так і покора своїм
земним батькам буде найкращою дорогою у жит)
ті для дітей.

Батьки повинні виявляти до дітей любов,
терпіння, поблажливість і турботу (Еф. 6:4;
1 Петр. 3:8)12). Діти не мають емоційної стійко)
сті, вони більш ранимі, ніж дорослі, беззахисніші.
Тому Бог строго говорить батькам «не дратуйте
дітей!» З другого боку, діти більш довірливі і
сприйнятливі до знання про Бога і відкриті до
спілкування з Ним. Батькам довірена честь по)
знайомити дітей з Богом.

Практичне застосування
Закликайте ваших учнів налагодити чи по)

ліпшити час сімейного читання Біблії і розмірко)
вування про Бога. Такі зустрічі зміцнюють, підтри)
мують родину і виховують у нас цінності, які ми,
за велінням Божим, повинні передавати з поко)
ління в покоління. Це найкращий спосіб на прак)
тиці виконувати веління Боже, записане у книзі
Повторення Закону 6:4)9.

Молитва
Моліться Богу, Який створив вашу родину і

дав вам дітей, і просіть Його навести порядок
там, де дуже важко це зробити – у вашому домі,
у вашій родині. Сім’я – це одне з найважчих
місць діяльності, але ця діяльність – одна з най)
більш термінових і важливих (1 Тим. 5:7)8). «Лад
у власному домі!» – нехай це стане вашою метою
і життям. Лад у власному домі – це процес, його
неможливо досягти за один раз. Ви повинні при)
святити себе цій найважливішій справі і мати ба)
гато терпіння. А результати довірте Тому, Хто
створив вашу сім’ю – Господу.
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Особиста підготовка
Цей урок є чудовою перевіркою для кож)

ного християнина на його вірність Господу. У
церкві легко бути благочестивим. Там на тебе
напевне не накричать, не обвинуватять неспра)
ведливо, не уріжуть зарплату через примху на)
чальника, як це нерідко буває на роботі. І тому
саме на роботі в нас є прекрасна можливість
виявляти характер Христа. Також цей урок може
бути для вас особливо корисним, тому що ви як
керівник групи займаєте відповідальну «поса)
ду». Не звеличуйтеся над своїми учнями, а вза)
ємно допомагайте один одному в духовному
зростанні, працюйте над тим, щоб про Христа
почуло ще багато людей.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Попросіть двох добровольців, щоб вони

розіграли пантоміму, коли один буде повторю)
вати рухи іншого. Перший може зображувати,
як він працює за комп’ютером, телефонує, підмі)
тає підлогу, обідає тощо, а другий має копіюва)
ти його дії.

Після завершення сценки поясніть учням,
що так само, як одна людина повторювала дії ін)
шої, ми повинні відображати вчинки і поведінку
Христа. Але при цьому ми не граємо пантоміму,
а показуємо навколишнім, що насправді є Його
учнями. Ми повинні жити відповідно до Божих
слів і стандартів.

Одна з надзвичайно важливих сфер, де ми
повинні відображати Христа – це наша робота.
Іншої важливішої сфери, у якій ми можемо впли)
вати на навколишній світ, щоб приводити неві)
руючих людей до Христа, немає.

Робота над темою
Попросіть учнів прочитати вголос тексти,

що досліджуються сьогодні, а також 1 Корин)
тян 15:58, Филип’ян 3:13)14, Івана 9:4 і Євреїв
11:24)26. Ці місця – основа досліджуваної сьо)

годні теми, і вони також розглядаються в Робо)
чому зошиті. Дуже важливо, щоб учні прочита)
ли всі ці цитати вголос, щоб було легше зрозу)
міти істини, які аналізуються на уроці.

Всі названі вище місця Писання вказують
нам на ту саму думку: Господь хоче, щоб ми ві)
дображали Його там, де ми працюємо. Для цьо)
го ми повинні прийняти Його мудрі настанови і
виявляти характер та поведінку Христа, щоб
одержати Боже визнання і нагороду.

Розмножте за кількістю учнів наведений
нижче невеликий тест на визначення слів. Якщо
такої можливості немає, напишіть запропонова)
ні нижче фрази на дошці, і нехай учні порівняють
їх (слово ліворуч потрібно буде з’єднати з від)
повідною йому фразою праворуч). Перед про)
веденням тесту попросіть групу закрити Робо)
чі зошити.

Правильні відповіді: 1 – Г, 2 – Б, 3 – А, 4 –
Д, 5 – В.

Тепер до кожної з уже визначених якостей
роботи християнина підберіть відповідний вірш
(вірші) з тексту Еф. 6:5)9.

Біблійний текст: Ефесян 6:5?9; 1 Петра 2:11?25; Колосян 3:22?4:1
Ключова істина: Христос очікує від Своїх учнів, що вони будуть відображати

Його на своєму робочому місці
Мета уроку: розвивайте в собі характер Христа не тільки в сім’ї і церкві, але і на роботі,

щоб отримати Боже визнання і нагороду

УРОК ВІДОБРАЖАЙТЕ ХРИСТА НА РОБОТІ

23
УРОК 

23

1. Ретельно

2. Старанно

3. Цілеспря)
мовано

4. Впевнено

5. Спільно

А. Присвячуючи своє життя
служінню Богу і ближньому

Б. Усім серцем, з ентузіаз)
мом, радістю

В. Трудячись, як одна коман)
да, зі всіма співробітниками

Г. Прагнучи догодити Богу у
всіх елементах роботи

Д. Очікуючи нагороди, обі)
цяної Богом, на Небі
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Правильні відповіді: 1 – Б, 2 – Д, 3 – В, 4 – А,
5 – Г.

Попросіть кого)небудь нагадати історію з
Робочого зошита про подружжя місіонерів. По)
ясніть групі, що іноді ми забуваємо, що цей світ –
не все наше життя. Цей світ – не наш дім. Це

усього лише тимчасове пристановище, а наша
батьківщина, наш дім – на Небесах. Будучи гро)
мадянами Небесного Царства, ми повинні ви)
користовувати час, відпущений нам на землі,
для того, щоб поділитися Доброю Звісткою з як)
найбільшою кількістю людей, куди входять і наші
співробітники.

Практичне застосування
«Робота» – слово просте, але дуже важливе.

Ми повинні робити те, що Бог нам звелів. Сам Ісус
говорив: «Ми мусимо виконувати діла Того, Хто
послав Мене, аж поки є день. Надходить он ніч,
коли жаден нічого не зможе виконувати» (Ів. 9:4).

Попросіть учнів поміркувати, яким чином во)
ни можуть зробити більш явним образ Христа,
який відображають на роботі. Якщо їм буде важко,
для початку обговорення запропонуйте такі ідеї:

) завжди чинити чесно;
) працювати сумлінно;
) нічого не красти;
) ділитися Словом Божим з тими, кому цікаво;
) молитися перед вживанням їжі;
) розмістити на робочому місці предмети,

що говорять про вашу віру в Ісуса Христа;
) приходити на роботу без запізнення;
) не «додавати» до відведених перерв;
) дотримуватися внутрішнього розпорядку.

Молитва
Помоліться і попросіть Господа дати вам сил

бути зразковими послідовниками Ісуса Христа,
навіть перебуваючи на роботі. Адже це найефек)
тивніше благовістя всіх часів!

1. Ретельно

2. Старанно

3. Цілеспря)
мовано

4. Впевнено

5. Спільно

А. «Знайте, що кожен, коли
зробить що добре, те саме
одержить від Господа, чи то
раб, чи то вільний» (Еф. 6:8).

Б. «Раби, – слухайтеся ті)
лесних панів зо страхом і
тремтінням у простоті серця
вашого, як Христа! Не пра)
цюйте тільки про людське око,
немов чоловіковгодники, а як
раби Христові, чиніть від душі
волю Божу...» (Еф. 6:5)6).

В. «...немов Господеві, а не лю)
дям!» (Еф. 6:7).

Г. «А пани, – чиніть їм те саме,
занехаюйте погрози, знайте,
що для вас і для них є на
небі Господь, а Він на обличчя
не дивиться!» (Еф. 6:9).

Д. «...служіть із зичливістю»
(Еф. 6:7).
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Особиста підготовка
Підготуйте малюнок давнього воїна в бойо)

вому обладунку, щоб проводити порівняння з
повною Божою зброєю.

Словник
Гуманізм – надання чільного значення іде)

алам і цінностям людини; переконання в добро)
ті людської природи, оцінювання її як такої, що
не потребує релігійного спасіння.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Зачитайте групі такий вираз сучасних гума)

ністів: «Сьогодні ми живемо в духовно освічено)
му світі. Наше покоління вже вийшло з застарі)
лих понять віри і спрощених давніх релігій. Ми
самі творимо свою долю і є богами власного
життя. Ми надто розвинуті, щоб продовжувати
вірити в існування місця за назвою “пекло”, осо)
бистості на ім’я “диявол” і проблем за назвою
“спокуси”»

Ми, люди, які вірують у Христа, розуміємо,
що подібні переконання, як би вони не називали)
ся, – помилкові. Заперечення існування лукавого
і духовної боротьби з ним – це і є одна з головних
тактик сатани. Доти, доки йому вдається переко)
нувати людей, що його самого, а також гріха і по)
карання за нього не існує, люди знаходяться в
його владі. І якщо вони не перестануть обманю)
вати себе, настане день, коли вони побачать
правду власними очима, але буде занадто пізно
що)небудь змінити. Обговоріть з вашою групою
реальність існування пекла, сатани і спокус.

Робота над темою
Прочитайте з групою тексти Писання, запро)

поновані сьогодні для дослідження, і поставте та)
кі запитання:

$ Які в християн є духовні вороги?
Прочитайте посилання, наведені нижче:

1) Мт. 26:40)41; Рим. 7:14)25; 8:1)18; Гал.
5:13)26 – гріховна тіло.

2) Ів. 15:17)25; 17:6)21; Як. 1:27; 4:4; 1 Ів.
2:15)17; Рим. 5:12 – гріховний світ.

3) Мт. 13:36)43; 25:41)46; Ів. 8:42)45; 1 Ів.
3:7)15; 1 Петр. 5:8)9; 2 Тим. 2:23)26; Об. 12:7)11;
20:10 – диявол і демони.

Обговоріть різні особливості цих ворогів, як
часто доводиться з ними боротися, чи досягають
учні перемоги над ними.

$ Як же ми, християни, можемо відбивати
напади духовних ворогів?

Відповідь знаходиться в одному словоспо)
лученні – духовна боєздатність. Ми повинні бути
готовими до боротьби зі злом, своїми недоліка)
ми, неправдою, зодягшись у повну зброю, дану
Богом. Без Божої сили й озброєння ми обов’язко)
во впадемо під ударами ворога.

Попросіть учнів поділитися тим, які асоціації
в них викликає слово «сила». Деякі можуть поду)
мати про військову міць, інші – про політичний
вплив чи підтримку широких народних мас. Та)
кож спадають на згадку джерела енергії: атомна
реакція, вода, вітер, пальне. Подальші міркуван)
ня можуть привести до згадки про боксерів,
штангістів чи борців. І все)таки, найбільшим дже)
релом сили в усьому світі завжди був і назавжди
залишиться наш Небесний Батько. Поміркуйте
над цією істиною. Хто створив увесь Всесвіт і
життя, що його наповняє, скориставшись для
цього Своїм Словом? Бог! З нічого Він створив
усе, що ми бачимо і чим користуємося сьогодні.
Ми можемо застосовувати тільки те, що вже іс)
нує, для того, щоб зробити чи сконструювати те,
що нам необхідно. Бог же не використовував нія)
ких матеріалів і зміг створити все.

$ Який перелік повної Божої зброї ми зна$
ходимо в Еф. 6:10$17?

Нижче наводиться перелік повної Божої
зброї. Ви можете перемалювати таблицю на дош)
ку чи зробити достатню кількість копій, щоб роз)
дати учням.

Біблійний текст: Ефесян 6:10?17; 1 Коринтян 10:12?13; 2 Коринтян 6:1?10
Ключова істина: Бог закликає кожного християнина брати участь у духовній

битві та обіцяє Своїм слухняним дітям перемогу в Христі
Мета уроку: підготуватися до духовної битви з силами зла, зодягнутися у повну Божу

зброю, запросити Ісуса очолити бій і почати боротьбу з гріхом

УРОК ЯК ЗДОБУТИ ПЕРЕМОГУ В ДУХОВНІЙ БИТВІ
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Покажіть учням малюнок воїна, щоб обгово)
рити важливість духовного обладунку.

Зверніть особливу увагу на те, що деякі час)
тини повної Божої зброї служать для оборони, у
той час як інші – для нападу. Ми повинні уважно і
з молитвою постійно і цілком зодягатися в духов)
ну зброю. У давнину кожен воїн особисто стежив
за тим, щоб його обмундирування завжди було в
доброму стані і готове до битви – від цього в бук)
вальному значенні залежало його життя. Ми як
віруючі люди теж повинні усвідомлювати, що на)
ше життя – це постійна духовна боротьба. Щодня,
з моменту нашого духовного пробудження, дия)
вол намагається атакувати нас. Якщо ми хочемо
завжди бути переможцями, то повинні поклада)
тися тільки на Бога, щоб Він давав нам сили для
перемоги над ворогами.

Практичне застосування
Попросіть учнів уявити, що вони – воїни, які

очікують марш)кидка. Яку частину обмундируван)
ня, на їхню думку, можна не брати із собою, щоб
легше було йти? Дайте учням час на обговорення
і зафіксуйте їхні відповіді. У принципі, це запитан)
ня з підступом, тому що жоден воїн не залишить
навіть найменшої частини свого обмундирування
чи зброї – від цього залежить його життя.

Такий підхід має існувати й у духовній сфері.
Ми живемо у світі, що протистоїть Богу. Церква
живе там, де престол сатани, де йдуть безперер)
вні бої (Об. 2:13). Наша стара тілесна природа та)
кож протистоїть Йому, і диявол – реальний ворог,
що повстає проти всякої духовної істини. Наш
Спаситель переміг їх усіх і хоче дати здатність пе)

ремагати і нам. Ми повинні підготувати себе до
духовної битви, зодягши духовну зброю – повну
Божу зброю. У Христі в нас є весь необхідний
обладунок і захист, щоб здобути перемогу над
сатаною і світом.

Попросіть учнів щоранку згадувати про те,
що вони прокинулися у світі, у якому необхідно
боротися на боці Бога. Щоранку, вдягаючись і
взуваючись, нехай вони не забувають зодягатися
й у повну Божу зброю. Чудовою ідеєю буде скла)
сти перелік повної Божої зброї з Еф. 6:14)17 і,
красиво оформивши, помістити на видне місце. У
такий спосіб буде набагато легше спостерігати,
чи правильно одягнені наша зброя і чи готові ми
до духовної битви. На жаль, багато віруючих за)
бувають про те, що щодня вони виходять на бит)
ву... Внаслідок цього вони можуть незабаром
одержати духовне поранення чи травму, дезерти)
рувати з поля бою чи здатися в полон. Пам’ятай)
те про те, що правильна підготовка до битви – це
вже половина перемоги.

Молитва
Помоліться такою молитвою:
«Господи, Ми зміцнюємося Тобою і могутні)

стю сили Твоєї! Навчи правильно зодягатися у
Твою повну зброю, Боже, щоб могли ми стати
проти хитрощів диявольських, бо ми не маємо бо)
ротьби проти крови та тіла, але проти початків,
проти влади, проти світоправителів цієї темряви,
проти піднебесних духів злоби. Ми впевнені, що
приймаючи Твою Божественну повну зброю, ми
можемо дати опір дня злого, і, все виконавши, ви)
тримати» (Еф. 6:10)13).

Частина обладунку Духовне застосування Вірш

Пояс Істина 14

Броня Праведність 14

Взуття Євангелізація 15

Щит Віра 16

Шолом Спасіння 17

Меч Біблія 17
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Особиста підготовка
Поміркуйте над важливістю молитви. Це –

найголовніше в наших стосунках з Небесним От)
цем, тому що не завжди ми можемо бути в церкві
(старість, фізичні недуги) і, з огляду на сумний
досвід недавніх переслідувань, знаємо, що і дру)
кований примірник Біблії може бути не завжди
доступним. Єдине, чого в нас ніхто ніколи не змо)
же забрати, – це молитва, живе спілкування з
Богом. Вона давала сили і розраду тисячам в’яз)
нів Христових; з молитвою на устах мученики
йшли на смерть за проповідь Євангелії. У скор)
боті, у радості, у бідності, у достатку, у страху, у
щасті, у переслідуваннях молитва дає нам впев)
неність у тому, що Господь поруч.

Наскільки присвячені молитві ви? Яке місце
вона посідає у вашому житті? Чи не перетворила)
ся вона на порожню формальність? Пильнуйте в
молитві і ніколи не применшуйте її значення. Мо)
літься за кожного учня вашої групи.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Якось на членських зборах однієї церкви об)

говорювали тему молитви. Дуже гаряча дискусія
точилася навколо питання, яка поза найкраще
підходить для молитви. Частина членів церкви
вважала, що найкращий метод молитви – стоячи
на колінах, бо таким чином особливо виявляється
благоговіння перед Богом. Інша частина церкви
вважала найкращою позицію «сидячи, зі схи)
леною головою», коли тіло розслаблене і ніщо
не заважає мати тісне духовне спілкування з
Богом. Треті наполягали на тому, що найкраще
положення – стоячи, а ще інші говорили, що най)
більш правильним буде молитися з піднятими до)
гори руками і спрямованим до неба обличчям, як
молився Стефан. Коли дискусія почала перерос)
тати в гарячу суперечку, усі раптом розгубилися 
і збентежилися від слів пастора, який заявив, 
що найгарячіша молитва в його житті вийшла в
положенні «вниз головою». Щоб перервати «німу

сцену», йому довелося пояснити, що одного разу
він молився в такій позі, коли провалився в коло)
дязь головою вниз і ледве тримався, щоб не впа)
сти у воду...

Часто ми підносимо найбільш гарячі моли)
тви, коли переживаємо глибоку кризу. І все)таки,
для того щоб жити наповненим духовним життям,
ми повинні налагодити регулярну і щиру моли)
тву – час, коли перебуваємо в близькому спілку)
ванні з Богом. Найбільш правильна молитва – це
«кожного часу молитися духом» (Еф. 6:18) і «без)
перестанку молитися» (1 Сол. 5:17).

Робота над темою
Попросіть учнів відкрити і прочитати вголос

Ефесян 6:10)24. Попросіть, щоб під час читання
вони помічали привід і слово «всі», а також його
похідні (всякий, всіх тощо), а після прочитання
уривка підкресліть, що якщо говорити про моли)
тву, то ми повинні робити це завжди, кожного ча)
су і за всіх людей (вірш 18).

Будь)якій людині приємно поїсти саме щой)
но зібрані фрукти, вони свіжі, смачні. Крім того,
вони несуть нам здоров’я, бо містять найбільшу
кількість вітамінів. Молитва, що містить духовні
вітаміни, не принесе нам ніякої користі, якщо во)
на не регулярна. Духовні ж вітаміни є такі:

) молитися постійно;
) молитися старанно;
) молитися наполегливо;
) молитися конкретно за певні потреби чи

людей.
Ці вітаміни благотворно впливають на наше

духовне здоров’я, тому що Бог любить спілкува)
тися з нами, а для цього нам потрібно перебува)
ти в молитві. Це що стосується слова «постійно».

Коли ми молимося, то повинні дозволяти Ду)
хові Святому спрямовувати нас – це що стосуєть)
ся «старанно».

Ми ніколи не повинні припиняти молитися –
вітамін «наполегливо».

І ми повинні молитися за свої чітко сформу)
льовані потреби, а також за потреби своїх рідних,

Біблійний текст: Ефесян 6:18?24; Филип’ян 4:4?9; Колосян 4:2?18
Ключова істина: християни повинні молитися один за одного, щоб Божа справа

поширювалася
Мета уроку: привчіть себе до постійної і конкретної молитви за братів і сестер у Христі,

щоб духовно їх підтримувати

УРОК ЗАВЖДИ МОЛІТЬСЯ
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близьких і знайомих, тобто молитися конкретно.
Такі духовні вітаміни змінюють і поліпшують наше
молитовне життя і життя взагалі.

Багато чого для розвитку молитовного жит)
тя може дати дослідження молитви Ябеца, що
записана в 1 Хроніки 4:10: «”Коли б Ти, благо)
словляючи, поблагословив мене, і побільшив
границю мою, і рука Твоя була зо мною, і зробив
охорону від лиха, щоб не засмучувати мене!” І
Бог послав, чого він просив». У цьому молитов)
ному проханні можна знайти чотири дуже важли)
ві складники:

1. Ябец молився, щоб отримати ті благо)
словення, які Бог для нього вже мав, і він просто
попросив про це.

2. Ябец просив, щоб Бог розширив межі
його служіння, щоб він міг приносити для Нього
більше користі.

3. Ябец просить Бога залишатися з ним про)
тягом усього його життя.

4. Він просить Бога оберігати його від зла,
яке може зруйнувати Божі плани щодо його життя.

Оскільки серце Ябеца було чисте і щире,
Бог відповів на цю молитву. У ній немає ніяких
магічних слів чи фраз, але ми можемо взяти з неї
один дуже важливий урок: Бог чує прохання тих,
хто всім серцем шукає Його.

Запитайте учнів:
«Чи шукаєте ви Бога всім серцем? Чи пра$

гне ваше серце виконувати справи Божі? Чи вам
і так непогано?»

Переконайтеся, що група зрозуміла, що
будь)яке плідне християнське служіння почина)
ється із самодисципліни в молитві.

Практичне застосування
Найкращий спосіб завершити це заняття –

молитва. Можна багато говорити про неї, але як)
що не робити всього сказаного на практиці, всі
розмови будуть даремною тратою часу! Тому для

практичного використання серед усього, що було
вивчено на уроці, відведіть саме на молитву біль)
ше часу, ніж звичайно.

Ось деякі поради, як провести молитовний
час на цьому занятті:

) Попросіть учнів розповісти про потреби, які
вони мають, і нехай охочі помоляться за
кожну конкретну потребу.

) Нехай учні помоляться якийсь час у тиші, а
потім уголос, відповідно до розподілу по)
треб.

) Запропонуйте помолитися кожному уча)
снику заняття.

) Розділіть для молитви групу на пари чи по
троє.

) Станьте всі разом у коло.
) Станьте на коліна.
) Проспівайте хвалебний гімн, що славить

Божу милість; прочитайте Псалом 99 чи
подібний до нього.

) Роздайте групі невеликі листочки. Нехай
кожний напише якусь конкретну потребу,
потім перемішайте ці записки і роздайте.

Для практичного застосування запропонуй)
те учням мати духовний щоденник, де вони запи)
сували б молитовні потреби інших, а також свої, і
бачили, як Господь відповідає на них. Також учні
можуть записувати свої молитви Господу у різні
періоди свого життя і бачити, як Бог працює в їх)
ньому житті.

Молитва
Отже: «Безперестанку моліться! Подяку

складайте за все, бо така Божа воля про вас у
Христі Ісусі» (1 Сол. 5:17)18). І ще: «Признавай)
тесь один перед одним у своїх прогріхах, і мо)
літься один за одного, щоб вам уздоровитись.
Бо дуже могутня ревна молитва праведного!»
(Як. 5:16).
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Особиста підготовка
Це заключний урок цієї серії. Підбийте під)

сумки, чого навчилися особисто ви, що Бог вам
відкрив, які благословення Він вам послав за цей
період. Не забувайте за все дякувати вашому
Творцю і Спасителеві, будьте полум’яним Його
шанувальником і свідком.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
На цьому занятті, що завершує навчальну

чверть, ми вже не будемо розглядати Послання
до ефесян, а проаналізуємо п’ятий розділ 2 По)
слання до коринтян. Незважаючи на те, що оби)
дві книги були написані апостолом Павлом,
автором цих книг, як і всієї Біблії, є Сам Бог. Чи)
таючи Писання, ми знайдемо Боже керівництво
для земного життя і підручник з підготовки до
життя вічного.

Робота над темою
Текст, розглянутий сьогодні, є чудовим за)

вершенням цієї серії занять. З нього ми бачимо,
що коли ми повірили в Христа, ми вже не такі, як
колись. В Христі ми стали цілком новим створін)
ням, наше минуле було обмите, і в нашому серці
живе Святий Дух. В Адамі ми втратили спілкуван)
ня з Богом, вічне життя і надію, а в Христі отрима)
ли все назад.

Ставши новим створінням, ми повинні жити
по)новому – так, як це описано в Посланні до
ефесян у 4)6 главах. І ми повинні показувати Хри)
ста навколишнім, тому що ми – Його посланці на
цій землі.

Обговоріть з учнями роль посла в іншій кра)
їні. Якщо дати просте визначення цієї посади, то
посол є лицем своєї країни і представляє її інте)
реси в чужій державі. Ключовим у цьому визна)
ченні буде слово «представляє».

Поставте групі запитання:
$ Яку роль відіграють християни, будучи

послами Божими?

Ми представляємо Бога тим людям, які ще
не є громадянами Божого Царства і не мають
власного місця проживання на небі. Наш характер
і справи розкривають навколишнім особистість
Христа і звістку про спасіння, яке Він пропонує.

Ґрунтуючись на цьому критерії, попросіть
учнів задуматися, наскільки добрим послом є
кожний з нас? Гідні ми нагороди за добре викона)
ну роботу чи заслужили бути відкликаними за по)
гане представлення Господніх інтересів? Наше
життя або навертає людей до Бога і спілкування
з Ним, або відштовхує. Будучи новим створінням
у Христі, ми повинні відповідально ставитися до
покладеного на нас Богом завдання.

$ Про які чотири особливості посла йде мо$
ва в Робочому зошиті?

$ Які паралелі щодо цього можна провести
з нами як християнами?

Обговоріть відповіді в Робочому зошиті.
Отримавши через спасіння нові взаємини з

Ісусом Христом, ми отримали нове життя. Воно
має на увазі, що наш розум прояснений, а саме
життя наповнене новим змістом. Продовжую)
чи очікувати свого нового місця проживання на
Небесах, ми повинні цінувати свій час і мудро йо)
го використовувати. Ми повинні відображати це
нове життя для тих, хто ще живе в духовній пітьмі.

Практичне застосування
Наприкінці цієї серії занять у Робочому зо)

шиті подається план бесіди за назвою «Я не хо)
чу вмирати!», який може допомогти поділитися
Євангелією з невіруючими людьми. Виділіть час,
щоб розглянути його. Нехай учні поділяться один
з одним Доброю Звісткою з використанням дано)
го зразка. Можливо, не всі з вашої групи прийня)
ли Ісуса Христа. Дуже часто люди, що відвідують
церкву вже не перший рік, можуть раптом усвідо)
мити, що насправді вони не спасенні і не мають
особистих взаємин з Богом. Усе небо чекає пока)
яння грішника, і тішиться, коли це відбувається.

Після того, як обговорення плану спасіння
підійде до завершення, нагадайте учням назву ці)

Біблійний текст: 2 Коринтян 2:14?17; 5:17?21; 1 Івана 4:4?21
Ключова істина: ставши новим створінням, ми отримуємо нову відповідальність –

відображати Бога своїм життям і свідчити людям про Його любов
Мета уроку: вступити в права Божого посла, почати відображати праведність і любов

Бога для навколишніх і свідчити їм про Спасителя Ісуса Христа

УРОК ПОСЛИ НОВОГО ЖИТТЯ
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єї частини: «Нове створіння – новий спосіб жит)
тя». Попросіть їх відкрити перший урок, а потім
переглянути теми, ключові вірші й істини кожного
уроку і зачитати їх уголос. Поясніть, що за цей
час вони зробили захоплюючу подорож і розгля)
нули, як людина, яка нещодавно увірувала, пере)
творюється на зрілого віруючого, послідовника
Христа. Нагадайте учням, що, ставши новим
створінням у Христі, ми йдемо новою дорогою, і
це відбивається на нашій мові, поведінці, звич)
ках, щоденному житті, бажанні знати і виконува)
ти волю Божу. Ми прагнемо бути наповненими
Святим Духом, любити навколишніх. Ця зміна від)
билася і на житті нашої родини, ми стали шукати
Божого схвалення у всіх сферах свого життя. Ми

беремо участь у духовній битві з ворогом душ
людських і перебуваємо в молитві. Всі ці нові
вчинки і завдання, що прославляють Бога, з’яви)
лися в нашому житті в результаті віри в Христа
Ісуса. Зачитайте тепер по черзі мету кожного за)
няття цієї серії й обговоріть з учнями, наскільки
вдалося кожному з них досягти поставленої мети.

Молитва
Завершіть вашу зустріч і цей останній урок

молитвою подяки Господу за всі істини, які Він
відкрив кожному з вас через брата чи сестру, че)
рез щоденне біблійне читання, молитви чи жит)
тєві ситуації. «Подяку складайте за все, бо така
Божа воля про вас у Христі Ісусі» (1 Сол. 5:18).

Ми в кожен день...
Ми в кожен день ідемо, як в туман,
І, як сліпі, блукаємо в нім довго.
Нічого більш надійного нема,
Як Слово, що дароване від Бога.

Його палили, кидали у прах,
Не раз рубали, різали на січку.
Але над ним не поглумився крах,
Бо знов світило людям, наче свічка.

Воно й розп’яте сходило з хреста,
І знову ніжно дихало любов’ю.
У нім сіяла неба чистота
І застувала темряву собою.

Є ще у ньому істина одна –
Її, святу, я добре розумію:
І що б не написав, то гріш ціна,
Якщо я Словом слова не зігрію.

Лишень воно освітлює нам шлях
І дні дарує мирні та погожі
І не та трьох китах, не на слонах –
Оця земля стоїть на Слові Божім.

Сергій Рачинець
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ВСТУП
Кризи є невід’ємною складовою життя. Вірогідно, ви переживали багато криз у власному

житті. Скористайтеся своїм досвідом у вашій підготовці до викладання цієї серії уроків. Ви,
напевно, ефективно долали деякі з таких криз, тоді як інші робили це менш ефективно. Для
того, щоб викладати таку серію уроків, необхідно, щоб ви були чесними як до самих себе, так
і до ваших учнів. Будьте уважні до власних почуттів та думок ваших учнів щодо кожної кризо)
вої ситуації, яка вивчається.

Викладаючи цю серію уроків, усвідомлюйте, що у деяких ваших учнів можуть виникну)
ти труднощі зі сприйняттям одного чи більшої кількості уроків. Деякі теми уроків можуть зно)
ву підняти на поверхню ті емоції та почуття, які свого часу ці учні так і не подолали. Хтось із
них може навіть переживати кризу протягом викладання вами матеріалу уроків. Не бійтеся
поговорити та помолитися за таку ситуацію. Однак не намагайтеся обов’язково провести
консультаційну допомогу для цієї групи людей, якщо ви для цього не підготовлені. Турбота
та співчуття з вашого боку – це, мабуть, все, що у цій ситуації необхідно. Якщо ж ви вважа)
єте, що комусь потрібна додаткова допомога, тоді скеруйте його (або її) до вашого пастора
чи іншого фахівця.

У християнських стосунках є щось особливе, і ми повинні використовувати це на практи)
ці у малих групах з навчання Біблії. Кожен з учнів біблійної групи може знати не тільки на ім’я
своїх братів та сестер, але й дбати про особисте життя кожного у групі, про допомогу в потре)
бах чи труднощах. Більш за все, крім викладання біблійних істин про кризи, підбадьорюйте ва)
ших учнів, щоб вони спілкувалися у групі між собою та мали духовну підзвітність. Ми читаємо
у Новому Заповіті: «По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою»
(Івана 13:35). Бог діє в житті кожної людини і через кризи також. Не всі люди відкриті і готові
розповісти про якусь складну ситуацію у своєму житті, але якщо людина має друга – моли)
товного партнера, який турбується про вирішення криз, – тоді людині буде легше. Заохочуйте
ваших учнів до таких стосунків, де вони будуть знати молитовні потреби один одного та допо)
магати вирішувати їх молитовно та фізично. Цей світ буде бачити любов Божу на ділі через та)
кий приклад. Не забувайте питати про молитовні потреби на наступних заняттях, дізнавайтеся,
чи вирішалась якась ситуація у житті учнів, чи треба продовжувати молитися. Підбадьорте
братів та сестер свідчити, як Бог діє в їхньому житті, – це буде свідченням, що Бог діє і сього)
дні, що Він є живий Бог і Він любить Своїх дітей.

Корисні поради до викладання біблійних істин. Дискусії.
Групи з навчання Біблії відрізняє від богослужіння те, що ми можемо мати дискусії під час

навчання. Кожна людина може висловити власну думку та розповісти свідчення про дію Бога
у своєму житті. Дискусії дуже легко можуть перетворитися на суперечку. Для того, щоб пра)
вильно вести дискусії, перед початком чітко сформулюйте тему, на яку учні можуть висловлю)
ватись. Якщо дискусія відхилилася вбік, треба повернути учнів до теми, яка обговорюється.

Чітко зазначте рамки дискусії: що можна казати, а що не варто. Дуже важливо, щоб учні
знали, що кожен з них має право висловити свою думку. Ви як вчитель завжди стежте за
тоном висловлювань, а також за доктринальним змістом. Пам’ятайте, що дискусії не мають
заміняти підготовку до уроку і його проведення.

Підготуйтеся до дискусії:
Регулярно спонукайте учнів ділитися своїми запитаннями чи коментарями. Питання для

дискусії підготуйте заздалегідь; вони мають бути короткі, зрозумілі та такі, аби заохочували
учнів замислитися. Також ви повинні відстоювати біблійну істину і правильні висловлювання.
Такі дискусії будуть корисні, коли учні побачать, що Бог говорить через кожну людину і кожній
людині відкриває Своє Слово. Святе Письмо завжди дає відповідь і корисні поради, незважа)
ючи на ситуації, у яких ми знаходимося. Слово Боже є актуальним незалежно від того, як
змінюється цей світ.
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Особиста підготовка
Для того, щоб заволодіти увагою ваших уч)

нів, корисно застосувати якийсь наочний засіб чи
ставити їм запитання на ерудицію. Поясніть їм
причини того, чому їм необхідно бути уважними
та брати участь у занятті. Ось деякі ідеї для цьо)
го уроку. Використайте одну, обидві або ж скори)
стайтеся своєю власною.

Перед початком заняття напишіть слово
ЗВИЧАЙНИЙ на старому або недорогому глиня)
ному горщику (наприклад, на невеликому горщи)
ку для квітів). Покажіть цього горщика учням і
скажіть, що він символізує собою життя звичай)
ної людини. Обережно розбийте цей горщик над
кошиком для сміття чи коробкою для взуття. Роз)
кладіть уламки горщика на газеті та попросіть ко)
гось з учнів знову скласти цей горщик докупи.
Обговоріть результати проведеного експеримен)
ту. Відповіді учнів можуть бути такими:

Усі уламки й досі на місці.
Їх можна знову скласти докупи, але зробити

це буде важко.
Можливо, для цього знадобиться багато

часу.
Можливо, для цього потрібна буде чиясь

допомога.
Це неможливо буде зробити.
Зробіть висновок, що ситуація з горщиком

нагадує те, як кризи ніби розбивають життя зви)
чайної людини. Тому також може знадобитися
багато часу для того, щоб знову скласти цей
«горщик» життя.

Ще одна ідея полягає в тому, щоб попроси)
ти когось з учнів відповісти на такі запитання:

1. Що найгірше сталося з вами протягом
останнього тижня?

2. Що найгірше сталося з вами протягом
останнього року?

3. Що найгірше сталося з вами протягом
усього вашого життя?

Обговоріть отримані відповіді. Розгляньте різ)
ницю між стресом та кризою. Обговоріть деякі з еле)
ментів кризи, про які йдеться у робочому зошиті.

«Вона стосується впливу таких ситуацій на
звичну життєдіяльність людини, що викликають у
неї почуття паніки та поразки, а також призво)
дять до прояву нею глибинних психоемоційних
реакцій».

«Криза – це вкрай важливий період у житті
людини, що призводить до змін у напрямку його
покращення чи погіршення».

«Саме внутрішня реакція людини на зовніш)
ню подію і перетворює подію на кризу».

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Добре визначена мета – це та, що безпосе)

редньо стосується центральної істини уроку. Та)
кож вона має бути пов’язана з потребами ваших
учнів. Запитайте себе: «Яким чином цю істину мо)
жуть застосувати учні мого класу? Що, на мою
думку, вони повинні знати, відчувати та робити?»
Використайте рекомендовану нами мету для того,
щоб сформулювати свою власну. Адже ви краще
за автора цього посібника знаєте своїх учнів.

Добре визначеною метою для цього уроку
може бути, наприклад, така: «Мої учні покращать
своє власне молитовне життя та вивчення Біблії
для того, щоб вони були готовими зустріти кризо)
ві ситуації в житті».

Іншою добре визначеною метою може бути,
наприклад, така: «Мої учні будуть діяти як група
підтримки (молитвою, продуктами харчування та
особистою участю) у служінні потребам людей,
які перебувають у кризових ситуаціях».

Робота над темою
Чим активніший учень, тим більше він чо)

гось навчиться. Перед початком заняття напи)
шіть крейдою або маркером у верхній частині
дошки такі три підзаголовки: “Комплексний ха)
рактер криз”, “Мета криз” та “Духовне значення
криз”. Розділіть клас на три групи, дайте їм для
роботи від п’яти до десяти хвилин та попросіть
зробити висновки щодо свого підзаголовку теми.

Біблійний текст: Якова 1:1?16
Ключова істина: Біблія вчить, що у кризових моментах людина повинна радіти 

і покладатися на Бога, Який контролює все її життя
Мета уроку: використовувати невідворотні життєві випробування для зміцнення свого

християнського характеру

УРОК НЕВІДВОРОТНІСТЬ КРИЗ
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Після цього треба, щоб один представник від
кожної команди записав цей підсумок на дошці.
Проведіть разом з класом спільне обговорення
кожного з висновків.

Інший ефективний спосіб залучити учнів до
роботи полягає в тому, щоб поставити їм запи)
тання, які спонукатимуть їх до роздумів та залу)
чатимуть до активної участі в обговоренні. Вико)
ристайте деякі із запитань, наведених нижче, або
ж сформулюйте свої власні:

1. Що таке криза?
2. Чому одна й та сама подія для однієї лю$

дини є кризою, а для іншої – ні?
3. Якщо подія є передбачуваною, то яким

чином вона може стати кризою?
4. У чому полягає головна мета криз?
5. Яким чином ви можете “з великою раді$

стю приймати” прикрощі, які трапляються у ва$
шому житті?

6. Наведіть приклад того, яким чином ви
можете підготуватися до криз у своєму житті?

7. Що найефективніше ви можете зробити
для того, щоб допомогти комусь вирішити пев$
ну кризову ситуацію у їхньому житті?

Практичне застосування
Існує, принаймні, один спосіб застосування

теми кожного уроку. Зверніться до учнів із закли)
ком практично застосувати її у своєму житті. Та)
кож подумайте про способи застосування учнями
тих ідей, що містяться в темі кожного уроку. І до)
поможіть кожному учневі застосувати її особисто.

Способи застосування теми кожного уроку
стосуються його мети. Що ж до цього уроку, то

особистим застосуванням його теми буде нама)
гання кожного учня зокрема покращити своє
спілкування з Богом. Поділіться сутністю методів
вивчення Біблії та молитовного усамітнення.

Застосування класом теми уроку може ста)
ти початком або покращити служіння учнів класу
потребам тих, хто стикається з кризовими ситуа)
ціями. У більшості класів учні відвідують, допома)
гають продуктами харчування, надсилають квіти
або листівки членам родин, які втратили когось зі
своїх близьких. Розгляньте це служіння у ширшо)
му спектрі, включивши до нього будь)яку можли)
ву кризову ситуацію. Служіть потребам людей
усієї місцевої церкви або, можливо, місцевого бу)
динку для престарілих. Створіть групи, які звер)
шуватимуть служіння на різних етапах розвитку
кризової ситуації, наприклад, одразу після її ви)
никнення, або, можливо, за кілька місяців після її
виникнення. Дослідіть різні шляхи організації мо)
литовних ланцюгів та груп. Це має бути рішенням
усього класу, тому поділіться деякими вашими
ідеями та спробуйте залучити всіх. Було б корис)
ним викласти ці ідеї служіння на початку серії
уроків та відстежувати відгуки з боку учнів вашо)
го класу у процесі вивчення ними поданих уроків.

Молитва
А тепер завершіть ваш урок молитвою. До)

звольте помолитися усім бажаючим вашої групи.
А ви як лідер групи завершіть цей момент, моля)
чись за всіх учнів і благаючи Господа допомогти
кожному зокрема використовувати будь)яку си)
туацію, радісну чи сумну, успішну чи кризову, для
формування власного християнського характеру.
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Особиста підготовка
Виріжте з цілого аркуша (А4) червоного па)

перу сердечко. Посередині цього сердечка напи)
шіть друкованими літерами ім’я ІСУС, досить ма)
лими, щоб його накрити карткою розмірами 8 см
х 13 см. Візьміть таку картку і напишіть спереду
на ній друкованими літерами слова БАНКІВСЬКА
КАРТКА. Потім накрийте цією карткою ім’я ІСУС
та зафіксуйте її скотчем.

Нагадайте учням про те, що слово «серце»
у Біблії вважається осередком емоцій, сили во)
лі та думок. Використайте цей наочний засіб
для викладу концепції про «обтяжене серце».
Віддаліть картку від сердечка та скажіть учням
про те, що легко дозволити грошам та мате)
ріальній власності посісти місце того, що на)
справді є важливим.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ

Центральна істина цього уроку зосереджена
на необхідності берегти свою душу та належним
чином ставитися до матеріальної власності.

Ваша мета для цього уроку може бути та)
кою: «Мої учні отримають натхнення більше ціну)
вати свої родинні стосунки, ніж свою матеріальну
власність».

Звичайно, ми не повинні занедбувати нашу
працю і заробітки для щоденного прожиття та
достойного забезпечення нашої сім’ї. Проте ми
не повинні перебільшувати їхнє значення і забу)
вати про те, що ми, християни і послідовники
Христа, покликані насамперед дбати про небес)
не. Коли ми будемо чинити так, тобто дбати і
піклуватися про діло Боже, то Бог попіклується
про наші необхідності і потреби.

Робота над темою
Для того, щоб активізувати ваших учнів, роз)

дайте їм папір та олівці, або заздалегідь попросіть
їх усе це принести з собою на заняття. Нехай уч)
ні на одному з аркушів паперу складуть перелік

усього того, що вони мають у своїй власності
(включаючи те, що вони вже мають, купивши це
в кредит і продовжуючи робити відповідні випла)
ти). Дайте їм рівно п’ять хвилин для того, щоб
скласти такі свої списки. На другому аркуші папе)
ру нехай учні складуть перелік членів своїх родин
та близьких друзів. Дайте їм ще п’ять хвилин для
того, щоб вони попрацювали над цим завданням.
Проведіть обговорення стосовно цього заходу.
Поставте учням приблизно такі запитання:

1. Який з цих двох переліків довший?
2. Який з цих двох переліків важливіший?
3. Переліченому у якому з цих двох списків

ви виділяєте більше часу?
4. Який з цих двох переліків ви хотіли б,

щоб був довшим? Який коротшим?
Також досить важливою частиною буде час,

який ви повинні відвести на обговорення питань,
що безпосередньо стосуються нашої теми уроку:

1. Що таке матеріалізм?
2. Що станеться із вашою матеріальною

власністю після того, як ви помрете?
3. Дайте оцінку вашій стриманості. Яким

чином ви її досягаєте?
4. До втрати чого може призвести матері$

алізм?
5. Чи є щось спільне між десятиною та ма$

теріалізмом?
6. Які родинні кризи можуть бути виклика$

ні матеріалізмом?
7. Яким чином у Святому Письмі описано

небо?
8. Як ви розумієте такі місця Святого Письма:

Мт. 6:20,24$33;16:26; 19:16$24; 22:21; Дії 20:35;
2 Кор. 9:7; Як. 5:1$5?

9. Який вплив чинить матеріалізм на ваше
служіння Богові?

Після цього обговорення зробіть приблизно
такий висновок: Біблія – це скарб над усіма скар)
бами! Заохочуйте учнів до активного читання і
вивчення Слова Божого. Для них корисно бачити,
що ви тримаєте його у руках та читаєте його. Але
цього недостатньо, тому що при цьому вони зали)
шаються пасивними. Їм теж необхідно тримати

Біблійний текст: Луки 21:34?38
Ключова істина: Біблія вчить, що матеріальні речі не є тривкими, і застерігає

нас, щоб ми не дозволяли їм затьмарити те, що є насправді важливим
Мета уроку: долайте матеріалізм через набуття належного розуміння біблійних цінностей

УРОК З ГОЛОВОЮ ПОРИНУТИ У ТУРБОТИ ЦЬОГО СВІТУ
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Біблію у руках. Давайте їм такі завдання, які спо)
нукатимуть їх читати та досліджувати Біблію у се)
бе вдома. Проводьте з ними такі практичні захо)
ди, для участі у яких їм необхідно буде приносити
із собою на заняття свої Біблії.

Конкретно щодо цього уроку, то про
необхідність приносити свою Біблію дайте їм зро)
зуміти таким чином: попросіть усіх тих, хто цього
разу приніс свою Біблію, прочитати вголос разом
із вами біблійний текст цього уроку. Немає
необхідності оголошувати догану тим, хто не при)
ніс із собою Біблії. Просто попросіть учнів прино)
сити її з собою на кожне заняття.

Практичне застосування
Закличте учнів об’єктивно розглянути стан

своїх фінансових витрат протягом останніх трьох
місяців. Скажіть їм: «Те, яким чином ви витрача)
єте свої гроші, характеризує ваше ставлення до
тих речей, які ви цінуєте. А якби вас попросили
скласти звіт про те, як і де ви витрачаєте свій
час, подібно до ведення банківського рахунку?
Скільки часу приділяється вами роботі, дозвіллю
та накопиченню матеріальної власності? Скільки
часу ви приділяєте своїй дружині (своєму чолові)

кові) та родині? Скільки часу ви приділяєте слу)
жінню Господу?»

Практичне застосування цього навчального
матеріалу полягає у плануванні сімейного заходу
дозвілля, наприклад, із виїздом на природу, на
який ви витратите зовсім небагато грошей. Пік)
нік або екскурсія до зоопарку є зазвичай недо)
рогими подорожами, які дозволяють вам більше
дізнатися про ваших рідних та близьких.

Інколи ігрове застосування навчального
матеріалу запалить у учнів більше мотивації, ніж
звичайне. Скажіть учням про те, що вони мають
завести зошит розподілу свого часу. Наведіть
поданий нижче приклад на дошці, або ж підго)
туйте відповідний матеріал для роздачі. Багато в
чому така таблиця розподілу часу виглядає по)
дібною до тієї, що використовується для банків)
ських розрахунків. Розподіл часу використову)
ється для того, щоб допомогти людині свідомо
зробити присвяту виділяти більше часу для сво)
їх рідних та близьких. Таблиця розподілу часу
вручається безпосередньо людині, яка завела
її для належного використання свого часу. Зо)
шит розподілу часу може бути досить простим і
виглядати так:

Витрачено (ким): ____________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по�батькові)

______годин та _______хвилин мого часу на (що чи кого) ________________________________________________

_____________________________ (дата та підпис)
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Особиста підготовка
Спробуйте такий спосіб, готуючись до прове)

дення заняття, щоб викликати зацікавлення до
нього з боку учнів. Надішліть листівку з побажан)
ням одужання кожному учневі вашого класу. Але
час розрахуйте таким чином, щоб ця листівка при)
була до адресата за день або два до заплановано)
го проведення заняття. Унизу листівки напишіть
щось на зразок: «Сподіваюсь, що ти не занадто
хворий (хвора), щоб пропустити заняття наступної
неділі (або будь)якого іншого дня, коли ваш клас
збирається для занять). Будь ласка, прочитай Йо)
ва 2:1)10». Не забудьте підписатися своїм іменем.
Якщо хтось вам скаже, що насправді не хворіє, то)
ді спитайте: «Ви впевнені у цьому?». Але нічого на)
перед не пояснюйте, а дочекайтеся, поки клас не
зустрінеться знову. Звичайно, якщо хтось дійсно
хворіє, то будьте щирим і співчутливим.

На початку заняття запитайте учнів: «Що ти
відчув (або відчула), отримавши листівку тоді,
коли насправді не хворів (не хворіла)?» Після обго)
ворення цього запитання, поставте інше запитан)
ня: «А що ти відчуваєш, отримавши листівку з по)
бажанням одужання тоді, коли саме хворієш?» Що
зумовлює різницю у відповідях на ці запитання?

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Є досить прості, але змістовні та гарні слова

однієї пісні: «Згубить багатство – погано, згубить
здоров’я – ще гірше, згубити душу – то згуба та)
ка, що більш не повернеш назад!»

Центральна істина цього уроку зосереджена
на тому, яким чином необхідно реагувати, сти)
кнувшись з кризовими ситуаціями, пов’язаними з
погіршенням здоров’я.

Завдання для даного уроку може бути таким:
«Мої учні будуть виділяти більше часу для молитви
як до, так і після того, як їх вразить хвороба».

Робота над темою
Біблійний текст даного уроку містить у собі

велику кількість цитат зі Святого Письма, як от: «І

сказав Господь до сатани...», «А сатана відповів
Господеві й сказав...» та «І сказала йому його
жінка...». Самі ви виступіть у ролі оповідача та
прочитайте оповідь разом із кожною реплікою.
Попросіть будь)яких чотирьох учнів прочитати ці
цитати зі Святого Письма: одного прочитати те,
що сказав Господь, другого – те, що сказав сата)
на, третього – те, що сказала дружина Йова, і че)
твертого – те, що сказав Йов. Наприклад, вірші 1
та 3 будуть прочитані таким чином:

Оповідач: «І сталося одного дня, і поприхо)
дили Божі сини, щоб стати перед Господом: і
прийшов також сатана поміж ними, щоб стати пе)
ред Господом. І сказав Господь до сатани:...»

Перший учень (Господь): «Звідки ти йдеш?»
Оповідач: «А сатана відповів Господеві й

сказав:...»
Другий учень (сатана): «Я мандрував по зе)

млі та й перейшов її».
Оповідач: «І сказав Господь до сатани:...»
Перший учень (Господь): «Чи звернув ти

увагу на раба Мого Йова? Бо немає такого, як
він, на землі: муж він невинний та праведний,
який Бога боїться, а від злого втікає. І він ще три)
мається міцно в своїй невинності, а ти намовляв
був Мене на нього, щоб без приводу його зруйну)
вати...»

І так далі. Продовжуйте читати саме таким
чином усі подальші вірші. Обговоріть розмову
між Йовом та його дружиною. Запитайте учнів
про те, що саме могла б сказати дружина Йова,
що могло б виявитися для нього корисним. Та)
кож запитайте про те, чи міг Йов відповісти сво)
їй дружині кращим чином. Проведіть з учнями
обговорення питання належного реагування на
хворобу іншої людини. Також, використавши ре)
акцію Йова, проведіть обговорення питання на)
лежного реагування людини на свою власну
хворобу.

Обговоріть такі запитання, що стосуються
теми уроку:

1. Якщо б хтось попросив вас порекомен$
дувати комусь доброго лікаря, чи могли б ви це
зробити?

Біблійний текст: Йова 2:1?10
Ключова істина: Біблія вчить на прикладі життя Йова, як потрібно залишатися

вірним Богові, незважаючи на фізичний стан
Мета уроку: відгукніться з вірою на втрату фізичного здоров’я

УРОК КОЛИ ЗДОРОВ’Я ВТРАЧЕНО
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2. Якщо б ви пережили стільки втрат, скіль$
ки їх пережила дружина Йова, то яким чином ви
відреагували б на подібні обставини життя?

3. Чому люди запитують «чому»?
4. Яким чином ви можете продемонструва$

ти комусь, що ви, так би мовити, «поруч з ним»
морально навіть тоді, коли насправді дуже да$
леко від нього фізично?

5. Що підбадьорювало вас останнього ра$
зу, коли ви хворіли?

6. Що означає «заперечення», наприклад,
факту хвороби?

7. Що являє собою найкраще джерело під$
тримки, до якого ви маєте прямий доступ?

8. Що інше слугує найкращим джерелом
підтримки, яке ви маєте у своєму розпоряд$
женні?

Практичне застосування
Застосування навчального матеріалу дано)

го уроку включає в себе необхідність скористати)
ся з того джерела підтримки, яке мають у своєму
розпорядженні всі християни, – Божої сили. За)
кликайте учнів намагатися покращити своє моли)
товне життя ще до того, як трапиться хвороба.
Надавайте молитовні поради, якими може скори)
статися кожна окремо взята людина. Поділіться з
учнями тим, яким чином ви самі знаходите час
для молитви. Дайте практичну пораду стосовно
того, як знайти тихе місце для молитви, скласти
перелік того, за що або за кого молитися, а також
того, як слід слухати Бога.

Спільне застосування групою навчального
матеріалу цього уроку включає в себе організа)

цію молитовного ланцюжка або групи, до якої
можна було б звернутися за підтримкою у час
хвороби або в інших кризових ситуаціях. Далі на)
ведено лише один приклад того, яким чином мо)
же працювати просте молитовне служіння.

1. Учні класу, які бажають брати участь у
такому служінні, повинні взяти на себе зо)
бов’язання молитися протягом усього тижня. Це
не повинно бути служіння, яке звершується ли)
ше у класній аудиторії.

2. Оберіть редактора молитовних списків.
Його обов’язок полягатиме у складанні та друку)
ванні таких списків.

3. На всіх інших учнів класу покладено від)
повідальність подавати молитовні прохання ке)
рівникові цього служіння. Робіть такі прохання
якомога детальнішими. Не забувайте звітувати
керівникові цього служіння про отримані відповіді
на молитви, щоб таким чином можна було б вне)
сти необхідні корективи.

4. Редактор молитовних списків повинен
переглядати такі списки принаймні раз на мі)
сяць. Додавайте до них нові прохання та викре)
слюйте ті старі молитовні потреби, відповіді на
які вже отримані.

Ну а тепер прийшов час завершити цей
урок молитвою. Моліться групою особливо за
тих, хто переживає скрутні часи недуги. Просіть
Господа дати таким хворим смирення приймати
все з рук Божих та сил перебороти хворобу, за)
лишаючись вірним Йому завжди і за всякого ча)
су та в будь)якому становищі. Нехай зовнішні
фактори не впливають на ваші стосунки з Небес)
ним Лікарем – Господом (Вих. 15:26).
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Особиста підготовка
Попросіть клас дати визначення скорботі,

не наводячи при цьому ніяких прикладів прояву
якихось емоцій або почуттів. Якщо ніхто з учнів
не зможе відповісти, тоді запитайте їх: «Чи мож)
на дати визначення скорботі, не наводячи при
цьому ніяких прикладів прояву якихось емоцій
або почуттів?», «Чи можливо взагалі здолати
скорботу, не опанувавши при цьому своїх скор)
ботних емоцій?» та «Чи знаєте ви людину, яка
заперечує сам факт втрати близької для себе
людини або ж намагається не показувати свою
емоційну реакцію на цю втрату?»

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Зміни у поведінці людини, яка потрапила у

кризову ситуацію, часто є необхідними для того,
щоб її розв’язати. Однак мудрою порадою у цьо)
му випадку буде надавати учням відпочинок кож)
ні кілька місяців. Замість того, щоб попросити їх
щось зробити, попросіть їх чогось навчитися.
Завдання цього уроку можуть бути такими:

«Мої учні будуть краще розуміти те, що во)
ни переживають тоді, коли стикаються зі втратою
близької для себе людини»

«Мої учні будуть краще споряджені для слу)
жіння потребам тих людей, які переживають
скорботу».

Робота над темою
Перед тим, як прочитати біблійний текст

уроку, корисно заздалегідь сказати вашим учням
про те, на що саме вони повинні звернути увагу
під час читання цього місця Святого Письма. На)
пишіть на дошці три підзаголовки: «Втрата чоло)
віка (або дружини)», «Втрата батька (або мате)
рі)», «Втрата дитини». Скажіть щось на зразок
цього: «Коли ми будемо читати це місце Святого
Письма, то зверніть увагу на ті різноманітні зміни,
які сталися в житті героїв. Хто втратив чоловіка
(або дружину)? Хто втратив батька (чи матір)?
Хто втратив дитину?»

Прочитайте перед класом біблійний текст
уроку. Там, де подане місце Святого Письма мі)
стить в собі імена біблійних героїв, їх може бути
важко вимовляти. Тому той, хто читає, повинен
заздалегідь потренуватися вимовляти імена біб)
лійних героїв ще до того, як буде читати їх у кла)
сі. Біблійні словники та деякі видання Біблії з на)
голосом на словах допомагають правильно
вимовляти важкі слова та імена. Це робиться
для того, щоб місце Святого Письма читалося
чітко. Також ніхто не буде спантеличений через
те, що не може правильно прочитати важкі для
вимови слова. Це можливо завдяки тому, що він
(або вона) попрактикувалися правильно це ро)
бити. Тому вам потрібно або самому прочитати
це місце Писання, або ж заздалегідь дати ко)
мусь завдання підготуватися до цього.

Після читання цього уривку Святого Письма
попросіть учнів звернути увагу на дошку та обго)
ворити запитання, що стосуються теми уроку та
суть кожного підзаголовку:

1. Хто втратив чоловіка? (Ноомі, Рут, Орпа).
2. Яким чином, на вашу думку, ця втрата

вплинула на їхнє життя?
3. Чим їхня ситуація тоді відрізнялася від

тієї, в яку потрапляє жінка сьогодні, коли втра$
чає чоловіка?

4. Якщо б ви втратили свого чоловіка (або
дружину), або якщо це вже сталося, то яким чи$
ном це могло б змінити (або вже змінило) ваше
життя?

5. Хто у цьому уривку Святого Письма
втратив батька? (Махлон та Кілйон).

6. Як дитина розуміє смерть?
7. Яким чином краще всього втішати мало$

літню дитину, яка втратила батька або матір?
8. Якщо ви втратили батька або матір, то чи

відчували ви за собою у цьому провину?
9. Хто у цьому уривку Святого Письма втра$

тив дитину? (Ноомі втратила обох своїх синів).
10. Чому смерть дитини часто викликає

гнівну реакцію?
11. Які три дні кожного року будуть найваж$

чими для батьків, які пережили втрату дитину?

Біблійний текст: Рут 1:1?7
Ключова істина: Біблія вчить нас шукати Божої допомоги тоді, коли ми стикаємося

зі скорботою
Мета уроку: коли ви у скорботі, шукайте Божої допомоги

УРОК ЗНОВУ ВТРАТИ ТА СКОРБОТА

30
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12. Яким чином розуміння того, що Біблія
говорить про смерть, допомагає людині долати
психоемоційні наслідки смерті близької для неї
людини?

Практичне застосування
Є два способи застосування навчального

матеріалу, надані для цього уроку. В залежності
від потреб ваших учнів, можливо, ви захочете зо)
середитися на першому з них, на другому, чи, мо)
жливо, на обох одразу.

Якщо є очевидним те, що у вашому класі є
ті, хто сам долає психоемоційні наслідки втрати
близької для себе людини, тоді використайте
перший спосіб застосування. Якщо ж ви вважає)
те, що вашим учням буде корисною порада сто)
совно допомоги іншим людям, які зіткнулися з
втратою близької для себе людини, тоді викори)
стайте другий спосіб застосування.

Спосіб застосування №1: Коли ви зіткну$
лися зі скорботою

Складіть перелік з чотирьох завдань, задія)
них у подоланні людиною психоемоційних наслід)
ків втрати близької для неї людини.

1. Шукайте Божої допомоги.
2. «Відпустіть» померлого.
3. Пристосовуйтеся до життя без «померлого».
4. Утворюйте нові стосунки.
Запропонуйте учням класу використовува)

ти цей перелік для того, щоб допомогти їм з’я)
сувати те, які з цих завдань вони здійснили тоді,
коли зіткнулися з втратою близької для себе лю)

дини. Нагадайте їм про те, що не існує обмежень
у часі у виконанні цих завдань, а також про те,
що деякі з них потребують більше часу, ніж інші.
Шукання Божої допомоги є важливим чинником
здійснення усіх цих завдань. Це процес, тому він
не минає за один день, а, буває, затягується. Ще
одним, додатковим, завданням, яке людина пра)
гне виконати тоді, коли стикнулася зі скорботою,
є знайти друга, який піклуватиметься про неї.

Спосіб застосування №2: Коли ви хочете
допомогти людині, яка стикнулася зі скорботою

Складіть перелік тих речей, які потрібно зро)
бити для того, щоб допомогти такій людині.

1. Дозволяйте такій людині виливати свої
емоції.

2. Говоріть з нею про померлого.
3. Будьте поруч з нею.
4. Не припиняйте бути поруч.
5. Виявляйте Божу турботу через своє піклу)

вання.
6. Моліться.
Поясніть, що цей перелік надається тільки

для того, щоб допомогти їм зрозуміти, з чого по)
чати. Ви можете перевіряти кожний з пунктів по
мірі того, як вони будуть виконуватися, але не ви)
креслюйте їх, нібито вони не повинні більше ніко)
ли повторюватися. Більше того, можливо, вам
потрібно буде багато разів повторювати виконан)
ня деяких з цих пунктів.

Ефективним можливим підсумком цього пе)
реліку є стати другом, який піклуватиметься про
тих, хто в скорботі.
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Особиста підготовка

Для того, щоб продемонструвати класові те,
що саме рекламодавці та суспільство взагалі
схильні думати про пияцтво, перед початком за)
няття зробіть такі приготування. Якщо у вас – як
удома, так і у класній аудиторії – є телевізор та ві)
деомагнітофон, запишіть на відеокасету кілька
телевізійних рекламних роликів пива. У вас буде
досить великий вибір це зробити під час майже
будь)якої телевізійної трансляції. Якщо ж у вас
немає відеомагнітофона, тоді ви можете вирізати
кілька рекламних оголошень пива та якихось ін)
ших горілчаних виробів з популярних журналів.
Покажіть їх класові та запитайте: «Що тут не так?»
(Можливі відповіді: «Усі здорові», «Усі ведуть ак)
тивний спосіб життя та весело проводять час»,
«Алкогольні напої виглядають привабливими»,
«Телевізійні рекламні ролики є смішними та ціка)
вими», тощо). Поясніть, що подібна рекламна
продукція демонструє те, яким саме чином су)
спільство та компанії, що виробляють алкогольну
продукцію, бажають, щоб ви сприймали зловжи)
вання хімічними речовинами. Насправді ж вони
не пояснюють те, як алкоголь та наркотики за)
бруднюють тіло та дух людини.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Більшість із нас, щоб не казати всі, вже ма)

ли нагоду бачити та навіть спілкуватися з п’яни)
ми людьми. Ми, звичайно, пам’ятаємо їхню зов)
нішність, брудні слова, сварки, скарги, поведінку
тощо. Авжеж, це досить неприємне явище і ми
хочемо якомога швидше позбутися компанії
п’яного. Проте мало хто з нас має бажання пра)
цювати з такими людьми, які потребують допо)
моги. Ми повинні усвідомити, що і за таких лю)
дей помирав Христос! Більше того, Він дружив з
такими людьми, як правило відкинутими не тіль)
ки суспільством, а й самою церквою та її релігій)
ними особами (Мт. 9:11; Лк. 7:34). Та Його місія

була двояка: лікувати хворих, в тому числі
п’яниць (Мр. 2:17); та спасти всіх без жодного ви)
нятку (Лк. 19:10). Ми як послідовники Христа по)
винні продовжувати почату Ним місію!

Ефективною метою для цього уроку могла б
бути така: «Мої учні допомагатимуть особам, які
зловживають хімічними речовинами, подивитися
в обличчя наслідкам своїх дій».

Робота над темою
Розділіть клас на дві групи. Роздайте уч)

ням маркери, а також їм знадобиться дошка.
Закличте їх творчо поставитися до цього зав)
дання і не хвилюватися стосовно відсутності у
них творчих здібностей. Скажіть учням про те,
що рекламні агентства мають у своєму персо)
налі професійних художників для того, щоб нові
ідеї добре виглядали у друкованій продукції. Це
є важливе зауваження.

Першій групі учнів дайте у якості завдання
Приповісті 20:1; 23:29)35. Попросіть їх групою
прочитати це місце Святого Письма та розробити
малюнок чи вислів, який відображатиме правду
про те, що насправді робить алкоголь з людиною,
яка ним зловживає. Для цього учні можуть скори)
статися, наприклад, рекламою алкогольних напо)
їв, або ж придумати своє рекламне оголошення,
застосовуючи власний творчий підхід.

Другій групі учнів дайте у якості завдання
Ефесян 5:18)21. Попросіть їх прочитати це міс)
це Святого Письма та розробити свою картину,
яка вказуватиме на позитивні аспекти бажання
людини дозволяти Святому Духові контролювати
її життя.

Кожній групі учнів дайте від десяти до п’ят)
надцяти хвилин для того, щоб попрацювати над
цими завданнями. Попросіть кожну групу надати
по одному представникові для того, щоб прочита)
ти уголос для всього класу відповідне місце Свя)
того Письма та пояснити, який варіант вони роз)
робили. Обговоріть разом з класом почуті ідеї та
результати їх «втілення» у життя.

Біблійний текст: Приповісті 20:1; 23:29?35; Ефесян 5:18?21
Ключова істина: Біблія вчить, що зловживання алкоголем приносить людині

тимчасове задоволення, ілюзію втечі від проблемних реалій життя та веде
до деструктивності її організму, розуму та духу

Мета уроку: допомагайте тим, хто піддався впливу алкоголю чи наркотичній залежності
від хімічних речовин, перемагати їх завдяки сприянню Святого Духа

УРОК ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН
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Ще однією ідеєю є те, щоб запросити на за)
няття людину, яка в свій час подолала наркотич)
ну або алкогольну залежність, щоб вона розпові)
ла класові, яким саме було його (або її) життя
протягом часу тієї залежності. Після цього деякий
час виділіть для того, щоб клас міг поставити цій
людині свої запитання.

Після цього ви можете обговорити запитан)
ня, що стосуються теми уроку:

1. Назвіть деякі зі шляхів того, яким чином
наркотики вводять людину в оману?

2. Чому деякі люди бажають, щоб їхній ро$
зум був притупленим?

3. Якими є деякі з фізичних наслідків нега$
тивного впливу алкоголю на організм людини?

4. Чи знаєте ви кого$небудь, хто постраж$
дав від наїзду водія, який перебував у нетвере$
зому стані?

5. Чому корисно дозволити людині, яка
зловживає алкогольними напоями, відчути на
собі наслідки своїх дій?

6. Який перший крок має зробити людина,
яка зловживає алкогольними напоями, у на$
прямку свого зцілення?

7. Що ви чули про організації на зразок
«Анонімні алкоголіки»?

8. Які біблійні принципи мають бути в усіх
програмах, подібних до цієї дванадцятирівневої
програми, для того, щоб програми виявилися
ефективними?

Практичне застосування
Обговоріть шляхи того, яким чином людина

може виявити свою християнську любов та спів)
чуття до алкоголіка, не надаючи йому при цьому
безпосередню підтримку. Викладіть такі уявні
ситуації та обговоріть шляхи належного прояву
у цих ситуаціях стосовно залежної людини спів)
чуття та піклування про неї. Пам’ятайте про
необхідність того, щоб дозволити їй відчути на
собі наслідки своїх дій. Проте не дозволяйте та)
кій людині шкодити ані собі, ані іншим.

Ситуація 1:
Уявіть собі, що ви – волонтер, який працює з

молоддю. Якось пізно увечері вам телефонує
один з підлітків, з яким ви працюєте. Сталося так,
що він потрапив до відділення міліції. Його затри)
мали працівники міліції за те, що у місцевому
парку він розпивав алкогольні напої у компанії
своїх друзів. Батьки цього підлітка знаходяться
вдома, але він сподівається, що саме ви приїдете
до відділення міліції з метою забрати його, але
таким чином, щоб про це не дізналися його бать)
ки. Що ви зробите в цій ситуації?

Ситуація 2:
Якось після роботи до вас підходить ваша

колега. Вона знаходиться у відчаї через те, що
вкрай потребує грошової позики. Сталося так,
що Обленерго погрожує відключити їй світло, як)
що вона якомога швидше не розрахується з бор)
гом. Знаючи про те, що ви – християнин, вона з
благанням звертається до вас, кажучи, що якщо
ви виявите їй своє співчуття, то вона, можливо,
захоче більше розпитати вас про Бога. Однак ця
жінка заробляє стільки ж грошей, скільки і ви, до
того ж ви знаєте, що вона почала вживати нарко)
тики, які потребують багато грошей. Чи допомо)
же та обставина, що ви дасте їй трохи грошей,
зробити її більш відкритою для Євангелії?

Ситуація 3:
Скажімо, ваш близький родич забагато п’є.

Проте це суттєво не впливає на виконання ним
ані його професійних, ані сімейних обов’язків. Він
лише говорить, що потребує трохи допомоги для
того, щоб таким чином «розслаблятися». Як ви
повинні на це відреагувати?

Завершіть урок молитвою за тих, хто зале)
жить від наркотиків, алкоголю, паління та інших
шкідливих для здоров’я речовин. Це можуть бути
навіть рідні когось із ваших учнів. Молячись, наго)
лосіть на тому, що ми є «храмом Духа Святого»
(1 Кор. 3:16)17; 6:15)20) який повинні берегти!
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Особиста підготовка
Перед початком заняття, скориставшись

клеєм, склейте між собою кільканадцять пар ар)
кушів картону, почекайте, поки висохне. Потім,
вже на занятті, покажіть учням клей, яким ви
скористалися, а також скажіть їм, що ви більше
не хочете, щоб ці пари склеєних між собою арку)
шів картону залишалися у такому склеєному
стані. Роздайте ці пари склеєних аркушів карто)
ну учням та попросіть їх розділити два аркуші
між собою, намагаючись при цьому не пошкоди)
ти жодного з них. Обговоріть результати цього
експерименту. (Розділити їх неможливо). Уявіть
собі, що ви помістили краплю суперклею між
своїми двома пальцями. Відірвати їх один від
одного, не пошкодивши трохи при цьому своєї
шкіри, буде важко.

Поясніть, що ці приклади ілюструють те,
яким саме чином розлучення шкодить двом лю)
дям, що уклали між собою шлюб. Вступивши у
шлюб, двоє людей “пристали” один до одного та
стали одним тілом (Бут. 2:24). Вони поєдналися
тілом, душею та духом. Будь)які спроби розлучи)
ти їх через розірвання шлюбу спричинить їм
шкоду. При цьому один з них може зазнати біль)
шої шкоди, ніж інший. Тому розлучення є доволі
серйозною проблемою.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Проблема розлучення завжди була, є і буде

насущною. Безліч пар протягом року одружують)
ся і приблизно половина з них розлучаються нев)
довзі. Ця реалія болісна не лише для подружжя, а
особливо для плодів їхнього сімейного життя – ді)
ток. Саме діти є тією нейтральною частинкою, яка
найбільше потерпає від сімейного розлучення
своїх батьків.

Центральна істина цього уроку зосереджена
на вирішенні проблеми розлучення. Найкращий
спосіб вирішення проблеми розлучення полягає в
тому, щоб його уникнути. Тому ефективна мета
цього уроку може бути сформульована одним із
таких способів:

“Мої учні зроблять усі необхідні кроки, спря)
мовані на те, щоб зміцнити свій шлюб та уник)
нути розлучення”.

“Сім’ї моїх учнів будуть переконливим взір)
цем міцного шлюбу для інших подружніх пар”.

Робота над темою
Напишіть на дошці такі три підзаголовки:

“Людина, зосереджена на собі”, “Людина, зосере)
джена на іншій людині” та “Людина, зосереджена
на Христі”. Скажіть учням класу про те, що вони
прочитають та прослухають біблійні тексти цьо)
го уроку та вирішать для себе, яким чином на них
реагують люди цих трьох категорій.

Прочитайте Повторення Закону 24:1)4. За)
питайте ваших учнів: “Як ви вважаєте, яким чи$
ном на це місце Святого Письма відреагує люди$
на, зосереджена на собі? А як стосовно людини,
зосередженої на іншій людині? І нарешті що від$
чуватиме з приводу цього тексту людина, зосе$
реджена на Христі?”

Потім прочитайте уголос самі (або попро)
сіть когось із учнів прочитати) Матвія 19:3)12 та
поставте учням ті самі запитання. Так само зро)
біть з текстом з Послання до галатів 6:1)2. Особ)
ливу увагу зосередьте на тому, яким чином на
кожне з цих місць Біблії реагує людина, зосере)
джена на Христі.

Поставте учням та обговоріть такі запитан)
ня, що стосуються теми уроку:

1. Чому Мойсей дозволив розлучення?
2. У чому полягає різниця між шлюбом,

який уклали між собою двоє християн, та шлю$
бом, укладеним між двома невіруючими?

3. Яким чином розлучення чинить свій
негативний вплив на прояв емоцій тими, хто був
безпосередньо у ньому задіяний?

4. Яким чином розлучення чинить свій
негативний вплив на прояв емоцій тими, хто в
ньому не є безпосередньо задіяним (такі лю$
ди, як друзі та батьки колишніх чоловіка та
дружини)?

5. Яким чином розлучення чинить свій
негативний вплив на дітей від цього шлюбу та на
їхні майбутні подружні взаємини у своїх сім’ях?

Біблійний текст: Повторення Закону 24:1?4; Матвія 19:3?12; Галатів 6:1?2
Ключова істина: Біблія розповідає про Бога, Який схвалює шлюб, а не розлучення
Мета уроку: дотримуйтеся біблійних принципів у вирішенні проблем шлюбу

УРОК ПРОБЛЕМА РОЗЛУЧЕННЯ
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6. Як ставляться до розлучених людей у
вашій церкві?

7. Які є деякі з можливих способів вашого
служіння потребам розлучених людей?

8. Чи є те, що міг би зробити ваш чоловік
(або дружина), що наштовхнуло б вас на думки
про розлучення?

Практичне застосування
Попросіть клас подумати про способи, як

можна зміцнити свій шлюб. Складіть перелік цих
способів на дошці. Цей перелік, напевно, буде
включати в себе такі пункти:

1. Зробіть посвячення залишатися разом.
2. Зробіть посвячення залишатися вірним

один одному.
3. Моліться та поклоняйтеся Богові разом.
4. На ділі прощайте.

5. Поліпшуйте спілкування між собою.
6. Вчіться не сперечатися, якщо ви в чо)

мусь не погоджуєтеся один з одним.
7. Давайте оцінку своїм очікуванням.
8. Призначайте один одному побачення.
Склавши перелік способів, скориставшись

якими можна зміцнити свій шлюб, попросіть уч)
нів ще раз його розглянути та спробувати зроби)
ти цей перелік особистим і практичним. Якщо
ваш клас складається з подружніх пар, розділіть
учнів на такі пари і попросіть їх змінити цей за)
гальний перелік на особистий та конкретний. Як)
що ж ваш клас складається не з подружніх пар,
тоді нехай кожний учень класу окремо запише
деякі з конкретних способів, використовуючи які
він зможе створити добру сім’ю і посприяти
міцності майбутнього шлюбу, або ж допоможе
порадою у цьому комусь іншому.

Учіться в сонця

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

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

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

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

Сергій Рачинець
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Особиста підготовка
Скажіть учням класу про те, що вони ста)

нуть свідками наочного прикладу, який відпові)
дає на запитання: «Чи йдуть двоє разом, якщо
не умовились?» (Ам. 3:3). Запросіть двох учнів
класу – чоловіка та, якщо це можливо, його дру)
жину – виконати те, що ви попросите їх зробити.

Попросіть цю подружню пару взятися за
руки та намагатися не відпускати один одного,
що б ви їм не сказали зробити. Попросіть їх по)
ходити по прямій лінії, колом, назад та боком.
Після цього попросіть їх підійти до однієї зі стін
кімнати. І як їхнє останнє завдання попросіть
одного з них піти до однієї стіни, а другого – до
протилежної. Скажіть їм, що вони обов’язково
повинні досягти своєї мети одночасно. (Для то)
го, щоб цей наочний приклад був ефективним,
потрібно, щоб стіни при цьому були достатньо
далекими одна від іншої. Це необхідно для того,
щоб ця подружня пара могла б нарешті від)
пустити один одного).

Обговорюючи з учнями класу результати
цього наочного експерименту)прикладу, по)
ставте їм запитання, подібні до цих: «Що вони
могли робити в той час, як трималися за ру$
ки?» (допоки вони йшли в одному напрямку, во)
ни могли робити усе, що ви їм говорили); «Коли
вони повинні були відпустити руки один одно$
го?» (тоді, коли їм необхідно було піти у різних
напрямках); «Яким чином цей наочний при$
клад стосується шлюбу, в якому один із по$
дружжя є спасенний, а другий – ні?».

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Зовсім малим є показник ймовірності, що

всі члени наших родин вже є послідовниками
Ісуса Христа. І безперечним є той факт, що у
християнських родинах присутній якийсь її
окремий член, що ще не визнав Ісуса своїм
Спасителем. Звідти випливає такий висновок:
«Найважливіше поле діяльності чи звіщення

Доброї Новини для нас, віруючих, це наші влас)
ні сім’ї». До речі, сім’я також вважається одним
з найважчих місць свідчення про Христа.

Центральна істина цього уроку полягає в
тому, щоб учні знали, як вони можуть свідчити і
наближати не спасенних членів сім’ї до Господа.
Нехай ваші учні мають за мету привести своїх
родичів до Господа через свої слова, діла, пове)
дінку, любов та молитви.

Робота над темою
Прочитайте 1 Коринтян 7:1: «А про що ви

писали мені, то добре було б чоловікові не доти)
катися жінки». Запитайте клас: «Які, на вашу
думку, запитання поставили апостолові Павлу
коринтяни?» Дайте своїм учням завдання про)
читати повністю біблійний текст уроку та спро)
бувати сформулювати принаймні три запи)
тання, на які дав відповіді Павло. Вони можуть
обговорити це групою або ж розбитися на малі
групи для того, щоб попрацювати в них. Ви мо)
жете розділити учнів на три групи. Першій такій
групі дайте у якості завдання 1 Коринтян 7:1)5,
другій – 1 Коринтян 7:6)9, а третій – 1 Коринтян
7:10)17. Попросіть кожну групу учнів записати
по одному запитанню, на яке відповідають вірші
Святого Письма, запропоновані цій групі для
вивчення.

Після того, як клас використав даний йому
час (приблизно 10 хвилин) для того, щоб записа)
ти ці запитання, обговоріть групою деякі з них.
Можливо, під час обговорення цих запитань буде
корисно записати на дошці таку пам’ятку:

ПАМ’ЯТКА
Кому: Павлові
Від: церкви у Коринті
Тема: запитання стосовно християнського

способу життя, наприклад:
1. Після того, як людина набула спасіння,

яким має бути її інтимне життя (вірші 1)5)?
2. Чи повинна кожна самотня людина всту$

пати у шлюб (вірші 6)9)?

Біблійний текст: 1 Коринтян 7:1?17
Ключова істина: Слово Боже запевняє, що спосіб вашого життя є

найефективнішим свідченням про Бога невіруючим членам вашої сім’ї
Мета уроку: надати методи, якими можна cкористатися, щоб свідчити про Господа

своїм не спасенним членам сім’ї та родичам

УРОК НЕВІРУЮЧИЙ ЧЛЕН СІМ’Ї
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3. Якщо жінка набуває спасіння, а її чоло$
вік – ні, чи повинна вона його залишити (вірші
10)17)?

4. Якщо чоловік набуває спасіння, а його
дружина – ні, чи повинен він її “відпустити” (вір)
ші 10)17)?

Завершивши це, приступіть до обговорення
запитань, що стосуються безпосередньо теми
уроку:

1. Чим на практиці відрізняється шлюб між
віруючими та невіруючими? Назвіть кілька мо$
ментів.

2. Коли ви повинні починати навчати своїх
дітей, яким має бути їхній шлюб?

3. Яким чином можливо виховувати побож$
них дітей у розділеному домі?

4. Чому спосіб вашого життя є таким важ$
ливим у вашому свідченні про Бога невіруючим
членам вашої сім’ї?

5. Чи важко вам свідчити про Бога невірую$
чим членам вашої сім’ї? Чому?

6. Що є ваше “ярмо”?

7. Чи є щось у вашому способі життя, що
не може вважатися благословенним свідоцтвом
християнина?

Практичне застосування
Учні вашого класу можуть отримати користь

від практичної настанови стосовно свідоцтва про
Бога. Роздайте кожному з них євангельський
трактат, в якому викладені загальні відомості про
спасіння. Продивіться цей трактат разом із кла)
сом. Поясніть, що корисно дати такий трактат лю)
дині та попросити її прочитати цей трактат. Однак
ще краще буде прочитати його разом з цією лю)
диною, продивляючись відповідні вірші у Біблії.

Дайте учням необхідні поради стосовно того,
як приводити людей до Бога. Ви повинні наголоси)
ти, і це досить важливо, що найефективніша єван)
гелізація – це власне свідчення, щоденне життя.
Після цього дайте своїм учням деякий час попрак)
тикуватися, щоб сформувати свої навички у цьо)
му. З цією метою розділіть їх на пари та дайте до)
статньо часу для того, щоб кожен із них поділився
у парі своїм особистим християнським свідоцтвом.

Є в кожного дорога...

Є в кожного дорога,
Що в майбуття біжить.
Ніхто не зна, крім Бога,
Кому І скільки жить.

Є І моя від роду
Дорога та земна.
Ще бачиться на подив
Дитячих літ весна.

А то охопить відчай
І стисне душу біль.
Чи ж раз її калічив
Гріхами у злобі?

Дорога ця тривожна,
Як і саме життя.
Та Бог Іти поможе,
Бо я Його дитя

Він взяв мене за руку,
До Вічності веде.
Тепер мажорні звуки
Наповнюють мій день.

Горить душа любов’ю
І сонячно сія.
За те, що нині з Богом
Щасливим буду я.

Сергій Рачинець



89Страждання за віру

Особиста підготовка
Було б корисно прочитати перед класом

опис суворих переслідувань за віру, як, напри)
клад, переслідувань перших християнських му)
чеників, або свідоцтво когось із християн, хто був
переслідуваний одним з пригноблюючих урядів.
Є багато прикладів християн, які постраждали за
віру за нинішніх часів. Буде добре, якщо тільки
це можливо, взяти напрокат відеокасету, скажі)
мо, з християнської відеотеки, що розповідає
про християн, які зіткнулися з переслідуваннями
за свою віру, та показати вашим учням якийсь
фрагмент із неї.

Інша ідея полягає в тому, щоб принести і
поділитися з класом інформацією про левів. Як)
що ви можете знайти фотографії левів, які ви)
стежують, підкрадаються, нападають та пожи)
рають свою здобич, то принесіть їх та покажіть
учням. Вкажіть на силу лева, на нищівну міць
його зубів та на здатність його пазурів розпорю)
вати черево своєї жертви. Потім запитайте уч)
нів, що б вони відчули, якщо б їм загрожувала
небезпека, яка в свій час нависла над Даниї)
лом. А якщо б покаранням для вас за молитву
Богові була б перспектива провести цілу ніч у
рові з левами? Чи продовжували б ви тоді мо$
литися з відкритими вікнами, як це робив Да$
ниїл? Багато хто з ранніх християнських муче)
ників були вкинуті до рова з левами, але у тих
випадках голодні леви поїдали їх. Чи могли б ви
зберегти свою віру, якщо б вас, скажімо, кину$
ли до рова зі левами?

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Звичайно, у нашому світі ніхто не народжу)

ється дорослою людиною, скажімо, відразу пре)
зидентом, футболістом, вчителем. Ними можна
стати впродовж свого життя, докладаючи до цьо)
го чимало старань та зусиль. У духовному плані
ніхто не народжується людиною молитви (мо)
литвеником). Нею можна стати впродовж свого

прямування за Христом, докладаючи максимум
віри та надії на Того, Хто йде попереду нас. Важ)
кі обставини, проблеми, горе, переслідування,
небезпека – все це вчить нас молитися і гартує
нас як вірних Богові християн за будь яких жит)
тєвих ситуацій.

Центральна істина цього уроку нагадує нам,
щоб ми розвивали свою духовну міць, необхідну
нам для того, щоб сміливо приймати пересліду)
вання за віру. Ефективною метою могла б бути
одна з таких:

“Першою реакцією моїх учнів буде молитва,
коли їх будуть переслідувати за їхню віру”.

“Мої учні нині поліпшать своє молитовне
життя, щоб краще приготуватися до перенесення
страждань за віру у майбутньому”.

Робота над темою
На дошці напишіть три підзаголовки: “При)

чини страждань за віру”, “Радість у страждан)
нях за віру” та “Можливі реакції на страждання
за віру”.

Спершу прочитайте вголос для класу Івана
15:18)19. Обговоріть можливі причини пересліду)
вань за віру.

Розділіть клас на дві групи. Дайте першій
групі завдання опрацювати Матвія 5:10)12 та по)
просіть учнів назвати можливі причини того, чому
християнин може радіти, коли страждає за віру.

Так само, другій групі учнів дайте для вив)
чення Матвія 5:43)48 та попросіть їх скласти пе)
релік різних можливих видів реакції на страждан)
ня за віру. Після роботи в групах знову зберіть
клас разом та обговоріть кожний складений ними
перелік, а на додачу до цього прочитайте вголос
поради з Книги учня.

Не забудьте обговорити запитання, що сто)
суються теми уроку:

1. Які існують можливі причини для страж$
дань за віру?

2. Чи можете ви пригадати ситуацію, в якій
вас несправедливо переслідували саме за те,
що ви – християнин?

Біблійний текст: Матвія 5:10?12, 43?48
Ключова істина: Христос у Своїй Нагірній проповіді вчить, що християнин може

мати радість навіть тоді, коли в очах стоять сльози
Мета уроку: розвивайте в собі духовну міць, щоб із впевненістю приймати

переслідування за віру

УРОК СТРАЖДАННЯ ЗА ВІРУ
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3. Чи дивним є той факт, що християни ча$
сто стають жертвами переслідувань?

4. Яким чином ви можете знаходитись у
стані “досконалого щастя” тоді, коли зіткнулися
з переслідуваннями?

5. Якою є ваша перша реакція на те, що
хтось вас несправедливо у чомусь звинувачує?

6. Що показує цьому світові ваша реакція
на страждання за віру?

7. Яким чином ваша реакція на пересліду$
вання свідчить про вашу християнську зрі$
лість?

Практичне застосування
Більшість ваших учнів погодяться з тим, що

вони повинні любити своїх ворогів. Але багато
хто може висловити свої почуття стосовно того,
що це робити важко. Запишіть на дошці такий
список імен:

Нерон
Гітлер
Сталін
Попросіть учнів уявити собі, що означало бу)

ти християнином за часів правління кожного з
цих людей. Спитайте їх, чи могли б вони молити$
ся за таку людину, якщо б їх переслідували, ка$
тували та загрожували смертю за їхню віру за
наказом одного із них?

Ніхто не знає напевно, що він зробив би у
такій гіпотетичній ситуації. Запропонуйте учням
скласти свої власні списки. Попросіть їх написати
імена тих людей, які вчинили з ними такі речі:

Той, хто насміхався з вас
1
2
3

Той, хто проклинав вас
1
2
3

Той, хто ненавидить вас
1
2
3

Той, хто безсоромно використовував вас
1
2
3

Той, хто переслідував вас
1
2
3

Дайте учням час для того, щоб кожний з них
міг згадати і записати по два чи три імені. Після
цього скажіть учням, що протягом наступного тиж)
ня саме ці імена повинні бути на самому початку
списків їхніх молитовних потреб. На завершення
заняття попросіть їх помолитися в тиші своїх сер)
дець за тих людей, які були внесені у ці списки.
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Особиста підготовка
Смерть може бути вельми болісною те)

мою, особливо якщо комусь у вашому класі
поставлено діагноз невиліковної хвороби або ж
хтось нещодавно втратив близьку для себе лю)
дину. Якщо це так, тоді перед заняттям підій)
діть до такої людини та поговоріть з нею про те)
му уроку. Скажіть їй, що ви говоритимете про
цю тему на занятті, але вона не зобов’язана
ділитися своєю розповіддю, якщо тільки сама
не захоче це зробити. Якщо б це сталося, тоді
це було б чудовою нагодою для усього класу
послужити потребам людини, яка опинилася у
кризовій ситуації.

Якщо ж у нікого в класі у даний час немає
кризової ситуації, пов’язаної з темою уроку, то)
ді ви можете вирізати кілька некрологів з місце)
вої газети та принести їх на заняття. Роздайте
їх учням класу та попросіть їх описати, що вони
можуть дізнатися про померлу людину з того,
що згадується про неї в некролозі (родина, ро)
бота, вік тощо). Спитайте учнів, чи повідомля)
ють їм ці відомості про те, якою людиною був
померлий чи померла. Більшість некрологів
розповідають про віру померлих, але чи є це пе$
реконливою ознакою того, що за життя він чи
вона мали живе спілкування з Ісусом Хри$
стом? Яким чином, на вашу думку, ця людина
зустріла свою смерть?

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Ми дуже добре знаємо, що смерть є на)

стільки ж реальною, як народження і життя. Жи)
вучи, ми часто стикаємося зі смертю: наших рід)
них, друзів, сусідів, знайомих чи незнайомих
громадян нашої чи інших країн. Смерть не хо)
дить у відпустку, не має жодних канікул і працює
24 години на добу, тобто завжди і цілодобово.
Смерть не перебирає між багатим і бідним, чо)
ловіком і жінкою, дитиною, молодим і старим, лі)
карем і пастором, президентом і двірником, ос)

віченим і неосвіченим тощо. Смерть – це неза)
перечний факт.

Для деяких людей важко вчитися поклада)
тися на Божу благодать на момент приходу
смерті. Ефективною метою цього уроку може
бути така:

“Мої учні будуть вчитися покладатися на
Бога за всіх часів для того, щоб бути готовими
подивитися в лице смерті”.

Робота над темою
Розділіть клас на дві групи. Першій групі уч)

нів дайте завдання опрацювати біблійний текст
2 Тимофія 4:6)8 та попросіть їх написати некро)
лог апостолові Павлу, який би ґрунтувався лише
на тому, що міститься у цих віршах. Так само дру)
гій групі учнів дайте для вивчення 2 Петра 1:10)14
та попросіть їх написати некролог апостолові Пе)
тру, який би ґрунтувався на цих віршах. Дайте
кожній групі приблизно по десять хвилин на ви)
конання цього завдання. Попросіть кожну групу
учнів делегувати по одному представникові для
того, щоб прочитати вголос відповідні вірші Свя)
того Письма, а потім прочитати некролог, який
кожна група склала. Обговоріть спільно з усім
класом результати даного завдання.

Обов’язково підкресліть той факт, що як
Павло, так і Петро дбали про те, що вони роб)
лять перед своєю смертю. Якщо в них і було
якесь занепокоєння стосовно тортур та болю,
які могли стати причиною їхньої смерті, то вони
не висловлювали його у своїх листах. Очевид)
но, вони зовсім не були стурбовані тим, що ста)
неться з ними після смерті. Пізнавши Ісуса Хри)
ста, вони обидва розуміли, що смерть принесе
їм радісне возз’єднання з Господом. І для кож)
ного християнина смерть повинна стати не чи)
мось іншим, як перехідними дверима у нове
життя та “надбанням” (Фил. 1:21).

Постарайтеся вичерпно обговорити запи)
тання, що подані до теми уроку:

1. Які почуття маєте ви стосовно своєї
власної смерті?

Біблійний текст: 2 Тимофія 4:6?8; 2 Петра 1:10?14
Ключова істина: Апостоли Павло та Петро є прикладом того, що Бог може вести

людину та втішати її навіть тоді, коли вона дивиться в лице смерті
Мета уроку: вчитися покладатися на Божу благодать завжди, навіть коли надійде

передсмертний час

УРОК ДИВЛЯЧИСЬ В ЛИЦЕ СМЕРТІ

35
УРОК 

35



92 Прагнемо до Небесної Вітчизни

2. Які можливі емоційні реакції зазвичай
здатна переживати людина, коли вона дивиться
в обличчя смерті?

3.Чи можливо перетворити страх на довіру
та яким чином ви можете це зробити?

4. Про що найбільше турбувався апостол
Павло незадовго до своєї смерті?

5. Що робив апостол Петро перед своєю
смертю?

6. Що, згідно з біблійним вченням, від$
бувається з віруючою людиною на момент її
смерті?

7. Як довго віруючі будуть знаходитися у
присутності Божій?

Практичне застосування
Як сказано у Книзі учня, страх смерті чи)

нить сильний вплив на те, як людина подивиться
в її холодне обличчя. Нагадайте класові про те,
що перший крок у подоланні цього страху поля)
гає у налагодженні особистого спілкування з Ісу)
сом Христом. Не спасенні люди мають усі підста)
ви для того, щоб чогось боятися. Попросіть своїх
учнів деякий час подумати про своє особисте
спасіння, яке є можливим лише в Ісусі Христі,
Сині Божім (Дії 4:12).

Тепер спробуйте виконати вправу, базую)
чись на біблійних текстах. А щоб у смерті відібра)
ти невідоме, вивчайте ті місця Святого Письма,

що говорять на цю тему. Дайте кожен з запропо)
нованих нижче уривків Біблії учням для того,
щоб вони прочитали їх уголос перед класом. За)
пишіть на дошці (або підготуйте роздатковий ма)
теріал) таку формулу та скажіть учням, що вони
повинні додати одну до одної інформацію, що мі)
ститься у біблійних уривках, або ж розглянути їх
усі, як одне ціле.

Луки 23:43;
Йова 19:25)27;
Якова 2:26;
1 Коринтян 15:55;
2 Коринтян 5:8)9;
1 Солунян 4:16)17;
Псалом 22(23):4;
Псалом 117(118):17)18.

Отриманий вашими учнями результат до)
поможе їм зрозуміти їхню власну позицію щодо
смерті.

Перед молитвою, у якій ви з класом проси)
тимете, щоб Бог допоміг кожному сподіватися
тільки на Нього, в тому числі і в моменти труд)
нощів та передсмертного часу, попросіть учнів
на окремому аркуші паперу написати свій влас)
ний некролог. У ньому вони мають право запи)
сати ті речі, які зазвичай включають до такого
документа. Вони можуть вписати факти та ци)
фри зі свого життя.
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Особиста підготовка
Виготовте два транспаранти для акції про)

тесту. Для цього розріжте аркуш плакатного па)
перу навпіл. На одній його половині напишіть
друкованими літерами слово НЕСПРАВЕДЛИ)
ВІСТЬ, а на іншому – ВИМАГАЙТЕ СВОЇХ ПРАВ.
Прикріпіть кожний із цих текстів за допомогою
скотчу до пари рейок або ж до якихось держа)
ків. Принесіть ці два імпровізовані транспаранти
на заняття та попросіть будь)кого з учнів звер)
шити “марш” із ними в руках навчальною ауди)
торією, в той час як з рештою учнів класу роз)
почніть обговорення. Запитайте учнів, чи брав
хтось із них коли)небудь участь у демонстраціях
або маршах протесту? Чи були учасники цих за)
ходів мирно налаштованими? Чи повинна була
міліція розігнати їх? Якими були ваші вимоги?
(Якщо жоден з учнів ніколи не брав участь у та)
ких акціях протесту, тоді, звичайно, більшість
учнів класу бачили їх по телебаченню або ж чи)
тали про них у газетах).

Чому деякі з маршів протесту є мирними, а
інші – призводять до насильства? Хто повинен
брати на себе відповідальність за це? Існують
законні шляхи для висловлення протесту проти
того, з чим ви не згоджуєтеся. Проте є і бунтівні,
схильні до насильства люди, які через свої дії так
часто потрапляють у випуски новин.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
У наші часи, донедавна, слово “влада”

зазвичай асоціювалося з групою людей, яка
живе зацікавленістю власними інтересами, ха)
барництвом, зловживанням державною поса)
дою, брехнею тощо. Тому на базі цього в наро)
ді, включаючи християн, склалося враження,
ніби усі представники влади є поганими, і люди
вирішили не коритися ані владі, ані державі та
її законам. Наприклад, несплата податків дони)
ні виправдовується тим, що сама влада так чи)
нить. Тоді виникає запитання: а як розуміти

слова Ісуса Христа: “віддайте кесареве – кеса)
реві, а Богові – Боже” (Мт. 22:21)? Чи не здаєть)
ся нам, що коли ми не сплачуємо податки, то
нехтуємо першою частиною вимоги Христа?
Роблячи так, ми наносимо збитки будинкам
престарілих, інтернатам тощо, які утримуються
державою і через нестачу коштів не можуть
створити нормальних людських умов для жит)
тя старих, сиріт. Такі люди вже були обкрадені
долею, а ми їх ще більше обкрадаємо, коли
не сплачуємо податків державі.

Незаперечною реальністю є те, що багато
хто зловживає владою. Але проблема не у самій
владі, а в людині, яка її має і неправильно вико)
ристовує. Нема жодної проблеми мати владу.
Проблемою може стати те, як я скористаюся
нею і застосую цю дану мені владу. Практичні
дії, спрямовані на те, як саме виступати проти
непокірності владі та зловживань владою мо)
жуть включати в себе такі два завдання:

1. “Мої учні будуть користуватися своїми
громадянськими правами”.

2. “Мої учні будуть молитися за обраних
можновладців”.

Робота над темою
Виготовте ще два транспаранти, подібні до

тих, про які йшлося у розділі “Особиста підготов)
ка”. Але цього разу вони повинні містити в собі
такі тексти: “БОГ – НЕСПРАВЕДЛИВИЙ” та
“ІГНОРУЙТЕ БОЖУ ВЛАДУ”. Якщо учні, які три)
мали перші транспаранти, не проти, тоді нехай
вони потримають і ці, в той час, як вони також бу)
дуть читати вказані нижче місця Святого Письма.

Спершу нехай той із них, хто тримає плакат
“БОГ – НЕСПРАВЕДЛИВИЙ” прочитає Римлян
13:1)8. Потім нехай той, хто тримає плакат “ІГНО)
РУЙТЕ БОЖУ ВЛАДУ” прочитає 2 Тимофія 3:1)5. І,
нарешті, нехай обидва вони розірвуть свої транс)
паранти навпіл та в унісон прочитають Тита 3:1)2.

Обговоріть причини того, чому християни по)
винні поважати владу. Також перегляньте доречні
способи протесту проти зловживань владою та

Біблійний текст: Римлян 13:1?8; 2 Тимофія 3:1?5; Тита 3:1?2
Ключова істина: Біблія закликає не зловживати владою, коритися правителям та

молитися за них
Мета уроку: виступайте проти безбожної практики непокірності владі та зловживань

владою
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безбожних правителів. І не менш важливо обгово)
рити запитання, що стосуються теми уроку:

1. Що таке “влади існуючі” (Рим. 13:1)?
2. Які існують практичні причини того, чо$

му влада є потрібною?
3. Коли можливо чинити акції непокори

урядові?
4. Чому важливо жити за Словом Божим в

усіх сферах свого життя перед тим, як чинити
акти непокори проти нечестивої влади?

5. У яких ситуаціях можливо одночасно і
поважати владу, і не коритися владі?

6. Чи знаєте ви імена обраних можновлад$
ців, які мають владу над вами?

7. Чи молитеся ви за них, щоб вони прий$
мали справедливі рішення?

Практичне застосування
Ви можете принести список усіх держав)

них, обласних чи місцевих (районних) можно)
владців, які представляють ваш регіон, або ж
дайте учням завдання заповнити такий список
та принести його із собою на заняття. Це стане
переліком ваших молитовних потреб. Розділіть
клас на групи по три або чотири особи у кожній.
Дайте кожній з цих груп частину цього списку та
попросіть їх молитися конкретно за кожну лю)
дину у цьому переліку перед тим, як закінчите
заняття. Використовуйте такий перелік для то)
го, щоб його заповнили учні класу, або ж зро)
біть свій власний. Посади на місцевому рівні
будуть варіюватися в залежності від специфіки
даного регіону.

Нагадайте учням про необхідність голосу)
вати за певного кандидата для того, щоб після
цього за нього (або за неї) молитися. Моліться за
те, щоб кожен можновладець визнавав важли)
вість коритися Слову Божому та дотримуватися
принципів християнської моралі. Моліться за те,
щоб вони служили людям, яких представляють,
а не самим собі.

Ще одна корисна ідея полягає в тому, щоб
додати до своїх адресних книг адреси можно)
владців та закликати учнів писати їм та висловлю)
вати їм свої турботи. Не пропонуйте учням підпи)
сати якогось спільного листа. Нехай кожен з них
напише його своїми словами. Можновладець на)
дасть більше уваги двадцятьом різним листам,
ніж двадцятьом ксерокопіям одного і того ж листа.

ДЕРЖАВНИЙ ОБЛАСНИЙ МІСЦЕВИЙ 

Президент Голова обласної держав)
ної адміністрації

Міський (сільський) голова

Віце)президент Замісник голови обласної
державної адміністрації

Суддя місцевого суду

Народний депутат Депутат обласної ради Депутат місцевої ради

Міністр освіти Завідуючий обласним від)
ділом освіти
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Особиста підготовка
Принесіть на заняття дорожній знак “ПРОЇЗ)

ДУ НЕМАЄ”. Його можна придбати в автомобіль)
ній крамниці або ж ви можете його виготовити са)
мі з половини аркуша плакатного паперу. Якщо
це можливо, розмістіть його на дверях чи поруч із
дверима вашої класної аудиторії перед тим, як
почнуть прибувати учні. Коли почнеться заняття,
нагадайте про цей знак і запитайте, чи знає хто)
небудь, що він означає. Обговоріть значення ви)
слову “не давати комусь проходу” або “перейти
комусь дорогу”.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
Як правило, люди прощають, але все ж таки

пам’ятають свої образи. Та коли прощає Бог – Він
більше ніколи про це не згадує. Саме такого про)
щення ми повинні навчитися від нашого Небесно)
го Отця – прощення, після якого більше не згаду)
ємо про чиїсь провини (Іс. 38:17; 43:25; Мих. 7:19;
Дії 10:43).

“Мої учні навчаться біблійному способу вирі)
шення особистих проблем та зроблять для себе
присвячення застосовувати прощення, після яко)
го більше не згадуватимуть про чиїсь провини”, –
нехай це стане завданням вашого уроку “Особи)
сті образи”.

Робота над темою
Запишіть на дошці такі підзаголовки: “Крок

1 – викриття”, “Крок 2 – примирення” та “Крок
3 – прощення”. Для того, щоб під час читання
біблійного тексту уроку зробити невелику теат)
ральну постановку, дайте учням такі завдання:

* Матвія 18:15 – одна особа
* Матвія 18:16 – перша особа плюс ще дві
* Матвія 18:17)20 – увесь клас
* Матвія 18:21 – одна особа
* Матвія 18:22 – увесь клас
Прочитайте це місце Святого Письма та об)

говоріть кроки викриття, примирення та прощен)
ня. Скажіть класові про те, що важливо стежити

за своїми кроками. Усі три кроки – важливі, але
багато людей пропускають крок 3.

Тепер ви можете застосувати сюжетно)ро)
льову гру. Сюжетно)рольова гра – це метод, який
вимагає від учнів тлумачити життєві ситуації,
пов’язані з уроком, який вивчається, та відгукува)
тися на них. Цей метод слугує ефективним спосо)
бом допомогти учням вияснити для себе та навіть
змінити те, яким чином вони про щось мислять,
щось відчувають та щось роблять. Якщо ви вва)
жаєте, що ваш клас отримає для себе користь від
сюжетно)рольової гри, спробуйте запропонований
варіант (або придумайте свій власний).

Призначте двох будь)яких учнів на ролі Пра)
вопорушника та Жертви правопорушення. Розі)
грайте ситуацію таким чином: “Після того, як ми
вивчили кроки вирішення особистого конфлікту
між людьми, давайте на практиці спробуємо їх
застосувати”. Дайте Правопорушникові олівець,
а Жертві правопорушення – знак “ПРОЇЗДУ
НЕМАЄ”. Попросіть Правопорушника вчинити
образу та написати свої ініціали на цьому знаку.
Після цього попросіть акторів вже самим продов)
жити цю сюжетно)рольову гру. Якщо буде для
цього час, нехай вони розіграють ситуацію двома
різними способами: перший раз нехай Правопо)
рушник вибачиться та попросить пробачення, а
другий раз – нехай Правопорушник не вибача)
ється. Обговоріть результати. Після чого обгово)
ріть запитання, що стосуються безпосередньо
теми уроку:

1. Що означають вислови “не давати ко$
мусь проходу” та “перейти комусь дорогу”?

2. Чому важливо обов’язково чітко визна$
чити рамки стосунків з іншими перед тим, як ви$
кривати чиїсь дії?

3. Якими є три етапи викриття чиїхось дій?
Які з них можна було б пропустити?

4. Чому заходи церковного покарання так
часто ігноруються?

5. Чому примирення є кращим за відплату
за образу?

6. Чи можливо “простити та забути”, як це
робить Бог?

Біблійний текст: Матвія 18:15?22
Ключова істина: Ісус Христос закликає людей до взаємного прощення
Мета уроку: намагайтеся якомога швидше відшукати біблійне вирішення особистих

суперечок
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7. Скільки разів ви хочете простити одній і
тій самій людині одну й ту саму образу?

Практичне застосування
Багато християн знають, що їм потрібно

навчитися прощати краще, проте вони не бажа)
ють цього робити. Багато хто хоче це робити, але
не знають як. Роздайте кожному учневі так зва)
ний “купон прощення” на зразок того, що наведе)
ний нижче:

1. Цей лист потрібно використовувати тоді,
коли вам важко когось простити.

2. Це персональний лист для вашого влас)
ного користування. Нікому іншому не треба його
бачити. Заповнюючи його, ви можете поставити
ініціали людини, яка вас образила, а також заши)
фроване формулювання нанесеної вам кривди.
Це робиться для того, щоб тільки ви знали, що оз)
начає написане і що між вами насправді сталося.

3. Лист використовується для необмежено)
го прощення, слугуючи для вас нагадуванням про
те, що ви не будете прагнути помсти або навіть
згадувати у майбутній суперечці з тією ж самою
людиною колись нанесену нею образу.

Особистий лист Без кінцевого строку використання

придатний для необмеженого ПРОЩЕННЯ

Я простив _____________________________________________________________________________________________________за
ім’я або ініціали

____________________________________________________________________________________________________________________
образа або зашифроване формулювання образи

“Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із
усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як
і Бог через Христа вам простив!” (Еф. 4:31$32)

_______________________
ваш підпис

Не забудьте завершити урок молитвою (це може бути особиста тиха молитва кожного там, де
учень захоче). Ви як лідер групи повинні наголосити на тому, що метою молитви має бути лише одне:
просити Бога допомогти простити вашого кривдника або бути прощеним тим, кого ви образили! Після
декількох хвилин тихої молитви ви можете звершити заключну молитву вголос. Після неї попросіть уч)
нів подати один одному руку з наступною фразою: “Пробач мені, якщо я тебе чимось скривдив!”
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Особиста підготовка
Перед початком заняття виріжте з аркуша

паперу чи старого плаката силует людини.
Представте цю людину класові таким чином:
“Будь ласка, познайомтеся. Це Іван. Він намага)
ється вирішити, куди піти пообідати. Щось в Іва)
нові хоче піти в Макдональдс та з’їсти гамбур)
гер. Проте щось інше в ньому хоче піти додому і
з’їсти обід вдома. Що може у цій ситуації зроби)
ти Іван?”

Дозвольте класові обговорити ті варіанти,
які, можливо, розглядає Іван. Вирішіть, чого саме
він хоче найбільше. Виберіть щось одне на сьо)
годні, а інше – на завтра, тощо.

Підніміть паперову ляльку перед класом
та... відірвіть їй обидві руки. Потім клеєм чи
скотчем знову приклейте їх на місце. Роблячи
це, говоріть: “Отже, Іван так і не зміг домовити)
ся сам із собою. Тож він вирішив, що найкраще
було б йому піти різними шляхами. Його руки
бажали потримати гамбургера, тому вони пішли
в Макдональдс. Решта ж його тіла пішла додому
і пообідала там”.

Попросіть клас сказати щось про непрак)
тичність цього вибору. Звичайно, що все це
неможливо, але дозвольте учням вказати на
специфічні деталі. Наприклад, руки людини мо)
жуть тримати гамбургер, але ж немає рота, за
допомогою якого можна було б з’їсти цей гам)
бургер. Так само і тіло може їсти вдома, але йо)
му буде важко їсти без рук.

Скажіть класові, що ця кумедна ситуація є
абсолютно схожою на те, що, на превеликий
жаль, трапляється у деяких церквах сьогодні і,
зокрема, відбувалося у часи апостола Павла в
коринтській церкві.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
У наш час свободи слова, усі без винятку

мають право на власну думку, погляди, позиції та
висловлювання. Ніхто нікому цього не може забо)
ронити, адже свобода слова гарантована нам

Конституцією та законами України. Ми можемо
не згодитися з думкою іншого, але заборонити
висловити її – цього не можемо. Ще раз повтори)
мо: усі мають право на власну думку, навіть якщо
вона неправильна.

Церква не застрахована від розбіжностей
думок, бажань, поглядів. Хоча це, з одного боку,
ускладнює прийняття якогось одного рішення,
проте, з іншого боку, збагачує і дає можливість
вибору кращого з рішень. Тільки ми повинні бути
досить обережними, щоб такі розбіжності не пе)
реросли в запеклі суперечки, сварки, поділ, роз)
брат тощо.

Центральна істина уроку вказує нам на
необхідність дотримуватися біблійних принципів
збереження єдності, зокрема всередині церкви.
Ефективним буде таке завдання: “Мій клас на)
вчиться, як належним чином висловлювати свої
думки стосовно якогось питання”.

Робота над темою
Для того, щоб підкреслити значення єдно)

сті, прочитайте разом із класом біблійний текст
уроку. Прочитавши це місце Святого Письма,
попросіть учнів класу читати вголос імена біблій)
них героїв у процесі того, як ви будете писати їх
на дошці:

1. Ісус Христос;
2. Хлоя;
3. Павло;
4. Аполлон;
5. Кифа;
6. Крісп;
7. Гай;
8. Степан.
Дайте класові кілька хвилин для того, щоб

вони могли розповісти, що вони знають про
кожного з цих героїв. Попросіть їх вибрати то)
го, думка якого була найважливішою для цер)
кви у Коринті, в якій були розділення. Вкажіть
на те, що Христа не визнавали Головою Цер)
кви. Ми можемо знизити вірогідність розбрату
сьогодні, якщо будемо визнавати Христа Голо)
вою Церкви.

Біблійний текст: 1 Коринтян 1:10?17
Ключова істина: Слово Боже гарантує, що єдність церкви у слові та ділі

перемагає всілякий розбрат
Мета уроку: дотримуватися біблійних принципів збереження єдності всередині церкви

УРОК НЕЗГОДИ В ЦЕРКВІ
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Обговоріть запитання, що стосуються теми
уроку:

1. Що, на вашу думку, було найбільшою
проблемою, яку мала церква у Коринті?

2. Які визначення ви можете дати словам:
“розбрат”, “єдність” та “спілкування”?

3. У яких питаннях члени церкви повинні
згоджуватися між собою?

4. Чому навколо людей відбувається так
багато розділень?

5. Як дивляться невіруючі на церкву, спов$
нену розбрату?

6. Яким чином церква може підкреслити
значення хреста Христового?

7. Чи існує розбіжність думок між вами та
іншим членом церкви, яка могла б призвести до
розбрату?

Практичне застосування
Для того, щоб допомогти вашим учням на)

вчитися власному способу вирішення проблеми
розходжень думок з іншими, розкажіть про таку
ситуацію. Що сталося б, якщо б ви зустріли у лісі
ведмедя? Уявіть собі, що ви нічого не знаєте про
ведмедів та ніколи не чули про те, що можна “ви)
дати себе за мертвого”. Якою буде ваша перша
глибинна реакція? Що б захотіли ви зробити у та)
кій ситуації?

1. Видати себе за мертвого та сподіватися,
що ведмідь пройде повз вас?

2. Повернутися та побігти геть, закликаючи
на допомогу?

3. Залишитися на своєму місці, зачекати та
подивитися, що зробить він?

4. Побігти прямо на нього, волаючи, роз$
махуючи руками та намагаючись його злякати?

Насправді ж це не є порадою, як саме пот)
рібно вирішувати таку проблемну ситуацію. Звер)
ніться до лісника за консультацією стосовно на)
лежної поведінки у лісі, де є ведмеді, перед тим,
як ви туди підете. Імовірно порада лісника буде
приблизно такою: “Правило №1: Завжди ста)
райся уникнути зустрічі з ведмедем у лісі. Це то)
му, що таку зустріч ти програєш. Правило №2: 
Ну а якщо так трапилось і зустрічі з ведмедем
неможливо уникнути, то намагайся ніколи не ста)
вати між ведмедем чи ведмедицею та їхніми вед)
межатами!”.

Мета наведення цього прикладу полягає у
тому, щоб допомогти вам набути духовної мудро)
сті на випадок, якщо особисто вам більше вла)
стивий стиль конфронтації. Коли ви зіткнулися з
людиною, яка з вами не погоджується, яким з ви)
щезгаданих варіантів ви скористаєтеся?

Такий перелік є корисним для перевірки то)
го, чи належним чином ви впоралися із ситуа)
цією, коли з вами хтось не погоджувався:

1. Чи молився я Богові, просячи Його допо)
могти?

2. Чи відповідали мої вчинки біблійним
принципам?

3. Чи тримав я під контролем свої емоції?
4. Чи взяв я на себе зобов’язання співпра)

цювати з цією людиною?
5. Чи поговорив я з людиною, з якою я у чо)

мусь не погоджувався?
6. Чи слухав я людину, з якою не погоджу)

вався?
На такій самоперевірочній ноті завершіть

урок молитвою)проханням за єдність у вашій
церкві та в усіх церквах свого міста, області,
країни, світу.
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Особиста підготовка
Проведіть горизонтальну лінію через усю

дошку. Посередині цієї лінії напишіть сьогоднішню
дату. Скажіть класові, що ця лінія символізує со)
бою їхнє життя. Перша її половина представляє
собою ту частину вашого життя, яка вже промину)
ла. На самому її початку учні можуть записати да)
ту свого народження, потім, трохи далі – дату за)
кінчення середньої школи, ще далі – дату свого
навернення, потім – дату свого одруження та
будь)яку іншу важливу дату свого життя. Скажіть
їм про те, що вони знають усе про цей відрізок лі)
нії їхнього життя.

А тепер вкажіть їм на другу половину цієї ж
лінії та запитайте учнів, що їм відомо про цей від)
різок їхнього життя. Чи є ті важливі дати, які вони
собі вже окреслили і які вони можуть сьогодні з
впевненістю нанести на лінію часу свого життя?
Проте, навіть якщо є дати, які вони запланували
(наприклад, закінчення навчального закладу чи
весілля), все ж вони не є певними. Запитайте уч)
нів про те, чи хвилюється хтось за другу полови$
ну свого життя?

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ

Вступ
З одного боку, завжди були та будуть такі

люди, які займаються ворожінням, “пророкуван)
ням” та відгадуванням майбутнього. З іншого бо)
ку є ті, які цікавляться своїм майбутнім і йдуть до
так званих ворожок, щоб ті їм допомогли у його
відгадуванні. Ми не хочемо сказати, що цікави)
тися своїм майбутнім – це погано, ні. Все зале)
жить від того методу, який ми використовуємо.
Думати про майбутнє – це правильно, хвилюва)
тися за нього – неправильно!

Ми як християни повинні вдаватися тільки і
винятково до авторитету Біблії, Слова Божого
для пізнання того, що буде в нашому майбутньо)
му. Все Писання говорить про майбутнє, зокрема
наше, кожного індивідуально. Резюмуючи в одній
фразі, Біблія говорить: «Ісус Христос учора, і сьо)
годні, і навіки Той Самий!» (Євр. 13:8). Бог був з

тобою, і сьогодні Він поруч, та не треба пережи)
вати, тому що Бог буде і в майбутньому.

Розгляньте ці рекомендовані завдання, які
допоможуть вашим учням знайти силу на май)
бутнє:

“Мої учні дізнаються про способи, як шукати
волю Божу для свого життя та застосовувати її”.

“Мої учні будуть працювати над тим, щоб
долати свою занепокоєність стосовно майбут)
нього”.

Робота над темою
Це є останній урок у цій серії на тему “Диви)

тися в лице життєвим кризам”. Попросіть клас
прочитати в унісон Якова 4:13)17. Роздайте уч)
ням папір та олівці. Запишіть на дошці такі запи)
тання та дайте учням від п’яти до десяти хвилин
для того, щоб відповісти на них:

“Яким буде ваше життя приблизно через
десять років?”

“Яким буде ваше життя приблизно через
двадцять років?”

“Яким буде ваше життя приблизно через
тридцять років?”

Зверніться до них із проханням спробувати
дати відповідь на кожне запитання, навіть якщо
завтрашній день не є певним. Спонукайте їх на)
чебто спроектувати те, яким буде їхнє подружнє
життя, робота, діти та служіння Господу. Обгово)
ріть відповіді разом із класом. Звичайно, ними бу)
де висловлено багато різних можливостей. Будь)
те готові до всіляких варіантів відповідей.

А тепер прийшов час обговорити запитання,
які стосуються теми уроку:

1. Коли не можна планувати своє майбутнє?
2. Чому деякі люди не залишають собі часу

на Бога, коли вони кудись поспішають і їм не ви$
стачає часу?

3. Скільки днів ви прожили на сьогоднішній
день? Скільки днів вам ще обіцяно?

4. Чому апостол Яків порівнював життя із
“парою”?

5. Що ви відчуваєте, коли ваше життя вихо$
дить з$під контролю?

Біблійний текст: Якова 4:13?17
Ключова істина: Біблія закликає людей будувати своє майбутнє та узгоджувати свої

плани з волею Божою
Мета уроку: прагніть зрозуміти волю Божу для того, щоб віднайти для себе силу на майбутнє

УРОК ДИВЛЯЧИСЬ У МАЙБУТНЄ
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6. Чи легко дізнатися про волю Божу для
вашого життя?

7. Чи хвилює вас що$небудь у вашому май$
бутньому?

8. Яка відмінність між фразами: “знати про
майбутнє” та “переживати за майбутнє”?

Практичне застосування
Занепокоєння – це те, з подоланням чого

багато людей мають проблеми. Прочитайте Мат)
вія 6:25)34 та попросіть учнів назвати можливі
причини того, чому не слід хвилюватися. Запи)
шіть кожну з цих причин на дошці та обговоріть їх

у міру їхнього згадування. Відповіді можуть вклю)
чати в себе такі варіанти:

1. Людина не зростає духовно, якщо стурбо)
вана чимось.

2. Бог знає про ваші потреби.
3. Бог тримає абсолютно все під Своїм конт)

ролем.
4. Покладайтеся на Бога і Він потурбується

про вас.
Подивіться місця Святого Письма, названі у

книзі учня під підзаголовком “Спосіб застосуван)
ня №2”, та обговоріть способи того, як можна до)
лати занепокоєність.

Останній екзамен
Запишіть запитання тесту на дошці (або підготуйте відповідний роздатковий матеріал). Скажіть

вашим учням про те, що це останній екзамен цього навчального курсу. Зазначте: “Дайте відповіді на
запитання цього тесту щодо того, як добре ви виконуєте ті речі, які можуть допомогти вам дивитися в
лице будь)якій кризовій ситуації”.

Обведіть вашу відповідь

так ні 1. Чи маєте ви особисте спілкування з Ісусом Христом як вашим Господом та Спасителем?

так ні 2. Чи провадите ви особисто час у вивченні Біблії?

так ні 3. Чи вивчає ваша сім’я Біблію спільно?

так ні 4. Чи молитеся ви щоденно?

так ні 5. Чи ви є членом церкви?

так ні 6. Чи займаєтесь ви якимось служінням у церкві?

так ні 7. Чи спілкуєтеся ви з іншими християнами?

так ні 8. Чи даєте ви Богові десятину?

так ні 9. Чи правильно ви використовуєте свій час?

так ні 10. Чи розповідаєте ви іншим людям про Ісуса Христа?

Після того, як учні закінчать виконання цьо)
го тесту, попросіть їх самих поставити собі оцін)
ку. Тут не буде тих, хто склав або не склав цей іс)
пит. Проте чим більше учні дадуть відповідей
“так”, тим більшою буде їхня здатність покладати)
ся на Бога у час кризи.

Тепер настав час молитися. Нехай учні по)
моляться за темою сьогоднішнього уроку і про)
сять Господа давати кожному заспокоєння перед
невідомим майбутнім та впевненість у тому, що
Бог завжди поряд з нами. І тому нам не потрібно

турбуватися, журитися та перейматися завтраш)
нім днем. Це тому, що ми є господарями тільки
сьогоднішнього дня, який ще називають “тепер”
чи “зараз”. А Бог обов’язково попіклується про
наше майбутнє. Моліться за впевненість у цій біб)
лійній незмінній істині.

А ви як лідер моліться молитвою подяки Бо)
гові за цей пройдений урок, семестр, курс. Просіть
Господа за кожного зі своїх учнів (було б добре, як)
би ви назвали кожного на ім’я) щоби Він їх зміцнив
у вірі та прямуванні за Ним за будь)яких обставин.
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Що у вас у руках?

Очевидно, що зараз ви тримаєте в своїх ру)
ках цю книгу. А якби вам поставили це запитання
при іншій нагоді? Якщо б знати, що саме тримає)
те ви в своїх руках на роботі, тоді можна мати на)
лежне уявлення про те, чим ви заробляєте собі на
життя.

З огляду на те, що ця серія уроків стосуєть)
ся життєвих криз, важливим є запитання: що ви
тримаєте у своїх руках, стикаючись з веле)
тенськими життєвими проблемами? Що вам пот)
рібно для того, щоб здолати цих “велетнів”?

Цар Саул та військо ізраїльське одного разу
зіткнулися з велетенською проблемою у вигляді
велетня)воїна Ґоліята з Ґата. Війська стояли ли)
цем одне до одного, коли з табору филистимлян
вийшов велетень, вигукуючи зневажливі слова
на адресу Ізраїля та кидаючи йому виклик – ви)
слати воїна на двобій із ним, Ґоліятом. Це глибо)
ко схвилювало та налякало всіх мужів Ізраїля,
включаючи і Саула.

Сьогодні ми, християни, також стикаємося з
велетенськими життєвими проблемами, які нена)
че кидають виклик нашій вірі у Бога. Багато лю)
дей є пригніченими, відчувають страх і відчай та
вельми бояться велетенських життєвих криз.

Той давній двобій закінчився смертю велет)
ня та перемогою над филистимлянами. “І отак пе)
реміг Давид филистимлянина пращею та каме)
нем, і вдарив він филистимлянина, та й убив його,
а меча не було в Давидовій руці” (1 Сам. 17:50).
Після двобою Давид підбіг, схопив меч Ґоліята та
відрубав йому голову. Але чому Давид не мав сво)
го власного меча, коли зійшовся у двобої з велет)
нем? Що ж тоді він мав у своїх руках?

Непридатний царський обладунок 
та зброя

Тільки)но Давид почув зневажливі вигуки
Ґоліята на адресу ізраїльського війська, і, таким
чином, на адресу Бога, як він визвався на двобій
із самим цим велетнем. Цар після недовгої роз)
мови з Давидом погодився з ним та запропону)
вав юнакові допомогу – дав деякий свій обладу)
нок та зброю. «І зодягнув Саул Давида в свою
одіж, і дав мідяного шолома на його голову, і на)
дів на нього панцера. І прип'яв Давид меча його
на одежу свою, та й силкувався йти, бо він
не звик був до того. І сказав Давид до Саула:
“Не можу в цьому ходити, бо я не звик!” І поски)

дав Давид їх із себе» (1 Сам. 17:38) 39). Це були
добротні обладунок та зброя. Врешті)решт вони
ж належали цареві. Насамперед меч був могутній
та особливо якісної роботи. Проте, спробувавши
ці обладунок та зброю, Давид зняв їх із себе. Ве)
личний обладунок та зброя, які були корисними
Саулові, виявилися непридатними для Давида,
тому що він не знав напевно, чи зможе все це
ефективно використати.

З цього ми можемо взяти для себе важли)
вий урок. Ніколи не позичайте чийогось “обла)
дунку та зброї” для того, щоб зійтися у двобої з
вашим “велетнем”. Не робіть вигляд, що ви є тим,
ким насправді ви зовсім не є.

Коли Бог кличе вас до чогось, або ви поба)
чите у своєму житті якусь кризу, то Він дасть вам
зброю, яка буде придатна для вас.

Дієве спорядження пастуха
Що саме взяв Давид із собою на двобій із

найкращим воїном филистимлян після того, як
він зняв із себе найкращий обладунок та зброю
в Ізраїлі? “І взяв він кия свого в свою руку, і ви)
брав собі п’ять вигладжених камінців із потоку, і
поклав їх у пастушу торбу, яку мав, та в торби)
ну, а його праща у руці його. І він пішов до фи)
листимлянина” (1 Сам. 17:40). Тобто Давид взяв
із собою спорядження звичайного пастуха. І для
цього була поважна причина, адже він і був пас)
тухом. Він залишив собі те, чим міг ефективно
користуватися.

Давид і раніше часто застосовував ці засо)
би захисту, обороняючи овець своєї отари. Дво)
ма найбільшими хижаками, яких він убив, були
лев та ведмідь (див. 1 Сам. 17:34)36). Давид знав,
що якщо він застосує те, з чим був знайомий, то)
ді він зможе перемогти того велетня, який знева)
жав ізраїльське військо.

Ґоліят же від юності своєї був воїном. В йо)
го підготовці, обладунку та зброї, а також у його
військовій стратегії ведення бою шляхом попе)
реднього залякування противника та застосу)
вання брутальної сили до цього не було допу)
щено жодних огріхів. Інакше кажучи, він не мав
жодних вад, які міг би відшукати у нього військо)
вий фахівець. Проте молодий пастушок таки
відшукав спосіб перемогти такого страхітливого
нападника. Цей підліток зміг розгнівати цього
самовпевненого воїна. Пастушок Давид зміг
жбурнути за допомогою пращі каменя і вцілити у
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невеликий отвір в обладунку Ґоліята та звалити
його з ніг.

Урок, який можна для себе з цього взяти, є
очевидним: коли ви будете стикатися з веле)
тенськими проблемами, використовуйте те, чим
ви вмієте користуватися. Бог напевне дав вам
фізичні, емоційні, родинні та духовні сили, які
необхідні вам для того, щоб дивитися в обличчя
велетневі. Не бійтеся зняти із себе той “обладу)
нок”, який вам хтось позичив, та взяти до рук те,
чим ви вмієте користуватися. І пам’ятайте най)
головніше: Господь воюватиме з вами і за вас
(1 Сам. 17:45)47)!

Коли ми усвідомлюємо, що Господь з нами,
ми повністю будемо покладатися на Нього і Він
дасть сили нам для боротьби у нашому житті. На)
ша унікальна особистість, дари, навички, вміння
та досвід виявляться для нас саме тим, що нам
буде потрібно використовувати у тому служінні,
яке Бог бажає, щоб ми звершували.

Віра в Бога є вкрай важливою
Коли Давид у двобої зійшовся з Ґоліятом, то

він приніс із собою своє спорядження пастуха.
Однак зверніть увагу на те, що саме сказав Да)
вид велетневі, наблизившись до нього. «І сказав
Давид до филистимлянина: “Ти йдеш на мене з
мечем і списом та ратищем, а я йду на тебе в Ім'я
Господа Саваота, Бога військ Ізраїлевих, які ти
зневажив... І пізнає вся громада те, що Господь
спасає не мечем та списом, бо це війна Господа,
і Він віддасть вас у нашу руку”» (1 Сам. 17:45,47).
Тобто Давид не став вихвалятися своїм досвідом
пастуха, своїми навичками та вмінням користува)
тися пращею, як це зробив би звичайний воїн. Він
просто сказав велетневі, що знає Бога, Який мо)
же перемогти його та все филистимське військо.
Найважливіша зброя Давида була не в його ру)
ках, а в його серці. Найефективнішою зброєю Да)
вида була його жива віра в живого Бога.

Сьогодні всі християни мають цю найва)
жливішу зброю. Проте лише деякі з них викори)
стовують її з максимальним ефектом. Занадто
часто люди звертаються до Бога в останню мить,
нібито хапаючись за рятівну соломинку. Ним іг)
норують, аж доки не вразить криза. Гадаю, не)
має нічого дивного в тому, що багато християн
навіть не знають, як покладатися на Бога у час
кризи. Врешті)решт, якщо ви покладете свою

зброю на полицю та дозволите їй заіржавіти, то
ви розучитеся нею користуватися. Коли ж вас
вразить велетенська криза, вам, можливо, зна)
добиться деякий час для того, щоб згадати, де
вона у вас лежить і яким чином одягти її на себе
та як користуватися нею.

Те, що ви маєте в своїй руці, є ніщо без Хри)
ста у вашому серці. Якщо ви будете застосовува)
ти вашу віру в Бога, тоді ви зможете вистояти
проти велетенських кризово)проблематичних си)
туацій у вашому житті.

Сила Слова Божого
Велика кількість робіт є небезпечними або

чимось ризикованими. Тому робітники задля
власної безпеки мусять одягати спеціальний
захисний одяг. Однак християнські працівники
повинні використовувати захисне і рятівне Сло)
во Боже.

Слово Боже є захистом для дітей Божих.
Святе Письмо дає пораду і захист ще до того, як
з вами може щось трапитись. Коли ви вивчаєте
Біблію, то знання про Бога і Його дії у вашому
житті будуть захистом у цьому брудному світі.
Слова Бога мають бути у вашому серці та розумі,
щоб ви завжди були готові для будь)якої битви чи
ситуації у власному житті. Слово Боже не тільки є
захистом, але й мечем, щоб можна було напада)
ти на ворога і мати перемогу у Христі над гріхом
чи якимись тілесними бажаннями.

Наступного разу, коли ви будете вивчати
Біблію або спілкуватися з Богом, перегляньте
свій духовний “гардероб)арсенал”. Беручи до сво)
їх рук Слово Боже, чи одягаєте ви якесь “захисне
спорядження”? Якщо це так, тоді вам потрібно
зняти його та молитися за те, щоб Бог спершу
промовляв до вас перед тим, як ви будете нама)
гатися викладати Його Слово іншим.

Дотримуйтеся Павлової поради, яку він дав
в свій час Тимофієві, одному з перших христи)
янських працівників: “А ти в тім пробувай, чого
тебе навчено, і що тобі звірено, відаючи тих, від
кого навчився був ти. І ти знаєш з дитинства
Письмо святе, що може зробити тебе мудрим на
спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе Письмо Богом
надхнене, і корисне до навчання, до докору, до
направи, до виховання в праведності, щоб Божа
людина була досконала, до всякого доброго діла
готова” (2 Тим. 3:14)17).
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Дорогий учителю,

Вітаємо вас і ваших учнів із закінченням навчального року. Просимо вас виділити кілька хвилин,
щоб відповісти на запитання цієї анкети. Ви можете зробити копії анкети для ваших учнів або роздати
їм аркуші паперу для відповідей на запитання. Нам дуже важливо дізнатися вашу думку, так як це
впливає на розробку майбутніх посібників з вивчення Біблії.

Назва курсу:

Урок, який вам найбільше сподобався?

Біблійні теми чи курс, які ви б хотіли побачити в майбутньому:

Чи регулярно ви проводите спілкування с Богом? Якщо ні, то скільки разів на тиждень?

Як регулярно ви читаєте Біблію? Чи прочитали ви все домашнє читання, якщо ні, то який процент
запропонованого читання було опрацьовано вами?

Як ви оцінюєте викладання біблійних уроків?

Як часто ви співаєте на уроках?

Скільки осіб ви запросили до вашої групи з вивчення Біблії?

Ваші побажання, поради або критика щодо біблійних уроків

Відправте будь ласка ваші відповіді на адресу:

ЦентрХристияньского Співробітництва ВСО ЄХБ
вул. Івана Кудрі, 16, Київ, 01042, Україна
Тел. (044) 529)46)55
E)mail: Ukraine@BibleStudy.kiev.ua
www.BibleStudy.kiev.ua



Інформація про учнів групи

П.І.Б. контактна інформація примітки


