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Зміст





Матеріали «Воїн 
Христа» було 
розроблено 

Товариством 
Євангелізації Дітей 

Європи для служіння 
серед молодших підлітків 

«Час обирати». Цей посібник – частина 
п’ятирічного циклу уроків. У посібнику 
міститься матеріал, якого вистачить для 
12–24 занять.

Уроки було розроблено для підлітків 
11–15 років, але їх можна адаптувати 
й для старших юнаків і дівчат. За 
допомогою уроків можна надолужити 
потреби і спасенних, і неспасенних 
підлітків. У деяких уроках міститься 
зрозуміле пояснення Євангелії, інші 

уроки допоможуть юним 
християнам у 

їхньому ходженні 
перед Богом, 
а деякі уроки 
містять обидва 

аспекти.

На початку кожного 
уроку вказано зрозумілі 

цілі, спрямовані на

знання ,   емоції    та дії .

Дуже важливо не лише викласти 
підліткам доктрину, але й старанно 
застосувати її. Юнаків і дівчат необхідно 
заохочувати до застосування істин на 
практиці у повсякденному житті.

В кожному уроці подано додаткове 
застосування . Воно вказує на те, як 
неспасена дитина повинна відгукнутися на 
викладене вчення. 

Примітки 
для вчителя 
виділено в 
тексті уроку 

курсивом. 
У примітках 

запропоновано 
різноманітні методи, за допомогою 
яких можна задіяти підлітків у процес 
навчання: ситуаційні завдання, рольові 
ігри, інсценівки, інтерв’ю, робота в групах 
тощо.

Для деяких методів потрібно багато 
часу. Тому, щоб максимально ефективно 

скористатися методами, 
рекомендуємо ділити уроки 
на дві частини. Спеціальна 
позначка вказує, в якій 
частині можна завершити 
частину уроку. Якщо 

вчитель бажає охопити увесь урок, йому 
доведеться вибрати декілька ідей, які 
будуть найефективнішими для групи, а 
решту випустити.

До кожного 
уроку 

розроблено 
наочні 
посібники 

і робочі 
листки. Вони 

пронумеровані і 
знаходяться в кінці 

посібника. В тексті кожного уроку вказано, 
коли використовувати посібники і робочі 
листки. Будь ласка, не забувайте, що 
матеріали захищено авторським правом і 
ними може користуватися лише власник 
даного посібника.

Якщо посібники використовуватимуться 
у невеличкій групі, їх можна збільшити 
на аркуші паперу або картону. Для 
великих груп краще скопіювати посібник 
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на прозору плівку і демонструвати за 
допомогою епідіаскопа. Вчитель також 
може скористатися файлами Power Point® 
на компакт-диску, який додається до 
посібника.

Деякі наочні посібники не слід показувати 
одразу. Вчитель може закрити частини 
посібника і протягом уроку поступово 
відкривати їх. Це допомагає утримувати 
увагу підлітків. «Загальний наочний 

посібник» вчитель 
використовуватиме 
для повторення 
попередніх уроків 
і пояснення 
розвитку подій. 
Їх також слід 
відкривати 
поступово.

Робочі листки 
необхідно 
копіювати для 

підлітків вашої групи і роздавати їм 
під час заняття. В листках містяться 
різноманітні творчі ідеї: головоломки, 
схеми, питання тощо. Підлітки можуть 
виконувати завдання під час уроку або 
вдома. Завдання допоможуть згадати урок 
і запам’ятати основні пункти.

На компакт-
диску 
містяться:

• Всі наочні 
посібники 

в чорно-
білому і кольоровому 

зображенні, у форматі Adobe® Acrobat® 
PDF і Microsoft® PowerPoint®.

• Всі робочі листки – чорно-білі та 
кольорові – дано в форматі Adobe® 
Acrobat® PDF.

Якщо ви придбали пошкоджений 
компакт-диск, то ТЄД надасть вказівки, 
як одержати новий диск. ТЄД перевірило 
всі файли на диску на наявність вірусів. 
Право користуватися файлами даного 
диску надається лише його власнику.

Сподіваємося, що ці матеріали стануть 
благословенням для багатьох вчителів і 
підлітків.

Вступ
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PowerPoint – це зареєстрована торгівельна марка компанії Microsoft Corporation в США і/або в інших країнах світу.
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Цілі: Ми бажа�мо, щоб підлітки
зрозуміли, що між Богом і сатаною 
відбувається невидима битва.
усвідомили, що Бог і Його військо 
ангелів набагато сильніші від ворога.
прославляли всемогутнього Бога і 
розраховували на Його захист.
Попросили Бога визволити їх з полону 
сатани.

Вступ: Хробаки
Заздалегідь 
закрийте слова на 
наочному посібнику 
№1. Починаючи 
урок, покажіть 
групі посібник і 
попросіть підлітків 
здогадатися, 
про що можуть 
«розмовляти» 
хробаки. Потім 

відкрийте слова і прочитайте їх.

До деякої міри нас можна порівняти 
з цими хробаками! Наше сприйняття 
реальності, в якій ми живемо, обмежене. 
У духовному світі відбуваються події, 
яких ми не можемо бачити. З Біблії ми 
дізнаємося про те, що між Богом і Його 
ворогом, сатаною, іде битва. Сьогодні 
ми спробуємо дізнатися, чого саме вчить 
Писання про Бога, про сатану і про 
невидимий бій.

Бог
Зробіть копію посібника №2 на кольоровому 
папері, виріжте стрілки і прикріпляйте їх 
до дошки поступово.

Бог – Творець неба і землі. Його існування 

не має ані початку, 
ані кінця. Він – 
вічний і всемогутній 
Бог (Псалом 
145(144):13). Немає 
нікого, кого можна 
було б порівняти з 
Богом.

Він створив ангелів. 
Їх дуже багато, і вони 
мають велику силу. 

В Біблії згадується про ангелів понад 300 
разів. Усі вони підкоряються Богові і за 
Його наказом служать християнам (до 
Євреїв 1:14). Бог має військо і може вислати 
його на допомогу Своєму народові. Так 
сталося, коли сирійці напали на пророка 
Єлисея. Тоді ж Бог відкрив очі Єлисеєвому 
слузі, і той побачив коней і вогняні 
колісниці Господа (2 Царів 6:8-23; Псалом 
68(67):18).

Всемогутній Бог заслуговує на всю честь 
і славу. Він хоче, щоб ти любив Його всім 
своїм серцем, своєю душею, розумом і 
силою (Марка 12:30). Першість у твоєму 
житті повинна належати Богові.

Метод: Завдання ангелів
Поділіть 
підлітків 
на групи 
по троє-
четверо 
учасників. 
Роздайте 
групам 

робочий листок 1. Підліткам необхідно 
прочитати вказані місця Писання 
і пов’язати їх з трьома основними 
завданнями, які мають виконувати ангели.
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Духовна битва 1У

рок
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Джон Патон
Якось Джон Дж. Патон, один з перших 
місіонерів на островах Нові Гібриди, 
розповів дивовижну історію про захист, 
який надають ангели. Якось уночі 
вороже налаштовані тубільці оточили 
центральний офіс місії. Вони планували 
спалити будинок і вбити всю родину 
Патонів. Протягом тієї жахливої ночі 
Джон і його дружина ревно молилися, 
просячи у Бога порятунку. Коли настав 
день, здивована родина побачила, що за 
якихось незрозумілих обставин нападники 
пішли. Патони подякували Богові за 
порятунок.

Через рік вождь того племені навернувся 
у вірі до Ісуса Христа. Пригадуючи події 
однорічної давності, Джон Патон спитав 
вождя, що завадило його племені спалити 
будинок і вбити місіонерів. Здивований 
вождь запитав: «А що то за люди 
були у вас?» Місіонер відповів: «Не було 
нікого, окрім мене і дружини». А вождь 
продовжував наполягати, що бачив багато 
людей на варті – сотні кремезних чоловіків 
у яскравому вбранні та з мечами в руках. 
Виявляється, вони оточили офіс місії, і 
тубільці не наважилися нападати. Лише 
тоді Джон Патон зрозумів, що Бог послав 
Своїх ангелів на захист місіонерів. Вождь 
погодився, іншого пояснення не було.

Сатана
Під час роздумів про Божого ворога, 
сатану, виникають дві серйозні небезпеки:

• Надати надто великого значення 
сатані та його силі. Деякі люди 
постійно роздумують про сатану 
і занадто жваво цікавляться 
його силою. Багато хто вдається 
до окультизму, наприклад, до 
ворожіння по долоні або по 
спіритичній дошці Оюджа, до 
гороскопів чи містичних ігор. 
Все це призводить до більшого 
захоплення окультизмом і сатаною, 
а це – дуже небезпечно. Окультизм і 
сатана заведуть нас в протилежному 
напрямку від Бога. Вкрай необхідно 
усвідомити, що зі спокусами 
диявола стикаються не лише ті, 
хто практикує окультизм. Кожен 
стикається зі спокусами. Окрім того, 
як ми дізнаємося пізніше, сатана 
багатьма способами нападає на нас. 
Будь обачний!

• Сумніватися в існуванні сатани. 
Інша крайність – сумніватися щодо 
існування сатани або сприймати 
його як намальованого персонажа 
з рогами, хвостом і вилами. Такий 
підхід викликає жартівливе 
ставлення до Божого ворога. Через 
це багато людей сумніваються в 
тому, що він – реальне створіння, 
наділене злою силою. Але ж сатана 
існує, він живе і діє в нашому світі. 
[Не варто під час бесіди показувати 
комічне зображення Божого 
ворога, адже молоді люди саме це і 
пам’ятатимуть].

Від початку сатана був ангелом, створеним 
Богом. Цей ангел жив на Небесах, але 
потім сповнився гордощів і бажання 
зайняти місце Бога. Через це Бог вигнав 
його з Небес, і він став Божим ворогом, 
сатаною. В книзі Ісаї, 14:13-14, дохідливо 
говориться про гордощі і зухвале 
прагнення сатани зайняти місце Бога. 
Читаючи цей уривок, зверни увагу на 
те, скільки в ньому використано дієслів 

Духовна битва
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ВіДПоВіДі: лиСток 1
Завдання ангелів
1. Визволяти або захищати Божий народ 

Дії 12:5-11; Псалом 91(90):11-13
2. Проголошувати Божі слова 

Луки 1:35; Матвія 28:5-6
3. Вершити Боже правосуддя 

2 Царів 19:35



першої особи однини. У відповідь на це 
Бог вигнав з Небес сатану і ангелів, які 
підтримали його (Юди 6).

Насправді ж, саме імена сатани 
розкривають його сутність. Спокусник, 
обманщик і вбивця – це три з багатьох 
слів, якими в Біблії описано Божого 
ворога. Йому не слід довіряти. Нехай 
тебе не введе в оману те, що здається 
привабливим. Пізніше ти дізнаєшся 
про інші імена сатани [гра в кінці уроку]. 
Пам’ятай, що сатана – не всемогутній і не 
всезнаючий, як Бог.

Загальний намір сатани полягає в 
тому, щоб зайняти місце Бога в житті 

кожної людини. За 
допомогою війська 
злих духів і сил він 
прагне підкорити 
нас (до Ефесян 6:12). 
Сатана і злі сили 
справді існують. 
Вони – реальні, 
вони намагаються 
позбавити Бога Його 
слави і керувати 

нашим життям. Ось декілька методів, за 
допомогою яких діє сатана… [Поступово 
відкривайте наочний посібник 3].

Він засліплю� розум тих, 
хто не вірить �вангельській звістці: 
2 до Коринтян 4:4
Сатана не бажає, щоб люди одержували 
спасіння, а отже, робить усе, що може, 
тільки б перешкодити людям розуміти 
Євангелію. Він привертає і утримує увагу 
людей до інших, незначних речей, аби 
тільки люди не усвідомили важливого 
значення Євангелії. Навіть коли люди 
звертають увагу на Євангелію, Божий 
ворог намагається завадити їм зрозуміти 
прагнення Бога і сутність Його Доброї 
Звістки. Він хоче, щоб люди залишалися 
у темряві, не побачили світла Євангелії і 
не одержали спасіння. Якщо ти ще не став 
християнином, будь обережний, адже саме 
так сатана діє у твоєму житті.

Він краде Боже Слово: 
Матвія 13:19
Коли людина чує Боже Слово, але не 
розуміє його, втручається сатана і 
погіршує становище, намагаючись 
вкрасти почуте. Слово Боже можна 
порівняти з насінням. Посіяне насіння 
зрештою проростає і виростає. Але сатана 
не хоче, щоб Боже Слово проросло і 
врешті-решт привело тебе до навернення, 
а тому він намагається вкрасти все, що ти 
почув. Сатана прагне, щоб ти все забув. 
Не дозволь йому досягти своєї мети. 
Натомість, зростай у розумінні Євангелії і 
навернись у вірі до Христа, щоб одержати 
спасіння.

Він уловлю� людей: 
2 Тимофію 2:26
Божий ворог уловлює людей, іншими 
словами полює на них, і примушує їх 
робити те, що Богові не до вподоби. 
Один з його найефективніших методів 
– переконати людину, що вона має ще 
дуже багато часу. Можливо, ти розумієш 
Євангельську звістку і бажаєш одержати 
спасіння. Але сатана нашіптує тобі: 
«Схвальна думка, але ти зроби це трохи 
пізніше. Поки що насолоджуйся життям, а 
це питання вирішиш потім». Таким чином 
Божий ворог уловлює тебе, а з віком тобі 
буде набагато важче вирватися з пут 
гріха і сатани. Тож, висновок очевидний: 
навернися до Ісуса Христа вже зараз (2 до 
Коринтян 6:2). Не прислухайся до ворога, 
не потрапляй на його гачок. Навернися у 
вірі до Ісуса Христа, поки ти ще молодий, 
і стань вільним, щоб жити для Бога і 
догоджати Йому.

Метод: Біжимо за підказкою
Поділіть клас на групи по троє. Збільште 
наочний посібник 4 і виріжте картки. 
Розмістіть картки вздовж стін у 
довільному порядку. Дайте кожній групі 
листок з відповідями [робочий листок 2], 
ручку і Біблію. Групи стартують кожні 30 
секунд. Запишіть час виконання завдання 
для кожної групи і нагородіть додатковими 
балами найшвидшу групу.
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Завершення
Згадай двох хробаків, яких ми бачили 
на першому наочному посібнику. Вони 
й гадки не мали, що відбувається у світі 
над ними. Сьогодні ми говорили про Бога 
та сатану і усвідомили, що в духовному 
світі йде битва. І хоча ми не бачимо цього 
фізичними очима, битва все одно реальна. 
Апостол Павло писав про цю битву в 
посланні до Ефесян. Він прагнув, щоб його 
читачі усвідомили існування цієї боротьби 
і те, як вона впливає на них (до Ефесян 
6:11-12).

Протягом наших наступних зустрічей 
ми детальніше розглянемо лист апостола 
Павла до Ефесян і більше дізнаємося про 
духовну битву. Та поки що нам необхідно 
пам’ятати: духовна битва стосується 
й нас. Також слід знати про методи і 
тактику сатани, щоб нас не обманули. 
І ще, ми повинні пам’ятати, що, хоча 
сатана і могутній, та Бог – всемогутній. 
Бути на боці Бога – значить бути на боці 
переможців. Бог любить тебе і бажає тобі 
лише найкращого. Надай Богові першість 
у своєму житті. ●

Духовна битва
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ВіДПоВіДі: лиСток 2
1. Надати надто великого значення сатані 

та його силі. Сумніватися в існуванні 
сатани.

2. Гороскопи; дошка оюджа; містичні ігри.
3. П’ять.
4. Бог вигнав з Небес сатану і його ангелів.
5. Спокусник; диявол.
6. обманщик; вбивця.
7. Він засліплю� розум тих, хто не вірить 

�вангельській звістці.
8. Він краде Боже Слово, посіяне в серці.
9. Він уловлю� людей.

листок 2

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Біжимо заза
підказкою!

Прочитай картки у правильному 
порядку. Запиши відповіді.

Листок-підказка

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Біжимо заза
підказкою!

Прочитай картки у правильному 
порядку. Запиши відповіді.

Листок-підказка

Листок

2

Посібник 4

Підказка1
Які дві серйозні 
небезпеки виникають 
під час роздумів 
про Божого ворога, 
сатану?

2
Запиши декілька речей, 
в яких небезпечно 
брати участь, 
наприклад, ворожіння 
по долоні.

Підказка 3
Скільки використано 
ді�слів першої особи 
однини 
в кн. Ісаї 14:13-14?

Підказка

4
Як Бог відповів 
на зухвалі амбіції 
сатани? 
(Див. Юди 6).

Підказка 5
Запиши два імені 
сатани, які згадуються 
в цих місцях Писання: 
Матвія 4:3, 1 Івана 3:8.

Підказка 6
Запиши ще два імені 
сатани, які 
викривають 
його сутність. 
(Див. Івана 8:44).

Підказка

7
Прочитай 
2 до Коринтян 4:4 і 
запиши одну 
з тактик сатани, яку 
він застосову� щодо 
невіруючих людей.

Підказка 8
Прочитай 
Матвія 13:19 
і знайди ще одну 
хитрість ворога.

Підказка 9
Третя тактика сатани 
опису�ться 
в 2 посл. до Тимофія, 
2:26. 
В чому вона поляга�?

Підказка

Посібник

4



Цілі: Ми бажа�мо, щоб підлітки
зрозуміли, що сатана надає гріху 
привабливості і приховує трагічні 
наслідки гріха.
усвідомили, що Господь Ісус переміг 
сатану на хресті.
покладалися на силу Бога, щоб 
одержати перемогу над гріхом.
попросили Господа простити їхні 
гріхи.

Вступ: оманливий дарунок
Знайдіть щось огидне, наприклад, гнилий 
банан, брудну шкарпетку або стару 
зубну щітку. Загорніть «знахідку» в дуже 
красиву подарункову обгортку. На початку 
заняття запропонуйте цей привабливий 
подарунок комусь із підлітків: «Ось дещо 
особливе! Всі тобі заздритимуть! Давай-но, 
відкривай!» Під гарною упаковкою він або 
вона знайде огидний предмет.

Наше останнє заняття допомогло 
нам усвідомити, що між Богом і Його 
ворогом ведеться духовна битва. 
Сьогодні ми детальніше порозважаємо 
про тактику сатани. На перший погляд 
пропозиції ворога можуть здаватися 
дуже привабливими. [Покажіть наочний 
посібник 5. Заздалегідь закрийте на 
посібнику фрази і відкривайте протягом 
заняття].

Що пропонує сатана
Привабливий гріх
Сатана пропонує тобі гріх. Гріх – це 
порушення Божого Закону (1 Івана 3:4). 
Бог у Своєму Слові залишив нам норми, 
згідно з якими ми повинні жити, і коли 
нам не вдається так жити – це гріх (до 
Римлян 3:23). Гріх – це все, що спрямоване 
проти Бога (Псалом 51:6). Гріх – це дуже 

серйозна річ, 
і ти повинен 
усвідомити, 
що всі 
пропозиції 
сатани – 
це гріх. 
Звичайно, 

сатана не називатиме свої пропозиції 
гріхом, але за сутністю вони є гріхом. Він 
привабливо «загортає» свій «подарунок» в 
одну з таких «обгорток»…

Захоплюючий досвід
Сатана навіє тобі думку про те, що 
християнство – це нудно, а тобі треба 
цікаво проводити час. Він захоче, щоб 
ти спробував різні речі, і чарівливо та 
привабливо змальовуватиме їх тобі. 
Що пропонує тобі сатана, намагаючись 
хитрощами переконати, що все це – 
пречудові розваги? Алкоголь, брудні 
фільми, наркотики, сигарети, статеві 
стосунки (поза межами шлюбу – це 
гріх). [Торкніться лише тих тем, які 
відповідають віку вашої групи і культурі. 
Додайте будь-які інші доречні теми]. Все 
це уведе тебе далеко від Бога. Звичайно, 
сатана зробить так, щоб усі ці речі 
виглядали привабливо і приємно, і це 
може виявитися приємним. Однак усе це – 
гріх. Не обманюйся.

Популярність
Божий ворог натякає тобі, що 
найважливіше в житті – популярність. 
Реклама і різні телевізійні програми 
часто зображують щасливих людей в 
оточенні веселої компанії, де всі ведуть 
приємну бесіду, тримаючи в руках келихи 
з алкоголем. Невпинні вечірки, дискотеки і 
нічні клуби демонструють нам, ніби все це 
– дуже захоплююче і весело. Якщо бажаєш 
бути «своїм» чи популярним, потрібно іти 

7

«Воїн Христа»

тактика ворога 2У

рок

П
осібник 5

Популярність

Захоплюючий досвід

Привабливий гріх

Посібник

5



в такі місця – принаймні, так здається. Ти 
не хочеш залишитися осторонь, і спокуса 
бути популярним витісняє всі правильні 
думки. Не піддавайся.

Сатана пропонує добре проведений 
час і популярність, але ми повинні 
усвідомлювати, що насправді він пропонує 
гріх. Тобі потрібно зрозуміти, що 
подібні пропозиції не такі вже й гарні, як 
здаються. Все, що пропонує сатана, нам 
потрібно викривати, розпізнаючи, що 
ховається за цим.

Метод: обговорення ситуації
Роздайте всім 
підліткам 
робочий листок 3. 
Прочитайте історію 
Деббі і запропонуйте 
учням відповісти на 
питання. Підлітки 
зрозуміють, 
наскільки небезпечно 
змінювати свої 
переконання під 

тиском однолітків та через бажання 
отримати задоволення від нового досвіду. 
Текст з робочого листка 3 наведено нижче.

«Після футбольного матчу друзі Деббі 
вирішили піти чогось випити. Деббі 
зазвичай не гуляла до пізньої ночі, але 
дівчина не хотіла, аби друзі вважали її 
«білою вороною», і тому пішла разом з 
ними. Неподалік від пустинної дороги 
вони випили вина і коньяку і сп’яніли. 
Тоді хтось запропонував пограти у 
«слабака». Напевно, ти вже чув про цю 
безглузду гру: дві машини на великій 
швидкості мчать у лобову. Водій, який 
першим зверне з дороги, і є «слабак»; він 
програє. Того вечора з дороги ніхто не 
звернув. У жахливій аварії всі друзі Деббі 
загинули, а вона сама на все життя 
залишилася скаліченою і спотвореною. 
Сльози котилися по її щоках, коли вона 
розповідала про палке бажання не йти 
з друзями. Декілька разів протягом 
того вечора у неї виникало бажання 
попросити когось відвезти її додому. 

Але дівчина боялася осуду з боку друзів. 
Навіть коли почалася та страшна гра і 
Деббі була дуже налякана, вона так і не 
зібралася силами, щоб вийти з машини. 
Лишень подумай, яким потужним 
може бути тиск з боку однолітків. 
Тоді машини двічі оминали одна одну, 
аж поки, врешті, не врізалися. Деббі 
розуміла, що її життя в небезпеці, 
і мала декілька нагод залишити 
компанію. Проте вона зволіла краще 
наразити на небезпеку своє життя, 
аніж зіпсувати стосунки з друзями. 
Найсумніше те, що більшість молодих 
людей у тих машинах також хотіли б 
вийти. Але й вони боялися висловити 
своє бажання. Прийнявши рішення 
змовчати, вони підписали собі смертний 
вирок. То були не погані молоді люди, 
а лише дружелюбні хлопці і дівчата, 
які піддалися тиску з боку однолітків і 
зробили неправильний вибір.

(Історію розповіла Кен Дейвіс)

Питання

1. Якою була перша помилка Деббі?

2. Чому вона не попросила випустити її 
з машини?

3. Якби дівчина відмовилася йти разом 
з друзями, що могло б трапитися?

4. Якою за характером була Деббі?

Що прихову� сатана
Сатана ніколи не скаже 
тобі, куди він тебе веде. 
Він – обманщик, про що 
ясно стверджується в Єв. 

від Івана, 8:44. Він обманює стосовно 
наслідків гріха. Так він вчинив з Євою 
(Буття 3:4). Божий ворог піддав сумніву 
Боже Слово, а потім зовсім заперечив 
Боже Слово. Він пропонує те, що лише 
здається добром, але приховує жахливі 
наслідки. Наслідки гріха впливають навіть 
на наше здоров’я. [Коротко вкажіть на 
небезпечні наслідки від паління, алкоголю, 
наркотиків, заборонених статевих 
стосунків; наведіть приклади, відповідні 
та доречні для вашої групи]. Божий ворог 
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листок 3

Після футбольного матчу друзі Деббі вирішили піти чогось випити. Деббі зазвичай не 
гуляла до пізньої ночі, але дівчина не хотіла, аби друзі вважали її «білою вороною», і 
тому пішла разом з ними. Неподалік від пустинної дороги вони випили вина і коньяку 

і сп’яніли. Тоді хтось запропонував пограти у «слабака». Напевно, ти вже чув про цю безглузду 
гру: дві машини на великій швидкості мчать у лобову. Водій, який першим зверне з дороги, і є 
«слабак»; він програє. Того вечора з дороги ніхто не звернув. У жахливій аварії всі друзі Деббі 
загинули, а вона сама на все життя залишилася скаліченою і спотвореною. Сльози котилися по 
її щоках, коли вона розповідала про палке бажання не йти з друзями. Декілька разів протягом 
того вечора у неї виникало бажання попросити когось відвезти її додому. Але дівчина боялася 
осуду з боку друзів. Навіть коли почалася та страшна гра і Деббі була дуже налякана, вона так 
і не зібралася силами, щоб вийти з машини. Лишень подумай, яким потужним може бути 
тиск з боку однолітків. Тоді машини двічі и оминали одна одну, аж поки, врешті, не врізалися. 
Деббі розуміла, що її життя в небезпеці, і мала декілька нагод залишити компанію. Проте 
вона зволіла краще наразити на небезпеку своє життя, аніж зіпсувати стосунки з друзями. 
Найсумніше те, що більшість молодих людей у тих машинах також хотіли б вийти. Але й 
вони боялися висловити своє бажання. Прийнявши рішення змовчати, вони підписали собі 
смертний вирок. То були не погані молоді люди, а лише дружелюбні хлопці і дівчата, які 
піддалися тиску з боку однолітків і зробили неправильний вибір.

Обговорення ситуаціїОбговорення ситуації

1. Якою була перша помилка Деббі?
2. Чому вона не попросила випустити 

її з машини?

3. Якби дівчина відмовилася йти разом 
з друзями, що могло б трапитися?
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пропонує популярність, але згадай, що 
сталося з блудним сином, Луки 15:13-
14. Ніде не згадується про те, що друзі 
допомогли йому в біді, коли в нього 
закінчилися гроші.

Сатана прагне обманом примусити тебе 
слухатися його і не слухатися Бога. Однак 
саме Богові можна довіряти повністю. 
Він завжди говорить правду про гріх. Бог 
пропонує життя, сповнене труднощів 
і радощів, а це набагато важливіше і 
змістовніше, ніж «гарно проведений час». 
Бог не пропонує популярності, але дає 
справжніх друзів-християн і найкращого 
Друга – Ісуса Христа. Бог є істина, а сатана 
– обманщик.

Один з найперших і нетривалих наслідків 
гріха – це почуття провини. Коли ми 
грішимо, прокидається наша совість і ми 
почуваємося винними, адже порушили 
Божий Закон. Окрім того, гріх спустошує 
нас. Спочатку гріх здається насолодою, 
але обіцяний «гарний час» не насичує. 
І ми продовжуємо шукати кращого 
задоволення, насичення, що веде нас 
до гіршого гріха… а за ним – глибше 
почуття провини, подальше спустошення, 
наступні пошуки… Лише Господь Ісус 
може розірвати це «коло гріха». [Можна 
показати це наочно. На плівці для 
епідіаскопа або на аркуші паперу запишіть 
по колу чотири слова – «гріх», «почуття 
провини», «спустошення», «пошуки» – і 
намалюйте стрілки від одного слова до 
іншого].

Чи ти попросиш Господа Ісуса простити 
твій гріх? Тоді проблему твого гріха 
назавжди розв’яже Той Єдиний, Хто може 
це зробити. Твої зіпсовані стосунки з 
Богом будуть відновлені, а твоє життя 
наповниться гідним змістом.

Якщо ти ще не повірив у Господа Ісуса 
Христа як свого Спасителя, тоді, окрім 
перших нетривалих наслідків гріха, 
тобі доведеться зіткнутися з вічними 
наслідками, а саме: з покаранням і вічною 
розлукою з Богом. І це одна з багатьох 
істин, яку приховує сатана, пропонуючи 
тобі гріх, «гарно проведений час» і 

популярність. Аж ніяк не варто платити 
за нетривале задоволення вічними 
наслідками.

Поразка сатани
Господь Ісус – 
всемогутній, 
Він переміг 
сатану. 
[Покажіть 
наочний 
посібник 6]. 
Якщо під 

час гри шахіст втрачає всі основні фігури, 
він програє, хоча гру ще не закінчено. Він 
може продовжувати битися, але результат 
гри неминучий. Це лише питання часу. 
Подібно до цього переможений і сатана. 
Він все ще має деяку силу і активно 
бореться, але дні його вже пораховані, і 
кінець його відомий. Те, що ми бачимо 
зараз, – це лише остання битва сатани 
перед його остаточним знищенням. Давай 
прочитаємо декілька біблійних віршів, 
де описано битву між сатаною і Господом 
Ісусом.

Метод: «Гра з мечем»
Попросіть підлітків за вашою командою 
приготувати «мечі до бою» (підняти Біблії 
вгору в простягнутій руці). Назвіть місце 
Писання, наприклад, «1 Івана 3:8». Нехай всі 
повторять місце Писання вголос. Потім, 
за командою «до бою!», підлітки якомога 
швидше повинні знайти вказаний вірш. 
Перший, хто знаходить вірш, підводиться. 
Дайте ще декілька секунд решті знайти 
вірш, а потім попросіть переможця 
прочитати вірш вголос.

1 Івана 3:8 – Господь Ісус прийшов на 
землю, щоб знищити справи диявола.

Матвія 2:16 – Через Ірода сатана 
намагався знищити Ісуса Христа одразу 
ж після народження, але Ісуса Христа 
захистили.

Марка 1:13 – Ісус Христос був 
спокушуваний у пустелі, але вийшов 
переможцем.
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до Євреїв 4:15 – Своїм досконалим 
життям Ісус Христос переміг сатану; 
Ісус Христос ніколи не грішив.

до Колосян 2:15 – На хресті Ісус Христос 
роззброїв начальства і влади.

до Євреїв 2:14 – Своєю смертю Ісус 
Христос знищив диявола.

1 Петра 5:8 – Диявол все ще ходить 
ричачи, немов лев.

Об’явлення 20:10 – Диявола буде кинуто 
у вогняне озеро, де він зноситиме вічні 
муки.

Найбільшого удару сатані було нанесено 
на хресті та в гробниці. Коли Ісус Христос 
помер, проливши Свою дорогоцінну кров, 
і третього дня воскрес із мертвих, тоді 
гріх, смерть і сатана були переможені. 
Господь Ісус Христос – всемогутній, Він 
довів це смертю на Голгофі і воскресінням.

Цією ж переможною силою Господь може 
спасти тебе і допомогти розірвати пута 
гріха і сатани. Цією ж переможною силою 
живе віруюча людина (до Римлян 8:11). 
Тобто, ти можеш одержувати перемогу 
над спокусами і над усім, у що сатана 
намагається вплутати тебе, християнина. 
Ворог нападатиме на віруючих. Але 
не треба зазнавати поразки і тікати, 
натомість Бог хоче, щоб ти чинив опір 
дияволові (Якова 4:7). Завжди пам’ятай, 
що сила сатани обмежена, і що саме він, а 
не християнин, має зазнати поразки.

Завершення
Усвідом, що пропонує тобі Божий 
ворог, сатана! Насправді ж, це – мильна 
бульбашка, ніщо. Пам’ятай, що сатана – 
обманщик, що він приховує наслідки гріха 
і сам уже переможений!

Не прислухайся до сатани, натомість 
навернися у вірі до Господа Ісуса Христа, 
Який одержав перемогу над ворогом, над 
сатаною. Господь Ісус Христос пропонує 
тобі справжнє добро: прощення гріха, 
змістовне життя і вічність у Небесах. Йому 
можна повністю довіряти, тож навернися 
до Нього у вірі вже сьогодні.

Метод: Кросворд
Зробіть по одній копії 
робочого листка 4 для 
кожного підлітка. 
Над кросвордом 
можна працювати 
під час заняття 
або вдома. Кросворд 
допоможе підліткам 
повторити заняття 
і запам’ятати основні 
думки. ●

тактика ворога
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Всі пропущені слова і слова, виділені жирним шрифтом, заховані в 
таблиці. Запиши пропущені слова, потім знайди їх в таблиці і обведи.

ВорогВорог

Дещо з тактики сатани: Він з  розум невіруючих людей.

 Він к  Боже Слово.

 Він у  людей.

Що пропонує сатана: п  гріх.

 з  досвід.

 п

Він – о , він приховує н  гріха.

Він п .
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ВіДПоВіДі: лиСток 4
Запиши 
пропущені 
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засліплю�, 
краде, 
уловлю�, 
привабливий, 
захоплюючий, 
популярність, 
обманщик, 
наслідки, 
переможений.
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Цілі: Ми бажа�мо, щоб підлітки:
зрозуміли, Хто такий Господь Ісус і 
що Він зробив для них.
усвідомили, що Він є 
Головнокомандувачем війська 
християн.
трималися близько до Господа і 
слухалися Його.
приєдналися до війська через покаяння 
і віру.

Вступ: «Прапори»
На диску до даного посібника ви 
знайдете прапори декількох 
країн. Можна роздрукувати 
їх на папері. На початку уроку 

показуйте групі по одному прапору. 
Той, хто правильно назве країну, якій 
належить прапор, одержує цей прапор. 
Переможцем стане той, хто збере більше 
прапорів.

Прапори несуть у собі певний зміст. 
Наприклад: два кольори українського 
прапору символізують небо і пшеницю; 
зірки на американському прапорі 
символізують штати країни; білий, синій 
і червоний кольори російського прапору 
символізують віру (білий), надію (синій) 
і любов (червоний) тощо. Часто під час 
бойових дій використовують прапори. 
Приєднуючись до війська, воїни воюють 
під стягом своєї країни. Під час духовної 
битви нам необхідно приєднатися до 
війська Господа і воювати «під Його 
прапором».

Головнокомандувач
Командувач 
війська – 
Господь Ісус 
Христос, 
тож давай 
поговоримо 

про Нього і про те, що Він зробив. 
[Викладаючи цю частину заняття, ви 
можете скористатися прапором – посібник 
№7 – або методом «Зроби прапор», який 
пояснюється нижче].

Його народження
Господь Ісус – Бог Син. На землю Він 
прийшов, народившись Немовлям у 
Віфлеємі. Він готовий був зробити це, 
щоб стати Спасителем світу (Матвія 
1:21). До приходу на землю Ісус Христос 
завжди жив у Небесах, тож замість 
слова «народився» точніше буде сказати 
«втілився».

Його життя
Господь Ісус чинив багато доброго (Дії 
10:38). Він ніколи не грішив (1 Петра 2:22). 
Він відкрив нам характер Бога (Івана 
14:9б). Його життя є прикладом для нас, 
християн.

Його смерть
Ісус Христос зніс покарання за гріх, на 
хресті Він став нашим Замісником (1 
Петра 2:24). Ісус Христос добровільно 
віддав Своє життя на голгофському 
хресті заради того, щоб ти міг одержати 
прощення. Та що у відповідь зробив ти?

Його воскресіння
Тепер Господь Ісус Христос живий (Матвія 
28:6). Лише Він має владу прощати гріх 
(Марка 2:5). Господа Ісуса піднесено над 
усім. Настане день, коли кожне коліно 
вклониться перед Ісусом Христом (до 
Филип’ян 2:10-11).

Чи ти усвідомлюєш, що тобі нагально 
необхідно, щоб Господь Ісус Христос став 
Командувачем твого життя? Тобі потрібно, 
щоб Він визволив тебе з-під влади сатани, 
який прагне вщент зруйнувати твоє 
життя. Божий ворог намагатиметься 
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уводити тебе все далі й далі від Бога, і 
коли твоє життя на землі завершиться, 
ти назавжди залишишся розлученим з 
Богом. Але це не обов’язково має статися. 
Вже сьогодні, якщо ти бажаєш, Господь 
Ісус може стати твоїм Командувачем, і ти 
зможеш боротися «під Його прапором».

Метод: «Зроби прапор»
Поділіть 
підлітків 
на групи 
по чотири 
або п’ять 
учасників. 
Дайте 
кожній групі 

«прапор» (робочий листок 5), різні 
символи (робочий листок 6), клей і ножиці. 
Попросіть групи подумати, які символи, 
на їхню думку, доречні для «прапора 
Господа». Нехай учасники оберуть декілька 
символів і наклеять їх на прапор. Коли 
роботу над прапорами буде завершено, 

попросіть кожну 
групу показати свій 
прапор і пояснити, 
що саме обрані ними 
символи розкривають 
про Господа Ісуса. 
Дозвольте підліткам 
намалювати інші 
додаткові символи 
або, за бажанням, 
написати якийсь 

текст. Даний метод заохотить підлітків 
поміркувати про те, Хто такий Христос і 
що Він зробив.

Як приєднатися 
до Божого війська?
Визнати свій гріх 

(до Римлян 3:23; Ісаї 59:2)
[Покажіть наочний посібник № 8]. Це 
означає упокоритися і визнати перед 
Богом, що ми народилися в гріхах і 
чинимо гріх; визнати, що наші гріхи 
відділяють нас від Бога. Чи бажаєш ти 

визнати це і 
сповідати свій 
гріх Богові? 
Ти не зможеш 
покінчити з 
проблемою 
свого гріха, 
аж доки не 

визнаєш, що маєш цю проблему.

Покаятися (Дії 3:19)
Тобі необхідно відвернутися від гріха, 
який є в твоєму житті, тобто потрібно 
розпрощатися з гріхом. Це означає змінене 
мислення і змінене ставлення до гріха, 
тобто інше сприйняття гріха, але понад 
усе це означає зміну напрямку твого 
життя – в протилежний бік і подалі від 
гріха. Чи бажаєш ти покаятися?

Повірити в Господа Ісуса Христа 
(Дії 16:31)
Існує лише одна можливість одержати 
прощення гріхів. Лише Господь Ісус 
Христос – Єдиний, Хто може дати 
прощення. Твоїх добрих вчинків, 
походження, регулярного відвідування 
церкви аж ніяк не достатньо, щоб 
одержати спасіння. Ісус Христос взяв на 
Себе твій гріх і сповна заплатив за нього. 
Отже, тобі потрібно повірити в Господа 
Ісуса, попросити в Нього прощення і 
присвятити Йому все своє життя. Чи 
бажаєш ти увірувати в Господа Ісуса 
Христа?

Як стати 
добрим воїном Божим?
Підтримувати близькі стосунки
Це значить розпочати особисті 
взаємовідносини з Головнокомандувачем, 
з Господом Ісусом Христом (2 Петра 3:18). 
Читаючи Боже Слово і розмовляючи з 
Господом у молитві, ти зростатимеш у 
вірі і краще пізнаватимеш Господа. Таке 
спілкування іноді називають «часом 
спілкування з Богом» або «тихим 
часом». Ти постійно маєш прагнути 
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краще пізнавати Бога. У тебе має бути 
бажання триматися близько до Господа. 
Таке особисте знайомство і пізнання 
Головнокомандувача – то велика честь.

Підкорятися
Приєднуючись до війська, ти також 
повинен виконувати накази Командира 
(1 Івана 2:3). Він має повне право на твою 
вірність і покору. Виконуй все, що Він 
скаже тобі (Івана 15:14). Наприклад, Він 
закличе тебе розказати Євангелію твоїм 
друзям у школі та іншим людям. На 
наступних заняттях ми дізнаємося, які 
інші завдання Ісус Христос доручає Своїм 
воїнам. Служити під «прапором Господа» 
не завжди легко. Ти повинен навчитися 
цілком довіряти Господу і бути впевненим, 
що Його воля – то найкраще для твого 
життя. Ти можеш розраховувати на Його 
присутність і постійну допомогу.

Метод: Свідчення
Запросіть на заняття християнина, який 
може добре спілкуватися з підлітками, і 
попросіть його розповісти своє свідчення 
на занятті. Заздалегідь вкажіть гостеві 
перелік аспектів, які б ви хотіли почути в 
його свідченні, наприклад:

• В якій родині він ріс?

• Коли він почув про Господа?

• Якою була його реакція?

• Що змінилося в його житті?

• Які стосунки у нього з Господом?

• З якими труднощами він стикався у 
своєму духовному житті?

Ти вже при�днався до війська?
Під яким прапором воюєш ти? Чи 
приєднався ти до Божого війська? 
Вікових обмежень не існує, але краще 
за все підкорити своє життя Господу ще 
в юності. Не існує також обмежень для 
хворих, неспроможних або дуже заможних 
людей. До Божого війська можуть 
приєднатися і неосвічені, і високоосвічені 
люди. До Божого війська вже приєдналися 
люди з кожного племені й народу. Проте 

ось найважливіше питання для тебе: «Чи я 
приєднався до Божого війська?» На нього 
можеш відповісти лише ти сам. Відповідь 
– або «так», або «ні». Як приєднатися 
до Божого війська, ми вже обговорили. 
Ти знаєш, що необхідно визнати свій 
гріх, відвернутися від нього і повірити в 
Господа Ісуса як Спасителя. Пропоную 
тобі зробити це просто зараз. Якщо ти 
повіриш і звернешся до Господа Ісуса з 
проханням про спасіння, тоді впевнено 
зможеш сказати: «Так, я приєднався 
до Божого війська і житиму тепер для 
Господа».

Метод: Алфавітна вікторина
Поділіть підлітків на дві команди. 
Називайте врозкид літери алфавіту. 
Перший, хто принесе вам предмет, назва 
якого починається на вказану літеру 
(наприклад, г – годинник, м – монета, о – 
олівець), має право відповісти на питання, 
відповідь на яке також починається на 
вказану літеру. За правильну відповідь 
команда одержує 10 балів. Якщо на 
зазначену літеру неможливо знайти 
предмет, тоді задайте питання обом 
командам і дозвольте відповісти тому, 
хто підніметься першим. Якщо відповідь 
неправильна, право відповідати одержує 
інша команда. Інший варіант: задавайте 
питання командам по черзі без додаткового 
завдання знайти предмет.

Чиїм (на «б») є те військо, до якого ми 
повинні приєднатися? (Божим).

Що (на «в») потрібно зробити стосовно 
гріха, щоб одержати спасіння? 
(Визнати, відвернутися).

Що (на «г») є нашою найбільшою 
проблемою? (Гріх).

Як (на «д») ми повинні ставитися до 
Господа Ісуса, до Командувача військом? 
(Довіряти).

Що (на «ж») ми повинні присвятити 
Господу Ісусу? (Життя).

Як довго (на «з») Господь Ісус перебував у 
Небесах до Свого втілення? (Завжди).
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Хто (на «і») Єдиний може простити 
наші гріхи? (Ісус).

Ким (на «к») є Господь Ісус у війську 
християн? (Командувачем).

Хто (на «м»( написав одну з Євангелій? 
(Матвій).

Що (на «н») сталося з Ісусом Христом у 
Віфлеємі? (Народження).

Чим (на «п») є для нас життя Господа 
Ісуса Христа? (Прикладом).

Що (на «с») ми повинні робити стосовно 
Божих велінь? (Слухатися).

Коли (на «т») найкращий час одержати 
спасіння? (Тепер).

Де (на «х») помер Господь Ісус, щоб 
ми могли одержати прощення гріхів? 
(Хрест).

Що (на «ч») стосовно Божого Слова 
допоможе нам краще пізнавати Господа? 
(Читати). ●

Приєднуючись до війська
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Цілі: Ми бажа�мо, щоб підлітки
зрозуміли, що життя християнина – 
це важка боротьба.
усвідомили, що в цій боротьбі 
вони можуть користуватися 
найпотужнішою допомогою.
залишалися непохитними, 
покладалися на Господа і славили Його 
своїм життям.
стали воїнами Христа.

Вступ: Розглянь наочний посібник
На початку 
заняття покажіть 
наочний посібник 
№9. Заздалегідь 
обов’язково закрийте 
чотири написи (ви 
відкриватимете 
їх поступово під 
час уроку). За 
допомогою декількох 
питань допоможіть 

підліткам відтворити історичні 
обставини, за яких апостол Павло написав 
декілька листів.

• Кого, на твою думку, зображено на 
малюнку?

• Де він перебуває?

• Чому він у в’язниці?

• Що він передає охоронцеві?

• Під час якого періоду життя Павла 
це сталося?

Умови ув’язнення Павла були різними. 
Іноді йому було набагато важче, ніж 
зображено тут, на посібнику.

Воїн
Апостола Павла охороняли римські воїни. 
Тож він дуже добре знав, хто такий воїн. В 
одному з листів до юнака на ім’я Тимофій 

апостол уподібнює християнина воїнові. 
Він хотів, щоб Тимофій усвідомив, що 
життя християнина – це важка боротьба.

1 до Тимофія 6:12: 
У боротьбі виявляй віру
Подібно до воїнів, християнам потрібно 
боротися; не один з одним, але «змагатися 
добрим змагом віри» проти сатани 
та його стратегії. У вказаному розділі 
Павло закликає Тимофія протистояти 
неправдивому вченню (вірші 3-5) та 
відмовлятися від грошолюбства (8-
10). Тимофій повинен був чинити опір 
небезпечному впливу; те саме маєш 
робити і ти. Павло пише про «змаг 
(подвиг) віри». Тобі потрібно завжди 
цілком покладатися на Командувача. 
Пам’ятай, що ти воюєш не одноосібно. 
Господь Ісус обіцяв перебувати з тобою 
щодня і підтримувати тебе в боротьбі 
(Матвія 28:20).

2 до Тимофія 2:3: 
У боротьбі залишайся непохитним
В іншому листі Павло нагадує Тимофієві 
про важку боротьбу, яку ведуть 
християни. Ти повинен бути готовим до 
труднощів і страждань. Поганий воїн 
втече, тільки-но побачивши ворога. А 
добрий воїн залишиться вірним своєму 
Командувачеві і продовжуватиме боротьбу 
попри труднощі. Воїну Христа в боротьбі 
потрібні терпіння і наполегливість.

2 до Тимофія 4:7-8: 
Після битви чека� нагорода
Під час написання другого листа до 
Тимофія апостол Павло знав, що 
незабаром помре і постане у присутності 
Бога. Апостол роздумував про своє життя, 
про все, що йому довелося пережити і 
витримати. Він точно знав, що в усьому 
і завжди йому допомагав Господь. Тепер 
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Павло міг з радістю впевнено сказати: «Я 
змагався добрим змагом…» Апостол був 
упевнений, що одержить нагороду – вінок 
праведности (вірш 8). Він з нетерпінням 
чекав того часу, коли увійде в Божу славу 
і вічно святкуватиме Божу перемогу. 
Ти також зможеш одержати нагороду, 
якщо добре боротимешся, змагатимешся 
добрим змагом.

До Ефесян 6:10-18: 
обладунки для боротьби
У в’язниці Павла охороняли воїни, 
можливо, він навіть був прикутий до 
одного з них (до Ефесян 6:20). Він мав 
змогу зблизька розгледіти воїна і його 
обладунки, які стали для нього гарним 
образним прикладом того, як християнин 
може підготуватися до боротьби. Скільки 
обладунків апостол згадує в тексті? Це 
бойове спорядження для захисту чи 
для нападу? Подібні духовні обладунки 
Бог дав і тобі, щоб ти був готовий до 
боротьби. Протягом наступних тижнів ми 
поговоримо про спорядження, яке Бог дав 
християнинові.

Поле битви
[Покажіть 
наочний 
посібник 
№10]. Життя 
християнина 
не легке, 
більш 
того, його 

можна порівняти з полем битви. В школі, 
якщо ти відстоюватимеш віру в Христа, 
ти зіткнешся з протистоянням. Тебе 
можуть уникати або навіть переслідувати. 
На спортивному майданчику тебе 
можуть провокувати, щоб викликати 
роздратування і гнів. З тебе, як з 
християнина, можуть глузувати. Власний 
дім – найважче місце для християнського 
життя, адже тут живуть люди, які знають 
нас краще від усіх. Є й інші сфери, де 
ведеться боротьба, – церква, молодіжні 
організації, спілкування з друзями, 

телепередачі, фільми. Де б ти не був, ти 
перебуваєш на полі битви.

Пам’ятай, що це – війна Господа (2 Хронік 
20:15), і ти береш в ній участь, тому що 
належиш Йому. На полі битви ти не 
сам. Поруч з тобою твій Командувач 
(Матвія 28:20), Він воює на твоєму боці, 
і Своєю міццю Він набагато перевершує 
ворога. Пам’ятай слова, які Павло писав 
Тимофієві: вчись покладатися на Господа, 
залишайся непохитним і терплячим, 
знаючи, що Бог дасть тобі перемогу.

Метод: Інсценівка
Цей метод допоможе 
підліткам усвідомити, як 
сатана може нападати на 
них за різних обставин. 

Підлітки також зможуть подумати, 
як повинен реагувати воїн Христа. 
Поділіть підлітків на чотири групи. 

Кожній групі дайте 
короткий сценарій 
(робочий листок №7). 
Групам потрібно 
подумати, як повинен 
діяти християн за 
наведених обставин, 
підготувати 
інсценівку і розіграти 
її перед всіма.

Група 1 – Школа 
На уроці вчитель розповідає про теорію 
еволюції як про найкраще пояснення 
походження людини. Він навіть каже 
такі слова: «Лише деякі християни 
відмовляються визнати цей доказ. 
Сподіваюся, серед нас немає послідовників 
теорії створення світу!» Один християнин 
вирішує відповісти…

Група 2 – Спортивний майданчик 
Команді потрібно перемогти в останній 
грі сезону. Вже минула половина матчу, 
а команда відстає на два голи. На боці 
суперників грає чудовий гравець, якого, 
здається, нічим не зупинити. Декілька 
гравців змовляються вивести його з гри. 
Їм здається, що це – єдиний вихід! Але 
християнин не погоджується…

Готовий до бою
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Спортивний майданчик
Команді потрібно перемогти в останній грі сезону. Вже 

минула половина матчу, а команда відстає на два голи. 
На боці суперників грає чудовий гравець, якого, здається, 

нічим не зупинити. Декілька гравців змовляються 
вивести його з гри. Їм здається, що це – єдиний вихід! Але 

християнин не погоджується…Інс
цен

івк
а 
2

Інс
цен

івк
а 
2

Дім
Двоє братів вже протягом двох годин грають з ігровою 

приставкою. Додому повертається мати. «Сподіваюся, 
ви не довго граєте. Якщо ви тут уже понад годину, будь-

ласка, припиняйте. Добре?» Один з братів заявляє: «Але 
ж, мамо, ми щойно почали!!!» Інший брат, християнин, 

відповідає інакше…Інс
цен

івк
а 
3

Інс
цен

івк
а 
3

Церква
Богослужіння завершилося. Молодь веде на вулиці бесіду. 

Один з них скаржиться, що проповідь була нудною. 
Хтось інший вважає, що пісні були якісь старомодні. 

Третій переповідає чутку, яку він чув про одного зі 
старших братів церкви. Але один юнак усвідомлює, що 

таке ставлення недобре, і намагається стримати інших…Інс
цен

івк
а 
4

Інс
цен

івк
а 
4

Листок

7



Група 3 – Дім 
Двоє братів вже протягом двох годин 
грають з ігровою приставкою. Додому 
повертається мати. «Сподіваюся, ви не 
довго граєте. Якщо ви тут уже понад 
годину, будь-ласка, припиняйте. Добре?» 
Один з братів заявляє: «Але ж, мамо, ми 
щойно почали!!!» Інший брат, християнин, 
відповідає інакше…

Група 4 – Церква 
Богослужіння завершилося. Молодь веде 
на вулиці бесіду. Один з них скаржиться, 
що проповідь була нудною. Хтось інший 
вважає, що пісні були якісь старомодні. 
Третій переповідає чутку, яку він чув про 
одного зі старших братів церкви. Але 
один юнак усвідомлює, що таке ставлення 
недобре, і намагається стримати інших…

Завдання воїна
Боротися з ворогом
Ти повинен боротися проти ворога. В 1 
посланні Петра, 5:8-9, ми читаємо про 
те, що диявол – наш ворог, і ми повинні 
спротивляться і твердо протистояти 
йому. Знай: це справжня боротьба! Ти 
борешся з ворогом, дужчим від тебе. 
Але велична істина, що записана в 1 
посланні Івана, 4:4б, підбадьорює нас: Ісус 
Христос, Який перебуває в християнинові, 
дужчий від сатани. Господь Ісус дає силу, 
яка допомагає тобі бути переможцем 
у цій битві. Як згодом ми дізнаємося, 
Господь дав нам бойові обладунки, у які 
ми можемо «вбратися». На наступних 
заняттях, розглядаючи послання до 
Ефесян, 6 розділ, ми детально поговоримо 
про спорядження, як для захисту, так і для 
нападу.

Ділитися вірою
Життя християнина – це постійне 
свідчення іншим про твою віру в Ісуса 
Христа (до Римлян 10:9). Ти одержав 
спасіння не лише для того, щоб мати 
особисті стосунки з Господом Ісусом, але 
й для того, щоб служити Йому. Інші люди 
ще залишаються без Спасителя і гинуть 
у своїх гріхах. Бог звелів тобі нести їм 

Євангелію. Ти маєш прагнути, щоб усі 
люди приєдналися до Божого війська. Ти 
можеш свідчити іншим про Ісуса Христа 
своїм життям, якщо житимеш так, як хоче 
Бог. Коли з’являється нагода, розповідай 
про те, що Ісус Христос зробив у твоєму 
житті, та пояснюй друзям, що Господь 
потрібен і їм. Шукай нагоди послужити 
Господу разом з іншими християнами, 
наприклад, під час євангелізаційних 
заходів місцевої церкви або у 
християнських організаціях, на зразок 
Товариства Євангелізації Дітей.

Не наслідуй інших
Твоє життя повинне відрізнятися від 
життя оточуючих (до Римлян 12:2). Такі 
слова, як «інакший» та «несхожий», 
повинні характеризувати життя віруючої 
людини в цьому світі. Твоє ставлення, твої 
слова, твоє поводження, твої цілі життя, 
навіть те, як ти приймаєш рішення, – 
все це має бути інакшим, несхожим. 
Твоє християнське життя повинне бути 
помітним удома, у школі – всюди і завжди. 
[Відведіть час на розширену бесіду з приводу 
цього питання відповідно до життя 
підлітків. Не занижуйте стандартів].

Завершення
Ми маємо піднесене і складне завдання: 
битися з ворогом, ділитися вірою і не 
наслідувати інших. Завжди пам’ятай, 
що дивовижним чином це можливо, 
адже твій Командувач перебуває в тобі 
Духом Своїм Святим (1 до Коринтян 3:16). 
Цілком покладайся на Його допомогу 
щодня.

Метод: Робочий листок
Зробіть копію робочого листка №8 
для кожного підлітка. Листок можна 
заповнювати протягом заняття або 
вдома. Цей метод допоможе підліткам 
пригадати поточний і попередній уроки, а 
також запам’ятати основні думки.
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Готовий до бою
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УРоК

4

ВіДПоВіДі: лиСток 8
Що я знаю про Господа Ісуса, Командувача?
• Матвія 1:21: Його народження
•	 Дії	10:38:	Його	життя
• 1 Петра 2:24: Його смерть
•	 Матвія	28:6:	Його	воскресіння

Як я можу при�днатися 
до Його війська?
•	 до	Римлян:	3:23:	Визнати	свій	гріх
•	 Дії	3:19:	Покаятися
•	 Дії	16:31:	Повірити	в	Господа	Ісуса

Як стати добрим воїном Божим?
•	 2	Петра	3:18:	Підтримувати	близькі	стосунки
•	 1	Івана	2:3:	Підкорятися

Що потрібно воїнові Христа?
•	 1	до	Тимофія	6:12:	У	боротьбі	виявляти	віру
•	 2	до	Тимофія	2:3:	У	боротьбі	залишатися	

непохитним
•	 2	до	Тимофія	4:7-8:	Після	битви	чека�	нагорода
•	 до	Ефесян	6:10-18:	Обладунки	для	боротьби

Де мо� поле битви?
школа,	спортивний	майданчик,	дім,	церква
В чому поляга� мо� завдання, 
як воїна Божого?
•	 1	Петра	5:8-9:	Боротися	з	ворогом
•	 до	Римлян	10:9:	Ділитися	вірою
•	 до	Римлян	12:2:	Не	наслідувати	інших

На наступних декількох заняттях ми поговоримо про різні обладунки Божої зброї. Щоб 
ви знали, що саме охоплюють наступні завдання, в таблиці наведено короткий підсумок 
основних істин і застосування цих істин.

Сатана 
напада� Бог озброю� Я повинен 

воювати

Підперізок 
правди

Сатана тисне на 
мене неправдивим 
вченням

Бог дав мені Своє 
істинне Слово

Я повинен вірити 
Біблії і жити згідно 
з її істинами

Броня 
праведности

Коли я грішу, сатана 
звинувачує мене

Бог покрив мене 
праведністю Христа

Я повинен сповідати 
свій гріх і вірити, 
що маю безпеку в 
Христі

Взуття 
�вангелії 
миру

Сатана намагається 
порушити мої 
стосунки з Богом

Бог примирив мене 
з Собою і наповнив 
Своїм спокоєм/
миром

Я повинен 
проповідувати 
Євангелію миру 
іншим

Щит віри
Сатана намагається 
викликати в мене 
почуття гніву, 
страху, жалю до 
себе

Бог обіцяв 
перебувати зі мною 
і захищати мене

Я повинен 
пам’ятати, Яким 
величним є Бог, 
і покладатися на 
Його обітниці

Шолом 
спасіння

Сатана заповнює 
мій розум 
тимчасовими 
турботами і 
бажаннями

Бог приведе мене в 
Небеса і назавжди 
звільнить від гріха

Я повинен 
пам’ятати про день, 
коли прийду в 
Небеса

Меч 
духовний 

Сатана ходить біля 
мене, ричачи, немов 
лев

Бог дав мені Своє 
натхнене Слово

Я повинен вивчати 
напам’ять основні 
вірші, цитувати їх і 
цілком вірити їм

Божа зброя (обладунки)



Цілі: Ми бажа�мо, щоб підлітки
зрозуміли, що Боже Слово – це істина.
усвідомили, що сатана намагається 
тиснути і впливати на них 
неправдивим вченням.
вірили Божому Слову, жили 
правдивим життям і все більше і 
більше уподібнювалися до Господа 
Ісуса.
читали Боже Слово і дізналися, як 
одержати справжнє спасіння.

Вступ: Важко чи легко
На двох великих аркушах паперу 
великими літерами напишіть слова 
«важко» і «легко». Помістіть аркуші 
на протилежних стінах кімнати. 
Спитайте: «Чи легко жонглювати 
трьома м’ячиками?» Всі підлітки повинні 
підвестися і вирішити, до якої стіни 
потрібно підійти – ближче до відповіді 
«важко», ближче до відповіді «легко» або 
стати посередині. Задайте наступні 
питання: «Чи легко вранці прокидатися та 
йти до школи? З’їсти п’ять бутербродів 
поспіль? Тощо». Потім поставте декілька 
питань, пов’язаних з темою заняття 
(«правда»): «Легко чи важко казати правду, 
коли можуть виникнути неприємності з 
батьками? Бути християнином у школі? 
Читати істинне Боже Слово щодня?»

В житті нам потрібна правда. Дізнаватися 
правду, говорити правду і правдиво жити 
– дуже нелегко. І Бог хоче нам у цьому 
допомогти. На попередньому занятті з 6 
розділу послання до Ефесян ми дізналися, 
що Бог дав озброєння, яким християни 
можуть користуватися в духовній битві. 
Сьогодні ми почнемо бесіду про бойове 
спорядження Христового воїна.

Пояс римського воїна
[Покажіть наочний 
посібник №11]. 
Перший обладунок – 
«підперізок правди» 
(до Ефесян 6:14). Пояс 
для озброєння був 
не лише простим 
паском чи вузьким 
ремінцем. Він 
нагадував шкіряний 
фартух, який 

допомагав захистити нижню частину 
тіла. Якщо ж потрібно було швидко 
переміщуватися, людина могла підібрати 
поли одягу і заткнути за підперізок, 
тобто підперезатися, щоб довгий одяг не 
заважав. Коли ремісник підперізував кінці 
довгого одягу, він був готовий до роботи. 
Коли воїн підперізував кінці одягу, він був 
готовий до бою.

Підперізок праведности 
для християнина
Тобі також потрібен захист, адже 
сатана, твій ворог, нападатиме на тебе і 
намагатиметься тиснути, впливати. Тобі 
необхідно захистити свій розум і життя, 
зібратися. Ти повинен бути готовим 
до бою. Бог дає тобі «пояс правди», 
яким ти можеш користуватися. Що 
таке «підперізок правди»? Боже Слово є 
правда. Як ми можемо «підперезатися» 
ним? Тобі просто потрібно приймати 
вчення Божого Слова і дозволити Божим 
істинам змінювати твоє життя. В Псалмі 
51:8 говориться про те, що Бог бажає 
бачити правдивою кожну сферу нашого 
життя. Коли твоє життя просякне 
Божою правдою, тоді твої думки, наміри 
і дії керуватимуться правдою. Іншими 
словами, твоїм життям повинна керувати 
правда Божого Слова. Ось що означає 
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«підперізок правди». Але як це впливає на 
тебе, на християнина? 
Давай дізнаємося 
про це! «Підперізок 
правди» вплине на 
твої переконання, 
на твоє поводження, 
навіть на все твоє 
єство. [Виріжте 
чотири частини 
наочного посібника 
№12].

Вірити в правду
[Покажіть частину наочного посібника 
№12 – «дівчинка дивиться на дороговказ»]. 
Підперізок правди захищатиме тебе 
від неправдивого вчення. В посланні до 
Ефесян, 4:14, апостол Павло закликає 
віруючих не захоплюватися різними 
вченнями. Натомість, він прагнув, щоб 
віруючі чітко розуміли, у що вони вірять. 
Єдиний шлях до цього – знати і вірити 
в істини Біблії, тобто «підперезатися 
правдою». Християни, які не впевнені 
в тому, у що вірять, наражають себе 
на справжню небезпеку захопитися 
неправдивим вченням. Наприклад, вчення 
про те, що «Ісус не Бог, а лише добра 
людина», – неправдиве. Деякі люди щиро 
намагатимуться переконати тебе в цьому, 
але вони помиляються. Якщо ти знаєш 
правду Божого Слова, тоді неправдиве 
вчення не обмане тебе.

Метод: Правда чи неправда
Поділіть 
підлітків 
на групи по 
чотири-п’ять 
учасників. 
Дайте групам 
верхню 

частину робочого листка №9. Правдиві 
чи неправдиві дані ствердження? Групам 
потрібно прочитати наведені місця 
Писання і визначитися з відповіддю.

• Бог любить усіх, Він не залишить 
людей у пеклі. – до Римлян 6:23. 
Неправда

• Якщо Господь Ісус був справжньою 
Людиною, Він мав би хоч раз 
згрішити. – до Євреїв 4:15. Неправда.

• Світ утворився шляхом еволюційного 
процесу. – Буття 1:1. Неправда.

• Після смерті на хресті Господь Ісус 
воскрес у справжньому тілі. – Луки 
24:37-39. Правда.

• Якщо я добре проживу своє життя, 
Бог пустить мене в Небеса. – до 
Ефесян 2:8-9. Неправда.

Як працівник банку вчиться розпізнавати 
фальшиву купюру? Найкращий спосіб 
– точно вивчити, як виглядає справжня 
купюра, все знати про неї. Чим краще 
ти знаєш правду, тим краще ти зможеш 
відрізнити неправдиве вчення.

Жити правдиво
[Покажіть частину 
наочного посібника №12 
– «дівчинка дивиться 
на маски»]. «Підперізок 

правди» допоможе тобі не бути 
лицемірним. Слово «лицемірство» – 
буквально «приміряти чужі обличчя» – 
означає «грати чиюсь роль» або «надягати 
маску», «виявляти удавані почуття, а 
не справжні». На жаль, сьогодні багато 
християн іноді ведуть подвійне життя, 
намагаючись взяти найкраще і від Божого 
спасіння, і від гріховних задоволень 
одночасно. Це – лицемірство. Всупереч 
цьому потрібно жити правдивим життям.

Метод: Працю�мо в парах
Попросіть підлітків поговорити з тим, 
хто сидить поруч. Під час бесіди потрібно:

• змалювати дві ситуації, за яких 
християнин може поводитися 
лицемірно;

• поговорити про те, як це може 
вплинути на свідчення тим, хто ще 
не прийняв спасіння.

Відведіть для завдання декілька хвилин і 
надайте підліткам можливість поділитися 
своїми висновками з групою.

Підперізок правди

20

УРоК

5

Ур
о
к

у

Посібник 12

Посібник

12

листок 9

ПРАВДА чи неправда
Прочитай наведені місця Писання – і визначиш відповідь.

П Н
❏ ❏ Бог любить усіх, Він не залишить людей у пеклі. до Римлян 6:23

❏ ❏ Якщо Господь Ісус був справжньою Людиною, 
Він мав би хоч раз згрішити.

до Євреїв 4:15

❏ ❏ Світ утворився шляхом еволюційного процесу. Буття 1:1

❏ ❏ Після смерті на хресті Господь Ісус воскрес 
у справжньому тілі.

Луки 24:37-39

❏ ❏ Якщо я добре проживу своє життя, 
Бог пустить мене в Небеса.

до Ефесян 2:8-9

Обговорення ситуації

Обговорення ситуації
- Мамо, я вже йду! – сказав 
14-річний Борис, виходячи за 
двері.

- Куди ти? – спитала мама.

Як завжди, Борис уже мав готову відповідь.

- Не хвилюйся, мамо. Ми разом із друзями з 
церкви йдемо в кіно.

І мама, як завжди, повірила. Але Борис попрямував у інше 
місце. Щосуботи він зі шкільними друзями зустрічався на місці 
паркування біля супермаркету, що біля річки, і вони їздили 
навипередки на мопедах. Борис ще не мав власного мопеду, але 
дуже полюбляв дивитися на перегони. Якби його спитали, чому він 
приховує від мами, куди справді йде, він відповів би: «Думаю, краще 
не говорити правду! Інакше вона може не пустити мене. Або, якщо 
навіть і дозволить піти, буде хвилюватиметься цілий вечір. А так і їй, 
і мені спокійно. Я ж лише дивлюся – в цьому немає нічого поганого!»

1. Чи переконав тебе Борис у тому, що він добре зробив, збрехавши мамі? 
Поясни, чому.

2. Як може закінчитися ця історія? Подумай про всі можливі наслідки.

3. Опиши інші ситуації, за яких може виникнути спокуса збрехати?

4. Якщо християнин обманює, як це впливає на його свідчення?

5. Чому Бог велить нам завжди говорити правду?

6. Якщо ти борешся зі звичкою обманювати, як ти можеш «підперезатися 
правдою»?

Листок
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Гріховними задоволеннями може бути 
відвідування дискотеки чи інших 
подібних місць, які зашкодять тобі, 
як християнину; також це можуть 
бути нечесне поводження щодо друзів, 
егоїзм, жадібність або амбіції. Інші 
речі, наприклад, спорт чи комп’ютер, 
також можуть перетворитися на гріховні 
задоволення, якщо вони починають 
забирати в тебе більшість часу і поступово 
стають для тебе важливішими, ніж життя 
для Бога. У християн не повинно бути 
подвійних еталонів. Ти не можеш тут 
служити Богові, а за мить служити сатані. 
Ти не можеш тут збрехати вчителю, а вже 
за мить заявити, що ти – християнин. 
Таке поводження розпорошує і розкидає 
твоє життя, замість того, щоб зібрати, 
«підперезати» його правдою. Єдиний 
вихід із такого подвійного життя – це 
цілковите присвячення себе Господу.

Уподібнюватися до Господа Ісуса
[Покажіть частину наочного посібника 
№12 – «дівчинка дивиться на сліди»]. 
Господь Ісус Христос – найдосконаліший 
приклад для нас в усьому, включаючи 
правдиве життя. Він завжди говорив 
правду, навіть якщо вона не подобалася 
слухачам. Господь Ісус жив, догоджаючи 
Богові Отцю, – так повинен жити й ти. 
Якщо ти хочеш встояти проти сатани, то 
повинен стати відданим послідовником 
Ісуса Христа і бути правдивим в усьому. 
Стань людиною правди перед Богом 
і перед людьми. Живи правдою, а 
не обманом. Але пам’ятай, не кожен 
дотримуватиметься таких високих 
еталонів, про які ми тут говоримо. 
Правдиві люди зіткнуться з опором.

Метод: обговорення ситуації
Дайте підліткам 
нижню частину 
робочого листка 
№9. Прочитайте 
разом історію 
про обман Бориса. 
Потім обговоріть 
ситуацію за 

допомогою питань. Текст робочого листка 
№9:

- Мамо, я вже йду! – сказав 14-річний Борис, 
виходячи за двері.

- Куди ти? – спитала мама.

Як завжди, Борис уже мав готову відповідь.

- Не хвилюйся, мамо. Ми разом із друзями з 
церкви йдемо в кіно.

І мама, як завжди, повірила. Але Борис 
попрямував у інше місце. Щосуботи він 
зі шкільними друзями зустрічався на 
місці паркування біля супермаркету, що 
біля річки, і вони їздили навипередки 
на мопедах. Борис ще не мав власного 
мопеду, але дуже полюбляв дивитися на 
перегони. Якби його спитали, чому він 
приховує від мами, куди справді йде, він 
відповів би: «Думаю, краще не говорити 
правду! Інакше вона може не пустити 
мене. Або, якщо навіть і дозволить піти, 
хвилюватиметься цілий вечір. А так і їй, і 
мені спокійно. Я ж лише дивлюся – в цьому 
немає нічого поганого!»

1. Чи переконав тебе Борис у тому, що він 
добре зробив, збрехавши мамі? Поясни, 
чому.

2. Як може закінчитися ця історія? 
Подумай про всі можливі наслідки.

3. Опиши інші ситуації, за яких може 
виникнути спокуса збрехати?

4. Якщо християнин обманює, як це 
впливає на його свідчення?

5. Чому Бог велить нам завжди говорити 
правду?

6. Якщо ти борешся зі звичкою 
обманювати, як ти можеш 
«підперезатися правдою»?

Якщо ти не казав батькам правду, тоді 
визнай свій обман і в майбутньому 
намагайся поводитися подібно до Христа. 
Саме цього чекає від тебе Бог: Він хоче, 
щоб ти все більше і більше уподібнювався 
до Ісуса Христа (до Римлян 8:29). Якщо 
обман проникає в життя віруючої людини, 
тоді починається руйнація, і Боже Ім’я 
знеславлюється.
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листок 9

ПРАВДА чи неправда
Прочитай наведені місця Писання – і визначиш відповідь.

П Н
❏ ❏ Бог любить усіх, Він не залишить людей у пеклі. до Римлян 6:23

❏ ❏ Якщо Господь Ісус був справжньою Людиною, 
Він мав би хоч раз згрішити.

до Євреїв 4:15

❏ ❏ Світ утворився шляхом еволюційного процесу. Буття 1:1

❏ ❏ Після смерті на хресті Господь Ісус воскрес 
у справжньому тілі.

Луки 24:37-39

❏ ❏ Якщо я добре проживу своє життя, 
Бог пустить мене в Небеса.

до Ефесян 2:8-9

Обговорення ситуації

Обговорення ситуації
- Мамо, я вже йду! – сказав 
14-річний Борис, виходячи за 
двері.

- Куди ти? – спитала мама.

Як завжди, Борис уже мав готову відповідь.

- Не хвилюйся, мамо. Ми разом із друзями з 
церкви йдемо в кіно.

І мама, як завжди, повірила. Але Борис попрямував у інше 
місце. Щосуботи він зі шкільними друзями зустрічався на місці 
паркування біля супермаркету, що біля річки, і вони їздили 
навипередки на мопедах. Борис ще не мав власного мопеду, але 
дуже полюбляв дивитися на перегони. Якби його спитали, чому він 
приховує від мами, куди справді йде, він відповів би: «Думаю, краще 
не говорити правду! Інакше вона може не пустити мене. Або, якщо 
навіть і дозволить піти, буде хвилюватиметься цілий вечір. А так і їй, 
і мені спокійно. Я ж лише дивлюся – в цьому немає нічого поганого!»

1. Чи переконав тебе Борис у тому, що він добре зробив, збрехавши мамі? 
Поясни, чому.

2. Як може закінчитися ця історія? Подумай про всі можливі наслідки.

3. Опиши інші ситуації, за яких може виникнути спокуса збрехати?

4. Якщо християнин обманює, як це впливає на його свідчення?

5. Чому Бог велить нам завжди говорити правду?

6. Якщо ти борешся зі звичкою обманювати, як ти можеш «підперезатися 
правдою»?
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Завершення
«Підперізок правди» – це Божа істина, 
викладена в Божому Слові. Отже, 
користуйся правдою Божою, і вона 
допоможе тобі:

• вірити в правду – це захистить тебе від 
неправдивого вчення.

• жити правдиво – це допоможе тобі не 
бути лицемірним.

•	 уподібнюватися до Господа Ісуса – Він 
твій досконалий приклад.

«Підпережися правдою», щоб прославляти 
Боже Ім’я – це означає бути людиною, яка 
знає правду Божу і живе нею в усіх сферах 
свого життя. ●

Підперізок правди
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Цілі: Ми бажа�мо, щоб підлітки:
зрозуміли, що віруючій людині 
зараховується праведність Ісуса 
Христа.
усвідомили, що, навіть коли 
християнин згрішив і сатана 
звинувачує його, Божий захист 
залишається.
покладалися на праведність Ісуса 
Христа; якщо вони згрішать, повинні 
сповідати свій гріх Богові.
припинили розраховувати на свою 
праведність і увірували в Ісуса 
Христа.

Вступ: Потрібен захист
Попросіть двох добровольців вийти 
наперед. Скажіть одному з добровольців, 
що він повинен ударити іншого в живіт. 
Спитайте, чи готовий він ударити. 
Потім запитайте, як почувається той, 
кого мають ударити. Потім покажіть 
металеву або дерев’яну пластину, 
достатньо велику, щоб можна було 
захистити груди і живіт. Другий 
доброволець може покласти пластину під 
футболку. А тепер, кому буде боляче?

Який захисний одяг надягають 
міліціонери, коли треба вгамувати 
сутичку? Одним з невід’ємних елементів 
захисту є куленепробивний жилет, який 
захищає верхню частину тіла. В цій 
частині тіла містяться життєво важливі 

органи, такі як серце 
і легені, саме тому 
її потрібно добре 
захистити.

Броня римського 
воїна
[Покажіть наочний 
посібник №13]. 
Подібний захист 

потрібен був і римському воїнові. Колись 
побоїща здебільшого велися врукопашну, 
тому воїн повинен був добре захищати 
верхню частину тіла. Спорядження, яке 
виконувало таку функцію, називалося 
«панциром» або «бронею». То була важка 
мідяна пластина, яка закривала тіло від 
шиї до стегон. Пробити її було неможливо. 
Піший воїн, який вступав у бій, був добре 
захищений і готовий зустріти удари мечів 
і дротиків ворога.

Змальовуючи Божу зброю, яку одержали 
християни, Павло далі пише про «броню 
праведности» (до Ефесян 6:14).

Праведність Христа
Щоб зрозуміти, що означає «броня 
праведности», нам потрібно пригадати, що 
стається з людиною, коли вона одержує 
спасіння. Ми знаємо, що всі ми згрішили 
і не можемо досягнути Божого еталону. 
Лише одна Особа досягла цієї вершини – 
це бездоганний Господь Ісус. Помираючи 
на хресті, Він зносив покарання за 
твої гріхи, а не за Свої. І коли ти вірою 
приймаєш Його, тобі прощається увесь 
твій гріх.

Слова «броня праведности» стосуються 
дивовижної події, яка відбувається у 
мить навернення: тобі зараховується 
праведність Самого Господа Ісуса Христа. 
Тобто тебе ніби «покриває» праведність 
Господа Ісуса. Відтоді в тобі Бог бачить не 
грішника, але праведність Свого Сина. Бог 
проголошує тебе праведним у Христі Ісусі.

Тут треба дещо зрозуміти: цю праведність 
не було вкладено в тебе. Навернувшись 
до Ісуса Христа, ти не став по суті своїй 
досконалим. Але праведність Ісуса Христа 
була зарахована на рахунок твого гріха 
(до Римлян 3:21-22). Ісус Христос зніс 
покарання за твій гріх і цілком оплатив 
твій борг. Питання твого гріха вирішено 
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раз і назавжди. Тебе проголошено 
праведним у Христі. Тепер у тобі Бог 
бачить досконалість Господа Ісуса 
Христа, тобто Його досконалу доброту, 
праведність, яку апостол Павло порівнює з 
бронею римського воїна.

У Своєму Слові Бог залишив тобі Десять 
Заповідей, які слід виконувати. Чи 
досконало ти виконуєш їх усі? Уявімо, ніби 
ти одержуєш оцінки за виконання кожної 
Заповіді. Як виглядатиме твій табель? 

[Зробіть дві 
копії наочного 
посібника 
№14. На 
першій копії 
у рядку «ім’я» 
напишіть «я». 
На рядках для 

оцінок напишіть «не впорався», «не здав», 
«добре», «не впорався» тощо]. З такими 
«оцінками» ти не можеш увійти в святу 
присутність Бога.

Як виглядав би табель Господа Ісуса? [На 
другій копії у рядку «ім’я» напишіть «Ісус 
Христос». На рядках для оцінок напишіть 
«Досконало!», «Бездоганно!», «Довершено!» 
тощо]. Що ж відбулося, коли ти 
навернувся до Ісуса Христа? Він ніби взяв 
твій табель – Він заплатив за твої гріхи 
на хресті. Тобі ж Він ніби дав Свій табель 
– Його праведність була зарахована тобі. 
Ось такий небувалий обмін відбувається, 
коли ми у вірі навертаємося до Ісуса 
Христа.

обвинувачення сатани
Пам’ятай, що праведність Христа 
не дана тобі, а зарахована на твій 
рахунок. На жаль, у твоєму житті ще 
іноді траплятиметься гріх, і ти іноді 
засмучуватимеш Господа. Тобі конче 
необхідно усвідомити це, тому що сатана 
часто чатуватиме на тебе, нагадуючи 
тобі про твій гріх. Він може діяти 
через твої думки – коли ти сам себе 
починаєш звинувачувати, або через 
твоїх друзів – коли вони кажуть: «Якби 
ти дійсно був християнином, то не 
зробив би цього». Це – одна з улюблених 

стратегій сатани. Він хоче змусити тебе 
засумніватися в спасінні, адже знає, що ти 
не зможеш плідно служити Богові, якщо 
сумніватимешся, християнин ти чи ні.

Як користуватися 
бронею
Як ми можемо 
захиститися від 
подібних нападів 
сатани? [Покажіть 
наочний посібник 
№15]. Апостол Павло 
пише, що праведність 

Господа Ісуса є тією бронею, яка може нас 
захистити. Він каже, що під час нападів 
сатани, коли той намагається змусити 
нас засумніватися в спасінні, нам слід 
пам’ятати, що Бог не каратиме нас за гріх, 
тому що ми увірували в Ісуса Христа. 
Божий ворог може нагадувати нам наші 
гріхи – через нас самих або через інших 
людей. Але Бог не дивиться на наші 
гріхи. Натомість Він бачить досконалу 
праведність Господа Ісуса (2 до Коринтян 
5:21).

Якщо ти щиро повірив у Господа Ісуса, 
не потрібно сумніватися в своєму 
спасінні. Коли сатана намагається 
змусити тебе засумніватися, користуйся 
«бронею праведности». Коли він нападає 
на тебе, посилаючи погані думки, і 
змушує почуватися не гідним звання 
християнина, споглянь на Христа і Його 
праведність, яку вже зараховано тобі. 
Нагадай собі, що всі твої гріхи прощено 
і Господь Ісус примирив тебе з Богом (до 
Римлян 5:1). Цілком покладайся на Божі 
обітниці, які записано в Його Слові і які 
ніколи не будуть порушені.

Звичайно, якщо ти 
розумієш, що в твоєму 
житті присутній гріх, 
тобі обов’язково треба 
вирішити цю проблему. 

За таких обставин твої стосунки з Богом 
не зруйновані, і ти не втрачаєш спасіння, 
але в твоїх стосунках з Богом виникає 
серйозна проблема – вони зіпсовані. Тобі 
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Іспит із Закону Табель

Ім’я:
Предмет оцінка

1. Заповідь 1
2. Заповідь 2
3. Заповідь 3
4. Заповідь 4
5. Заповідь 5
6. Заповідь 6
7. Заповідь 7
8. Заповідь 8
9. Заповідь 9

10. Заповідь 10
Середній бал

Посібник

14



може бути важко читати Боже Слово. 
Твої молитви вже не такі, як раніше. 
Можливо, порушується твій спокій. 
Можуть виникнути й інші серйозні 
наслідки. Сповідай свій гріх перед Богом 
і відвернися від свого гріха. Якщо ти 
зробиш це, Бог обіцяє простити тебе.

[Покажіть 
наочний 
посібник 
№16]. Взимку 
сонячні 
дні по-
особливому 

приємні. Ми виходимо на прогулянку 
і насолоджуємося теплом сонячного 
проміння. Але одна лише хмара, яка 
закриває сонце, може все зіпсувати. А 
якщо декілька хмар з’являється в небі, стає 
ще гірше, стає холодніше. Весь краєвид 
навколо змінюється. Сонце продовжує 
сяяти, але ми більше не можемо 
ним насолоджуватися. Дещо подібне 
відбувається в нашому християнському 
житті, коли гріх впливає на наші стосунки 
з Богом. Не дозволяй, щоб бодай щось 
постало між тобою і Богом. Якщо ти не 
послухав Бога, одразу звернися до Нього 
в молитві і попроси прощення. Прийми 
рішення і доклади всіх зусиль більше 
такого не робити. Тоді ти знову зможеш 
насолоджуватися спілкуванням з Богом.

Метод: Заповни таблицю
Поділіть 
підлітків на 
дві групи і 
призначте 
кожній групі 
лідера. Дайте 
групам 
робочий 

листок №10. Одна група говоритиме про 
історію Давида, а інша група – про історію 
Петра. Групам необхідно заповнити 
таблицю і потім поділитися своїми 
висновками зі всіма.
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ВіДПоВіДі: лиСток 10

історія Давида – відповіді

• Гріх (2 Самуїла 11:1-14, 14-15)

Не пішов на війну

Дивився на жінку, яка купалася

Вчинив перелюб

організував смерть Урії

• Наслідки (2 Самуїла 12:7-12)

Бог викрив його через пророка Натана

Смерть і непокора прийдуть у його власний дім

• Сповідь (Псалом 51:3-6)

Благав про милість

Попросив омити його

Визнав свій гріх

• Відновлення (2 Самуїла 12:13-14, 18, 24-25)

Бог очистив його від гріха

Дитина померла

Народився Соломон

історія Петра – відповіді

• Гріх (Луки 22:54-50)

Зрікся Ісуса Христа тричі

• Наслідки (Луки 22:61)

Ісус Христос подивився на нього

Згадав слова Ісуса Христа

• Сповідь (Луки 22:62)

Вийшов

Гірко заплакав

• Відновлення (Івана 21:15-17)

Відновилися щирі стосунки з Господом Ісусом

Йому тричі було сказано, щоб він «випасав отару» 
Ісуса Христа

П
осібник 16

ĔĬ īĵĮĩĵĲņİ, ŀĵĨ грiх
ĶĵĸĹħĩ ĳiĭ ĹĵĨĵŅ i ĈĵĪĵĳ

Посібник
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Гріх Наслідки Сповідь Відновлення

Давид 2 Самуїла 11:1-14, 14-15 2 Самуїла 12:7-12 Псалом 51:3-6 2 Самуїла 12:13-14, 18, 24-25

Петро Луки 22:54-50 Луки 22:61 Луки 22:62 Івана 21:15-17

праведноСТи
Броня

Листок
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Зростаючи духовно, ти бажаєш все 
більше і більше уподібнюватися до Ісуса 
Христа. І хоча лише в Небесах ти станеш 
досконалим, вже тут на землі присвяти 
Богові всі сфери свого життя і попроси 
Його допомогти тобі виявляти праведність 
Христа у своїх словах, прагненнях і 
вчинках.

Чи ти вже зодягнув 
«броню праведности»?
Як чудово усвідомлювати , що ти ніколи 
не терпітимеш вічного покарання за гріх, 
тому що тобі зарахована праведність 
Господа Ісуса (до Римлян 8:1). Ти не 
залежиш від свого гарного поводження, 
але тебе захищає «броня праведности» – 
досконала праведність Господа Ісуса.

Однак, можливо, тут є той, хто ще не 
став християнином. Замість того, щоб 
покладатися на праведність Господа 
Ісуса, ти покладаєшся на свою так звану 
«праведність». Можливо, ти кажеш: «Зі 
мною все гаразд. Я намагаюся добре 
поводитися. Бог не покарає тебе». Але 
почитай, що Боже Слово каже про твою 
праведність (Ісаї 64:6). Всі твої спроби 
бути хорошим в Божих очах виглядають 
подібно до брудного лахміття. Бог – 
святий і досконалий. Самотужки ти 
ніколи не зможеш домогтися Його еталону 
(до Римлян 3:23). Але ось Добра новина: 
незважаючи на твій гріх і неспроможність 
досягти Божого еталону, ти можеш 
одержати прощення. Господь Ісус помер, 
взявши на Себе покарання за твій гріх (1 
Петра 3:18). Бог воскресив Його з мертвих. 
Сьогодні Господь Ісус живий. Якщо ти 
увіруєш в Нього і попросиш пробачити 
твій гріх, то зодягнешся у «броню 

праведности». Досконалість Господа Ісуса 
буде зараховано на рахунок твого гріха, і 
Бог більше ніколи не висуватиме твій гріх 
проти тебе (до Євреїв 8:12).

Обов’язково повір в Ісуса Христа і прийми 
«броню Його праведности». Якщо ти 
й надалі намагатимешся власними 
зусиллями догодити Богові, тоді одного 
дня тобі доведеться стати перед Ним, як 
перед Суддею. Тоді від Божого гніву за твій 
гріх тебе захищатиме лише твоє брудне 
лахміття, а це – дуже поганий захист. 
Краще повір у Господа Ісуса і зодягни 
«броню Його праведности» вже сьогодні.

Метод: Заплутані слова
Зробіть для підлітків 
по одній копії 
робочого листка №11. 
Завдання можна 
виконати під час 
заняття або вдома. 
Робота над листком 
допоможе молодим 
людям повторити 
заняття. ●

Броня праведности
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Броня 
праведности

сло авЗ п утаа ніл

стихнирияна 

тансаа 

веднпраість 

сінспані 

влявияти 

итжті 

рвіі 

рігха 

унрахок 

ронбя 

нівасумтися 

веднпраости 

Розплутай слова і встав їх у відповідні речення, які записано нижче.

« Б  п » – це досконала п

Господа Ісуса, яка зараховується на р  твого г ,

коли ти у в  навертаєшся до Господа Ісуса.

Тоді, дивлячись на х , Бог бачить досконалу праведність

Господа Ісуса. Християнин же повинен в  праведність

Ісуса Христа у своєму ж .

Коли с  намагається змусити християнина

с  в с , християнин повинен згадати,

що Його праведність – це Сам Ісус Христос.

І ось головне питання: «Чи ти вже увірував у Господа Ісуса Христа?»

Листок
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ВіДПоВіДі: лиСток 11
Розплутай	слова:	християнина;	сатана;	праведність;	
спасінні;	виявляти;	житті;	вірі;	гріха;	рахунок;	броня;	
сумніватися;	праведности.

Запиши	пропущені	слова:	броня;	праведности;	
праведність;	рахунок;	гріха;	вірі;	християнина;	виявляти;	
житті;	сатана;	сумніватися;	спасінні.



Цілі: Ми бажа�мо, щоб підлітки:
зрозуміли звістку Євангелії і як Бог 
примирив з Собою людину.
усвідомили, що людина може 
віднайти цілковитий мир з Богом.
твердо трималися Євангелії миру, 
а також проповідували Євангелію 
іншим.
прийняли Божу пропозицію 
примиритися.

Вступ: «Взутт�ве» змагання
Поділіть підлітків на дві групи. Дайте 
кожній групі аркуш паперу і олівець. За одну 
хвилину потрібно записати якомога більше 
різновидів взуття (кеди, сандалії, тапочки, 
ковзани…). Потім команди обирають 
свого представника, і між представниками 
починається своєрідний «тенісний турнір»: 
вони швидко по черзі називають по одному 
виду взуття. Читати можна лише зі 
складеного списку. Повторювати вид 
взуття не можна. Програє команда, список 
якої вичерпається першим.

Неймовірно: скільки існує різного взуття! 
Кожен вид використовують за певних 
обставин, наприклад, гумові чоботи – для 
дощу, кросівки – для аеробіки, туристичні 
високі черевики – для підкорення крутих 
схилів… Тобі, як християнинові, також 
потрібне відповідне «взуття». Місця, 
в які ти потраплятимеш у своєму 
християнському житті, можуть бути 
підступними, і тобі потрібне «взуття», яке 
допоможе тобі не лише встояти у битві, але 
й легко пересуватися під час бою.

Взуття римського воїна
[Покажіть наочний посібник №17]. 
Римський воїн мав відмінне взуття 
для бою. Він носив сандалії з довгими 
шкіряними ремінцями, які міцно 
утримували взуття на нозі. На підошві 

було декілька 
невеличких шипів, 
щоб воїн твердо 
стояв на землі. 
Сандалії були досить 
легкими, щоб не 
заважати бігти, але 
й досить міцними, 
щоб захищати ногу 
від гострого каміння, 
яке розкидав ворог. 

Таке взуття було спеціально призначене 
для того, щоб воїн міг постійно рухатися, 
бо якби він занадто довго стояв на одному 
місці, то був би вбитий.

Яке ж «взуття» призначене для 
християнина? В посл. до Ефесян, 6:15, 
записано відповідь: це «взуття Євангелії 
миру». Воно допомагає християнинові 
встояти проти ворога за важких обставин 
і спокус.

�вангелія миру
Слово 
«Євангелія» 
означає «Добра 
звістка». 
Євангелія миру 
– це Добра 
звістка про 
спасіння, яке 
Бог пропонує 
тобі через 

Господа Ісуса Христа. [Збільште наочний 
посібник №18. Виріжте частини розрізної 
головоломки і поступово поміщайте їх на 
дошці].

Коли Бог створив 
людей, вони жили в 
досконалій гармонії.

Проте Адам і Єва 
порушили мирні 

відносини з Богом. Вони не послухалися 
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свого Творця. У 
Своїй святості Бог 
мав винести їм вирок 
і вигнати зі Своєї 
присутності (до Колосян 
1:21). Гріх перших людей 
неминуче передався 

всім наступним поколінням. Всі люди 
народжуються грішниками, тому що 
Адам і Єва почали ворожнечу проти Бога. 
Відтоді всі люди або відвертаються від 
Бога, або ігнорують Його.

В усьому винні самі 
люди. Але Бог так міцно 
полюбив людство, що 
надав нам можливість 
відновити стосунки 
з Ним. Він послав на 
землю Свого Сина, 

Господа Ісуса Христа, Який помер на хресті 
заради того, щоб наші гріхи більше не 
були перепоною між нами і Богом (до 
Колосян 1:19-22; 2 до Коринтян 5:19). І 
сьогодні Бог простягає Свою руку кожній 
людині.

Але головоломка 
ще не завершена. 
Щоб одержати мир з 
Богом, тобі потрібно 
простягнути Йому 
свою руку. Примирися 
з Богом! (2 до Коринтян 

5:20б). Це означає, що тобі необхідно 
визнати, що ти порушив Божий Закон, 
і щиро повірити в те, що Господь Ісус 
помирав на хресті за тебе. Без цього твої 
стосунки з Богом не зможуть відновитися. 
Ти повинен прийняти Божу пропозицію 
і дозволити Йому наповнити тебе Своєю 
любов’ю і миром. Чи ти вже примирився з 
Творцем?

Метод: �вангельська головоломка
Цим методом можна скористатися зараз 
або в частині «Розповідай Євангелію 
миру». Зробіть по одній копії наочного 
посібника №18 для кожного підлітка. 
Дайте підліткам ножиці і попросіть 
вирізати частини головоломки. Потім 
поділіть групу на пари і попросіть учнів 

розповісти «Євангельську головоломку» 
своєму другові. Даний метод допоможе 
підліткам повторити звістку Євангелії 
і підготуватися до проповіді Євангелії 
іншим. Метод сприйметься краще, якщо 
більшість підлітків у групі – християни.

Твердо тримайся �вангелії миру
Якщо ти прийняв Євангелію, тоді, подібно 
до римського воїна у сандаліях з шипами, 
ти повинен твердо триматися на засадах 
Євангелії. Не слухай і не приймай будь-
яку іншу звістку. В посл. до Галатів, 1:6-
8, стверджується, що існує лише одна 
Євангелія. Коли ти твердо тримаєшся 
Євангелії і цілком покладаєшся на 
шлях спасіння, Господь Ісус робить 
твоє християнське життя непохитним і 
допомагає тобі не послизнутися, якщо 
виникає спокуса згрішити.

Твердо тримаючись Євангелії, ти матимеш 
мир з Богом (до Римлян 5:1). Ми маємо 
мир з Богом, тому що знаємо, що ніколи 
не зноситимемо вічного покарання за свій 
гріх. Мир наповнює наше серце, розум і 
сумління.

Люди можуть шукати миру різними 
шляхами. Але миру не знайти в алкоголі, 
наркотиках, вільних статевих стосунках, 
у матеріальних здобутках, в академічних 
досягненнях чи спорті. Неправдиві релігії 
пропонують легке здобуття миру через 
обряди і добрі справи. Але все це не дає 
справжнього миру. Адже справжній мир 
дає лише Євангелія. Лише Євангелія 
розв’язує проблему гріха і провини перед 
святим Богом.

Воїн Христа бореться, але при цьому має 
мир Божий. Проте нам слід бути дуже 
обачними і не допускати гріха у своє 
життя, бо він ошукає нас і позбавить миру, 
яким Бог бажає наповнити нас.

Коли ти твердо тримаєшся на засадах 
Євангелії, і мир Божий панує в твоєму 
житті, тоді ти зодягнений у «взуття 
Євангелії миру».

Взуття Євангелії миру
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Розповідай 
�вангелію миру
Ті, хто носить «взуття 
Євангелії миру», можуть не 
лише твердо триматися під 

час битви, але й за наказом Командувача 
можуть іти вперед. Прийнявши Євангелію 
миру, християни повинні бути готовими 
нести Євангелію далі. Господь Ісус велить 
нам іти і проповідувати Євангелію всьому 
створінню (Марка 16:15).

Тобі, християнинові, Бог ввірив слово 
примирення (2 до Коринтян 5:19). Ти маєш 
мир з Богом, а як одержать цей мир твої 
рідні і друзі? Як вони зможуть увірувати 
в Господа Ісуса? Їм потрібно спочатку 
почути Звістку. Господь Ісус забезпечив 
тебе всім необхідним і звелів тобі йти до 
них. В посл. до Римлян, 10:14-15, написано, 
що дуже гарні ноги тих, хто проповідує 
Євангелію миру. Хочеш мати гарні ноги?

[Покажіть наочний 
посібник №19]. 
Бувають різні 
християни. Дехто 
полюбляє «кімнатне 
взуття», тобто радше 
насолоджуватиметься 
домашнім затишком, 
ніж братиме участь 
у напруженому 

євангелізаційному заході. Декому 
подобаються «шльопанці», тобто розваги 
та пікніки, їм не подобається турбувати 
друзів такими серйозними темами, 
як Євангелія. Іншим подобаються 
«кросівки», тобто, почувши питання «чи 
віриш ти в Бога?», вони швидко тікають 
від теми. Декотрі полюбляють «дитяче 
взуття», тобто почуваються недостатньо 
зрілими духовно, щоб розмовляти з 
іншими про Бога. Хтось взуває взуття 
на «високих підборах», тобто дуже 
пишається, що став християнином, і 
розмовляє з невіруючими зверхньо. Ще 
дехто взуває «футбольні бутси», тобто 
занадто прямолінійно і суворо спілкується 
з невіруючими. Яке «взуття» носиш ти? 
Зодягни «взуття Євангелії миру». Попроси 

Господа допомогти тобі бути добрим 
свідком.

Метод: Голосу�мо взуттям

За допомогою кольорової клейкої стрічки 
«накресліть» на підлозі трикутник. Біля 
кожного кута покладіть аркуш паперу з 
цифрами «1», «2», «3» (див. зразок). Нехай 
підлітки сядуть навколо трикутника. 
Коли ви задаєте питання, підлітки повинні 
підвестися, підійти до трикутника і 
покласти один свій черевик біля однієї з 
цифр. Наприклад, біля цифри «1», якщо 
правильний перший варіант, і т.д. 
Якщо вони сумніваються, то можуть 
покласти черевик між двома цифрами або 
навіть всередині трикутника, якщо не 
можуть визначитися з відповіддю. Коли 
всі покладуть свої черевики біля цифр, 
коротко обговоріть відповіді і те, як можна 
бути добрим свідком. Потім підлітки знову 
беруть свої черевики, ви задаєте питання 
і т.д.

• Уяви, що невіруючий друг запрошує 
тебе взяти учать в одному цікавому 
заході, що відбудеться в неділю 
вранці. Що ти зробиш?
1. Просто скажу, що не зможу прийти, і 

не буду нічого пояснювати.

2. Скажу, що в неділю я ходжу до 
церкви, і поясню чому.
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3. Прийму запрошення.

• Тебе просять допомогти наступної 
суботи роздавати євангелізаційні 
буклети. Що ти зробиш?
1. Спробую знайти добру відмовку і не 

піду.

2. Буду молитися і просити Бога 
підготувати мене до цього заходу.

3. Заохочуватиму інших брати участь 
у заході.

• Твій невіруючий друг помічає 
Біблію в твоїй кімнаті. Як ти 
поводитимешся?
1. Спитаю, чи він коли-небудь читав 

Біблію.

2. Запропоную йому взяти цю Біблію на 
деякий час і почитати.

3. Спробую змінити тему бесіди.

Метод: 
Вікторина
Зробіть по одній копії 
робочого листка №12 
для кожного підлітка. 
Виконати завдання 
можна під час 
заняття або вдома. 
Робота з листком 
допоможе вашій групі 

повторити урок. ●

Взуття Євангелії миру
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ВіДПоВіДі: лиСток 12
Розшифруй	слова:	спасіння;	миру;	ворога;	взуття;	
ніколи;	праведність;	вірі;	гріх;	виправдана;	рахунок;	
�вангелії;	відвернешся;	спасенним;	воскрес;	черевики;	
спасіння;	покарання;	християнину.

Заповни	пропуски:	взуття;	�вангелії;	миру;	черевики;	
християнину;	ворога;	спасіння;	покарання;	гріх;	воскрес;	
спасіння;	відвернешся;	вірі;	спасенним;	ніколи;	виправдана;	
праведність;	рахунок.

листок 12

➔✯☛➔➷✜✜✔ 

♦◗✰❡ 

✢■✰■❂☛ 

✢✧❡✲✲✔ 

✜➷✫■✬◗ 

✯✰☛✢✥✤✜➷➔✲✸ 

✢➷✰➷ 

❂✰➷✴ 

✢◗✯✰☛✢✤☛✜☛ 

✰☛✴❡✜■✫ 

❅✢☛✜❂✥✬➷✪ 
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➔✯☛➔✥✜✜◗♦ 

✢■➔✫✰✥➔ 

✘✥✰✥✢◗✫◗ 

➔✯☛➔➷✜✜✔ 

✯■✫☛✰☛✜✜✔ 

✴✰◗➔✲◗✔✜◗✜❡ 

Взуття 
Євангелії миру

В  Є  м  – це ч ,

які Бог дав х , щоб він встояв проти в .

Євангелія миру – це Добра звістка про с . Ісус Христос помер,

взявши на Себе п  за г , але третього дня

Він в  із мертвих. Він – живий Спаситель, і вже сьогодні

може дати тобі с , якщо ти в  від гріха і

навернешся до Ісуса Христа у в . Той, хто став с ,

має мир з Богом і н  не зноситиме вічного покарання за свій гріх.

Спасенна людина – в , це означає, що досконалу

п  Господа Ісуса зараховано на р  її гріха.

Розшифруй слова за допомогою наведених символів. 
Потім за допомогою знайдених слів заповни пропуски.
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Цілі: Ми бажа�мо, щоб підлітки
зрозуміли, як сатана нападає на 
них через гнів, страх, жаль до себе і 
почуття самотності.
усвідомили, що лише віра дає 
можливість подолати сатану і 
вищезазначене погане ставлення.
пам’ятали про велич Господа і цілком 
покладалися на Нього.
увірували в Бога і одержали радість і 
мир.

Вступ: Під вогнем!
Вам знадобляться п’ять паперових 
м’ячиків або інших м’яких м’ячиків, які 
нікому не завдадуть болю. Викличте 
шість добровольців. Один із них стане 
біля стіни. Решта п’ять візьмуть по 
одному м’ячику, відійдуть на декілька 
метрів від стіни, стануть у шеренгу і 
всі разом кинуть м’ячики в того, хто 
стоїть біля стіни. Доброволець біля стіни 
не повинен рухатися або ухилятися від 
м’ячиків. Решта підлітків спостерігає, 
скільки м’ячиків досягти цілі. Повторіть 
експеримент, але цього разу дайте 
добровольцеві біля стіни великий аркуш 
цупкого картону (приблизно такого ж 
розміру, як броня римського воїна), яким 
він може захищатися. Група побачить, що 
захист дуже ефективний.

Щит римського воїна
[Покажіть наочний 
посібник №20]. Щит 
слугував невід’ємною 
частиною озброєння 
римського воїна. За 
розміром він був 
приблизно 120см х 
75см. Щити робили 
з дерева і покривали 
шкірою і тканиною. 

Справа в тому, що вістря вогняних стріл 
ворога зазвичай були міцно обмотані 
шматками тканини. Тканину насичували 
пальною рідиною, яку запалювали 
перед тим, як випускати стрілу в ціль. 
Вогняні стріли могли завдати жахливих 
пошкоджень. Щоб викликати в лавах 
воїнів розгубленість і замішання, ворог 
пускав такі стріли з різних боків, і воїни 
повинні були тримати щити напоготові та 
вправно захищатися ними. Щит не лише 
захищав воїна, але й гасив вогняні ворожі 
стріли.

огненні стріли сатани
В посл. до Ефесян, 6:16, Павло попереджає, 
що сатана нападає на християн, пускаючи 
огненні стріли. Коли в нашому житті 
виникають труднощі або проблеми, 
сатана, користуючись нагодою, 
намагається влучити в нас своїми 
огненними стрілами, наприклад, гнівом, 
страхом, жалем до себе або почуттям 
самотності.

Метод: обговорення ситуації
Роздайте всім 
підлітками 
робочий листок 
№13. Попросіть 
добровольця 
прочитати перший 
абзац (історію 
Андрія). Потім за 
допомогою декількох 
питань допоможіть 
підліткам 

співвіднести себе з запропонованою 
ситуацією. Так само обговоріть наступні 
історії.

• «Мене звати Андрій. Я шукав 
можливості підзаробити. Іван 
Семенович з місцевої автозаправки 
пообіцяв мені таку роботу, а потім 
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листок 13

Обговорення ситуаціїОбговорення ситуації
■ Мене звати Андрій. Я шукав можливості підзаробити. Іван Семенович 

з місцевої автозаправки пообіцяв мені таку роботу, а потім взяв 
когось іншого. Я дуже розлючений! Мені дуже прикро. Так, знаю.., як 
у християнина, у мене не повинно бути такого поганого ставлення, але 
ніяк не можу позбавитися цієї неприязні до Івана Семеновича.

■ Мене звати Софія. Моя мами захворіла. Наступного тижня вона 
повинна здати аналізи в лікарні. Я дуже непокоюся. Намагалась 
молитися, але ні про що не можу думати. Мені дуже страшно!

■ Мене звати Юрієм. Я почуваюся дуже безпорадним. Дуже старанно 
готувався до іспиту, але провалив його. Всі мої друзі одержали гарні 
оцінки. Вони намагалися підбадьорити мене, але все марно. Як мені 
шкода себе.

■ Мене звати Катя. Сьогодні субота, вечір.., а я сиджу вдома сама. Друзі 
пішли в кіно. Вони і мене запрошували, але я знаю, що той фільм 
мені, як християнці, дивитися не слід. Коли я відмовилася піти з 
друзями, вони лише поглузували з мене. Я впевнена, що вчинила 
правильно, але тепер я почуваюся дуже самотньою.

Обговорення ситуаціїОбговорення ситуації
■ Мене звати Андрій. Я шукав можливості підзаробити. Іван Семенович 

з місцевої автозаправки пообіцяв мені таку роботу, а потім взяв 
когось іншого. Я дуже розлючений! Мені дуже прикро. Так, знаю.., як 
у християнина, у мене не повинно бути такого поганого ставлення, але 
ніяк не можу позбавитися цієї неприязні до Івана Семеновича.

■ Мене звати Софія. Моя мами захворіла. Наступного тижня вона 
повинна здати аналізи в лікарні. Я дуже непокоюся. Намагалась 
молитися, але ні про що не можу думати. Мені дуже страшно!

■ Мене звати Юрієм. Я почуваюся дуже безпорадним. Дуже старанно 
готувався до іспиту, але провалив його. Всі мої друзі одержали гарні 
оцінки. Вони намагалися підбадьорити мене, але все марно. Як мені 
шкода себе.

■ Мене звати Катя. Сьогодні субота, вечір.., а я сиджу вдома сама. Друзі 
пішли в кіно. Вони і мене запрошували, але я знаю, що той фільм 
мені, як християнці, дивитися не слід. Коли я відмовилася піти з 
друзями, вони лише поглузували з мене. Я впевнена, що вчинила 
правильно, але тепер я почуваюся дуже самотньою.
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взяв когось іншого. Я дуже розлючений! 
Мені дуже прикро. Так, знаю.., як у 
християнина, у мене не повинно бути 
такого поганого ставлення, але ніяк 
не можу позбавитися цієї неприязні до 
Івана Семеновича».

Питання. Чому Андрій розлютився? 
Що ще може нас дратувати або 
розлютити? Як почуття гніву впливає 
на наше поводження?

• «Мене звати Софія. Моя мами 
захворіла. Наступного тижня вона 
повинна здати аналізи в лікарні. Я дуже 
непокоюся. Намагалась молитися, але 
ні про що не можу думати. Мені дуже 
страшно!»

Питання. Чому Соня так непокоїться? 
Які інші обставини можуть викликати 
у нас почуття страху? Чи може 
молитва допомогти нам?

• «Мене звати Юрієм. Я почуваюся дуже 
безпорадним. Дуже старанно готувався 
до іспиту, але провалив його. Всі мої друзі 
одержали гарні оцінки. Вони намагалися 
підбадьорити мене, але все марно. Як 
мені шкода себе».

Питання. Чому Юрко має таку низьку 
самооцінку? Чому підбадьорення друзів не 
допомагає йому? За яких ще обставин ми 
можемо почуватися безпорадними?

• «Мене звати Катя. Сьогодні субота, 
вечір.., а я сиджу вдома сама. Друзі пішли 
в кіно. Вони і мене запрошували, але я 
знаю, що той фільм мені, як християнці, 
дивитися не слід. Коли я відмовилася 
піти з друзями, вони лише поглузували з 
мене. Я впевнена, що вчинила правильно, 
але тепер я почуваюся дуже самотньою». 

Питання. Що ти думаєш про рішення 
Каті? Якими були наслідки цього 
рішення? Пригадай подібні ситуації, в 
яких ми можемо опинитися.

Четверо молодих людей боролися з 
почуттями гніву, страху, жалю до себе та 
почуттям самотності. А з чим борешся 
ти? Подумай. Життя християнина нелегке. 
Не забувай: апостол Павло порівняв 
його з битвою. Ми поклали свою надію 

на Господа Ісуса, але все одно матимемо 
проблеми і труднощі. Часто сатана, 
користуючись нагодою, яку надають 
труднощі, робить все, щоб обставини, 
у яких ми опиняємося, здавалися нам 
набагато гіршими, ніж вони є насправді. 
Понад усе він любить викликати у нас 
вагання або, що гірше, сумніви щодо 
Бога. Божий ворог сподівається, що його 
«огненні стріли» страху, гніву, почуття 
самотності або жалю до себе призведуть 
до того, що ми втратимо віру в Бога. Нам 
потрібен захист від нападів сатани. І Бог 
надав нам, християнам, такий захист – це 
«щит віри».

Під захистом щита віри
[Покажіть 
наочний 
посібник №21. 
Ви можете 
заздалегідь 
закрити 
слова смугами 
паперу і 

поступово відкривати їх, викладаючи 
наступні три параграфи]. Віра надає 
нам змогу подолати сатану. Вірою ми 
можемо протистояти сатані (1 Петра 5:9) 
і одержати перемогу (1 Івана 5:4). Однак 
мова йде не про віру в себе, а про віру 
в Бога. Ми повинні цілковито вірити, 
що Бог знає наші обставини, опікується 
нами і розуміє наші проблеми; вірити, що 
Він любить нас і допоможе нам здолати 
труднощі. Під час нападів сатани твоїм 
щитом є віра в Бога. І найпрекрасніше – це 
те, що Богові можна цілком довіряти. Ми 
можемо мати цілковиту віру в Нього, адже 
знаємо…. [Відкрийте першу фразу].

Який Він
Бог всюди присутній (Єремії 23:24) і 
всезнаючий, це стосується навіть твоїх 
слів і думок (Псалом 139:2-4). Ніщо і ніхто 
не може застати Його зненацька! Бог точно 
знає, що ти переживаєш, і опікується 
тобою, адже любить тебе (1 Івана 4:8). 
Корисно і приємно досліджувати Біблію 
і відкривати для себе, який є Бог. Адже 
якщо ти знаєш, який Він, це допоможе 
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тобі непохитно покладатися на Нього. Та 
найдивовижніше і найпрекрасніше – це 
те, що Бог ніколи не змінюється (Малахії 
3:6). Цілковито покладаючись на Бога, ти 
ніколи не зневіришся.

Що Він обіця�
Боже Слово містить багато чудових Божих 
обітниць для християн. Бог обіцяє, що 
ніколи не залишить тебе (до Євреїв 13:5). 
Він обіцяє, що ніхто і ніщо не зможе 
розлучити тебе з Ним (Івана 10:28). 
Бог обіцяє, що перебуватиме з тобою, 
щоб спрямовувати тебе і давати поради 
(Приповісті 3:6). Він обіцяє надолужувати 
всі твої потреби (до Филип’ян 4:19). Чи 
можна бути впевненим, що Бог виконає 
Свої обітниці? Так! Адже Бог не обманює 
(до Євреїв 6:18).

Який Він могутній
Наш Бог – всемогутній (Псалом 147:5). Для 
Нього не існує труднощів (Єремія 32:17). 
Коли ми зносимо напади сатани, корисно 
пам’ятати, що Бог могутніший від нашого 
ворога (1 Івана 4:4б). Бог може допомогти 
нам за важких обставин. Якщо ми живемо 
служінням для Господа, то маємо в 
розпорядженні Його силу (до Филип’ян 
4:13).

Тільки-но подумай, що звершив для 
тебе Господь Ісус на хресті і що сталося 
в гробниці. Він переміг сатану. Тільки-
но згадай, що зробив і досі продовжує 
робити для тебе Бог – Бог Отець, Бог Син 
і Бог Дух Святий. Коли сатана пускає свої 
огненні стріли, тебе захистить непохитна 
віра в Бога. А віра – це коли ти живеш 
згідно зі своїми переконаннями, навіть 
якщо іноді й сумніваєшся.

Метод: Листівка
Поділіть підлітків на 
чотири групи. Дайте 
кожній групі ручку і 
листівки. Нагадайте їм 

про Андрія, Софію, Юрка і Катю (робочий 
листок №13) і попросіть написати 
відповіді на листівці (кожна група пише 
одному підлітку). Потрібно декількома 

словами висловити співчуття, поділитися 
порадою і процитувати біблійний вірш. 
Зрозуміло, що листівки ніхто відсилати 
не буде, адже ситуації уявні. Даний метод 
допоможе підліткам подумати, як вони 
можуть покладатися на Бога, коли 
гніваються, непокояться, зневірюються 
або почуваються самотніми. Коли роботу 
над листівками буде завершено, попросіть 
групи прочитати всім підписані ними 
листівки. Такий вид діяльності більше 
підходить для спасенних підлітків.

Метод: Інтерв’ю
Запросіть християнина, який міг би 
поділитися своїм досвідом. Це може 
бути хтось, хто втратив роботу або 
мав серйозні проблеми зі здоров’ям, 
але з допомогою Господа пройшов це 
випробування. Під час інтерв’ю можна 
задати такі питання… З якими 
труднощами ви зіткнулися? Як ви 
почувалися? Як ви подолали цей стан? Як 
це вплинуло на ваші стосунки з Богом? Чи 
зміцнило це випробування вашу віру в Бога? 
Яка конкретна істина про Бога допомогла 
вам за тих важких обставин? Згадуючи ті 
події, скажіть, який урок ви винесли для 
себе за тих обставин?

Огненні стріли сатани завжди напоготові. 
Іноді ті стріли летять дощем, а іноді ворог 
припиняє атаку. Як ти думаєш, чому? Він 
хоче викликати у нас почуття гордості або 
повної безпеки. Буває, що й під час рясних 
Божих благословень раптом починається 
напад ворога. Ще одна улюблена стратегія 
сатани – це вразити тебе у найслабкіше 
місце, щоб завдати тобі якомога більшої 
шкоди.

Завершення
«Щит віри» захищає тебе від ураження 
огненними стрілами сатани. «Щит» гасить 
ворожий вогонь, щоб вплив тих стріл не 
розповсюджувався. Зверни увагу на те, 
що в посланні до Ефесян, 6:16, говориться: 
«…візьміть щита віри…» «Підперізок», 
«броня» і «взуття» вже на тобі. Тепер 
потрібно взяти щита і користуватися 
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ним. Які б у тебе не виникали труднощі, 
покладайся на Бога. Пам’ятай, Який Він 
– Він може допомогти тобі за будь-яких 
обставин. Пам’ятай все, що Він обіцяє, 
– а Його обітниці непохитні, – і нехай це 
підбадьорює тебе. Пам’ятай, Який Він 
могутній – для Нього не існує труднощів. 
Якщо ти користуватимешся «щитом віри», 
огненні стріли сатани не завдадуть тобі 
шкоди.

Метод: Кросворд
Зробіть по одній копії 
робочого листка №14 
для всіх підлітків. 
Завдання можна 
виконувати під час 
заняття або вдома. 
Робочий листок 
допоможе вашій групі 
повторити урок. ●
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đėĕĘĉĕėċ

Знайди ще десять слів, які згадувалися на занятті про «щит віри». Слова розташовані 
не в один рядок, а у формі щита, як показано у зразку. «Щит» може розташовуватися 
вертикально, або горизонтально. Літери можуть бути розташовані за годинниковою 
стрілкою і проти годинникової стрілки. Шість слів уже записано, а від решти чотирьох слів 
вказано лише першу і останню літери. Слова у кросворді (крім одного) складаються з п’яти 
літер.
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Цілі: Ми бажа�мо, щоб підлітки
зрозуміли тактику сатани: він 
прагне, щоб ми жили сьогоденням, 
і наповнює наш розум різними 
переживаннями та бажаннями.
усвідомили, що віруючі повинні жити 
майбутнім: чекати на день, коли вони 
будуть прославлені.
зосереджували свої думки на «святій 
надії» і відповідно провадили своє 
життя.
попросили Бога спасти їх.

Вступ: «Видно трохи»
Принесіть на заняття два або три 
предмети. Постарайтеся закрити більшу 
частину цих предметів. Розглядаючи те, 
що трохи видно, підліткам потрібно буде 
відгадати, що це. Завдання може бути 
дуже складним, якщо ви зможете підібрати 
незвичні предмети, наприклад, двірник для 
лобового скла, лижну палицю, сідло, антену 

тощо. Або ж можна просто 
скористатися фотографіями, 
які містяться на компакт-диску 
до даного посібника.

Роздумуючи про життя, ми можемо 
зіткнутися з подібними труднощами. 
Ми багато чого не бачимо і не розуміємо. 
Деякі речі випадають з нашого поля зору. 
Нам потрібно брати до уваги минуле, 
теперішнє і майбутнє. Нам необхідна 
повніша картина християнського життя.

Спасіння
В Біблії написано, що людина, яка 
розкаялася у своїх гріхах і увірувала в 
Господа Ісуса, стає спасенною. [Поступово 
показуйте діаграму, зображену на наочному 
посібнику №22]. Спасіння – це подія, яка 
сталася певної миті в минулому. Ти став 
спасенним, коли відвернувся від свого 

гріха і у вірі 
навернувся до 
Ісуса Христа. 
Тоді тебе було 
виправдано, 
тобто 
праведність 
Ісуса Христа 

була зарахована на рахунок твого гріха.

Однак задум спасіння і християнське 
життя містять в собі ще дещо. 
Одержуючи спасіння, ми не стаємо одразу 
досконалими за сутністю. Тому Бог зараз 
працює над нами, тобто в нас відбувається 
освячення – ми поступово уподібнюємося 
до Ісуса Христа. У нас також є майбутнє: 
ми чекаємо на день, коли всі християни 
назавжди стануть абсолютно досконалими 
за сутністю, тобто ми чекаємо на 
прославлення. Коли Господь Ісус Христос 
повернеться, ми станемо подібними до 
Нього. Нас буде прославлено. І тоді задум 
спасіння буде завершений.

Виправдання – це визволення від 
покарання за гріх.

Освячення – це визволення з-під влади 
гріха.

Прославлення – це визволення від 
присутності гріха.

Шолом римського воїна
Роздумуючи про 
наступний обладунок 
Божої зброї, 
пам’ятатимемо цю 
діаграму. [Покажіть 
наочний посібник 
№23]. Шолом 
римського воїна 
виготовляли зі 
шкіри і зміцнювали 
металом. Зрозуміло, 
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що шолом також був невід’ємною 
частиною обладунків, він захищав 
голову. Удар, завданий у голову, міг бути 
смертельним. Для бойових дій шолом був 
конче необхідним. Жоден меч не міг його 
розрубати. Тому римський воїн міг досить 
впевнено вступати в бій.

Але що під «шоломом спасіння» має на 
увазі апостол Павло (до Ефесян 6:17)? Щоб 
відповісти на це питання, нам потрібно 
прочитати інші уривки Писання. Це 
необхідно для дослідження Божого Слова. 
В 1 посл. до Солунян, 5:8, сказано, що це 
«шолом надії спасіння». Мова йде не про 
звичайне сподівання, як то «сподіваюся, 
дощу не буде, бо завтра – футбольний 
матч». Тут ідеться про те, на що християни 
можуть чекати впевнено. Закликаючи 
«зодягнути шолома спасіння», Павло 
заохочує нас впевнено очікувати 
майбутнього прославлення.

Напади на розум
Подібно до того, як ворог намагався 
нанести воїну удар в голову, сатана 
намагається атакувати наш розум. Нам 
слід пам’ятати, що ведеться бій. Божий 
ворог не бажає, щоб ми роздумували 
про Бога, про спасіння і про чудове 
майбуття. Через те він намагається 
нагадати нам наші старі гріхи, страхи, 
сумніви, погані слова і навіть безбожні 
думки. Він хоче заповнити нашу уяву 
поганими бажаннями, пристрастями і 
пожадливістю.

Бог не хоче, щоб ти давав ворогові привід. 
Обачливо вибирай журнали, телепередачі, 
музику і фільми. Багато з них містять 
інформацію, яка стає перешкодою для 
християн. Божий ворог атакує наш розум і 
намагається викликати у нас неправильне 
судження або примусити нас сказати щось 
погане. Як записано в посл. до Филип’ян, 
4:8, ми повинні думати лише про 
правдиве, чесне, праведне, чисте тощо.

Зодягни шолом спасіння
Тобі потрібно зодягнути «шолом 
спасіння», даний тобі Богом для захисту 

розуму від нападів сатани. Пам’ятай про 
все, що Бог зробив для тебе (виправдання), 
що й досі робить (освячення) і що 
обов’язково зробить у майбутньому 
(прославлення). Наповнюйся «надією 
спасіння». Дивися на своє життя з іншої 
точки зору і дій відповідно до своїх 
переконань.

Давайте подумаємо про 
деякі думки, які сатана 
намагається навіяти нам, і 
подивимося, як захищає нас 
«шолом спасіння».

«Так усі роблять» – 
Любов до світу. 
Ти бачиш, як багато юнаків і 
дівчат насолоджуються життям 
і не переймаються питаннями 
моралі. Сатана хоче переконати тебе 
поводитися, як вони. Християнам не 
важко занизити моральні еталони 
на підставі того, що так робить 
більшість людей. Поступово низькі 
еталони починають здаватися 
досить прийнятними, і світ починає 
захоплювати тебе. Зодягни «шолом 
спасіння» і згадай Божі обітниці. В 
посл. до Тита, 2:11-13, написано, що 
наша благословенна надія повинна 
заохочувати нас до побожного життя. 
Ти повинен прагнути жити так, щоб 
Господь Ісус, якщо повернеться вже 
сьогодні, був задоволений твоїм 
життям. Якщо не мати такої мети, 
то невдовзі можна поринути у те, що 
роблять усі, і забути про церкву, про 
наші заняття. Навіть інші віруючі 
не завжди можуть бути гарним 
прикладом, і цим призвести до 
заниження твоїх еталонів. Не потрібно 
дивитися на світ або на інших людей, 
але непохитно йди за Господом. Тобі 
треба зодягнути «шолом  спасіння» 
і розставити свої пріоритети у світлі 
майбутнього повернення Господа.

«Якби я тільки мав…» – Незадоволення. 
Занадто часто ми дивимося на інших, 
на невіруючих людей, і бачимо, що вони 
мають. Мабуть, у тебе виникає спокуса 

Шолом спасіння

36

УРоК

9

Ур
о
к

у



піддатися виру течії моди і дістати такі 
ж речі. Божий ворог із задоволенням 
нагадує нам про те, як добре ведеться 
іншим людям. Таку ситуацію дуже 
добре змальовано в Псалмі 73:1-6. З 
іншого боку, ти, можливо, не склав 
іспит, тому що не списував, як інші. 
Сатана ж нашіптуватиме тобі, що 
доведеться відмовитися від певних 
християнських переконань або піти 
на компроміс, якщо ти бажаєш 
чогось досягти в цьому світі. Слова 
Псалма 37:1-5 засуджують таке 
поводження. Господь закликає тебе 
зодягнути «шолома». Що означають 
дипломи, кар’єра і майно у світлі 
майбутнього приходу Ісуса Христа? 
«Шолом» допоможе тобі прагнути 
вічних цінностей. Збирай скарб у 
Небесах (Матвія 6:19-20). На тебе чекає 
дивовижне майбуття!

«Байдуже…» – Егоїзм. 
Тобі також потрібен захист від 
спокуси не перейматися потребами 
оточуючих. Божий ворог намагається 
переконати тебе в тому, що тобі 
достатньо твоїх турбот. Зовсім 
немає часу допомогти іншим! Зовсім 
немає часу проповідувати Євангелію 
неспасенним людям! Сатана не хоче, 
щоб ти усвідомлював важливість 
місіонерського служіння – нехай це 
виконують «штатні» працівники місій! 
Зодягнувши «шолом» і згадавши 
про повернення Господа, ти почнеш 
непокоїтися про тих, хто ще не готовий 
до цього – про своїх родичів, друзів, 
сусідів, однокласників, про людей 
інших країн, які ніколи не чули істини. 
В кн. Дій, 1:8, говориться, що кожен 
християнин повинен нести Євангелію 
всім людям, «аж до останнього краю 
землі». Але ти можеш занедбати навіть 
своє християнське життя, наприклад, 
нехтувати молитвою, дослідженням 
Біблії, відвідуванням церкви тощо. Не 
впускай такого ставлення у своє життя. 
Шукай Господа і служи Йому. В Небесах 
на тебе чекає нагорода!

Метод: Перевір свій розум
Дайте кожному 
підлітку робочий 
листок №15. 
Запевніть учнів, 
що результати 
перевірки залишаться 
конфіденційною 
інформацією. 
Заохотьте їх щиро 
відповідати на 
питання. Потім 

повідомте, скільки балів вони одержать 
за кожну відповідь. Відведіть час, щоб 
підлітки могли порахувати свої бали. 
Перший і другий вибір слід рахувати 
окремо.

Ситуація 1. Друг придбав собі якусь 
неймовірну і дуже дорогу річ, наприклад, 
мобільний телефон останньої моделі…

А. Я дуже радий за нього! 0
Б. Мені теж такий потрібен! -1
В. Радше я використаю свої гроші на те, 

що буде приємне Богові! +2
Г. Можна попросити батьків купити 

мені такий самий! -2
Д. Мені такий шикарний телефон не 

потрібен! +1
Ситуація 2. Ти почув, що шкільний 
учитель зламав ногу і деякий час його не 
буде в школі…

А. Можливо, завтра не буде занять! 
Ура!!! -1

Б. Треба якось підбадьорити його! +2
В. Гадаю, одержав те, на що заслужив! 

-3
Г. Не хотілося б, щоб таке трапилося зі 

мною! 0
Д. Треба молитися за нього! +2

Ситуація 3. Наступної суботи твоя 
церква проводить євангелізаційний захід, і 
тебе просять взяти участь…

А. Радо піду! +2
Б. Було б добре, якби я захворів! -2
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перевір Свій 

розум!

листок 15

1 Друг придбав собі якусь неймовірну і дуже дорогу річ, 
наприклад, мобільний телефон останньої моделі…

А. Я дуже радий за нього!
Б. Мені теж такий потрібен!
В. Радше я використаю свої гроші на те, що буде приємне 

Богові!
Г. Можна попросити батьків купити мені такий самий!
Д. Мені такий шикарний телефон не потрібен!

2 Ти почув, що шкільний учитель зламав ногу і деякий 
час його не буде в школі…

А. Можливо, завтра не буде занять! Ура!!!
Б. Треба якось підбадьорити його!
В. Гадаю, одержав те, на що заслужив!
Г. Не хотілося б, щоб таке трапилося зі мною!
Д. Треба молитися за нього!

3 Наступної суботи твоя церква проводить 
євангелізаційний захід, і тебе просять взяти 

участь…

А. Радо піду!
Б. Було б добре, якби я захворів!
В. Треба зателефонувати другові і дізнатися, хто ще там 

буде!
Г. Думаю, що зможу послужити Богові!
Д. Сподіваюся, буде гарна погода!

Моя 
перша думка

=  балів

Моя 
перша думка

=  балів

Моя 
перша думка

=  балів

Моя думка 
після обдумування

=  балів

Моя думка 
після обдумування

=  балів

Моя думка 
після обдумування

=  балів

–6
 –

5 
–4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 

+4 

+5
 

+6

Ти в небезпеці! 
Треба негайно діяти!

Іноді ти забуваєш про головне. 
Зосередься на думках про Бога.

Все добре. Не знімай 
«шолома спасіння»!

Подумай, як ти повівся б 
за даних обставин. Яка 
думка була б першою? 
Яка думка була б другою, 
тобто після короткого 
обдумування? Будь 
щирим. Ця коротенька 
перевірка цілком 
конфіденційна, ніхто, 
крім тебе, не побачить 
цей аркуш.

Чи добре 
працює 
Тв і й 
розум?
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В. Треба зателефонувати другові і 
дізнатися, хто ще там буде! -1

Г. Думаю, що зможу послужити Богові! 
+2

Д. Сподіваюся, буде гарна погода! 0

Одна зі стратегій лукавого полягає в 
тому, щоб ми стали «недалекоглядними», 
або духовно короткозорими, і могли 
зосереджуватися лише на теперішньому. 
Божий захист – то «шолом спасіння». 
Не схиляй голову, знімаючи «шолома», 
навпаки, зодягни шолом і високо 
підійми голову, приготувавшись до бою. 
Беручи «шолома», ми зосереджуємося на 
непохитній надії на повернення Господа. І 
тоді ми матимемо повну перемогу.

Метод: 
Вікторина
Зробіть по одній копії 
робочого листка №16 
для всіх підлітків. 
Над листком можна 
працювати під час 
заняття або вдома. ●

Шолом спасіння
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ВіДПоВіДі: лиСток 16
Запиши пропущені слова: Ісус; Небеса; 
думки; освячення; спасіння; Ефесян; 
розум; виправдання; Біблія; Павло; 
провина; школа; шолом; напада�; 
гріх; християни; прийде; обладунки; 
недалекоглядними.

Запиши відповідь: Ісус незабаром прийде.

листок 16

Прочитай підказки і запиши відповіді в клітинках. Потім прочитай зверху вниз, 
що записано в кружечках, – і знайдеш відповідь на питання, записане внизу.

Про що тобі потрібно пам’ятати під час важкого бою?

                      

Шолом 
спасіння

❍ Командувач Божого війська

❍ Там християни житимуть вічно

❍ Вони наповнюють наш розум

❍ Уподібнювання до Господа Ісуса

❍ Шолом ?

❍ До них написане послання, в якому ми читаємо про Божу зброю

❍ Здатність думати

❍ Праведність Ісуса Христа зараховується на рахунок нашого гріха

❍ З цієї книги християни пізнають істину

❍ Автор послання до Ефесян

❍ Ти відчуваєш це, коли грішиш

❍ Тут ти можеш свідчити про Ісуса Христа

❍ Обладунок, який захищає голову

❍ Що ворог робить стосовно християн?

❍ До цього підштовхує нас сатана

❍ Сатана бореться проти них

❍ Що незабаром зробить Ісус Христос?

❍ Що зодягають воїни для захисту під час бою?

❍ Одна зі стратегій сатани – зробити нас такими.
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Цілі: Ми бажа�мо, щоб підлітки
зрозуміли, що Боже Слово натхнене 
Самим Богом і є потужною зброєю 
проти ворога.
усвідомили, що Святий Дух 
допомагає християнам розуміти 
Біблію, виконувати написане і 
користуватися ним у духовній битві.
вивчали напам’ять ключові вірші, 
щоб можна було цитувати їх і 
покладатися на Боже Слово під час 
нападів ворога.
читали Боже Слово і дізнавалися про 
шлях спасіння.

Вступ: Екіпіру�мося
Зможеш назвати 
п’ять обладунків, 
про які ми вже 
говорили? Що ще нам 
потрібно для битви? 
[Покажіть наочний 
посібник №24]. «Меч 
духовний» – це 
шоста річ з бойового 
спорядження, яку ми 
сьогодні розглянемо. 

Меч – доволі унікальна зброя, адже вона 
не надає захисту певній частині тіла. 
Швидше, меч загалом не дозволяє ворогові 
підступитися. Цю зброю використовують 
не лише для захисту, але й для нападу.

[Покажіть наочний 
посібник №25]. 
Не буду навіть 
винагороджувати 
того, хто точно 
скаже, що мається 
на увазі під «мечем 
духовним», адже 
в посл. до Ефесян, 
6:17, написано, 
що це – Слово 

Боже. Частину озброєння, про яку ми 
сьогодні говоритимемо, призначено як 
для нападу на ворога, так і для захисту 
нашого нового життя в Господі Ісусі 
Христі. Божий ворог бореться проти нас 
не лише на відстані, пускаючи огненні 
стріли, але підступає близько. Тому вкрай 
необхідно користуватися всією зброєю, 
а також мечем духовним включно. Бог 
закликає нас, християн, дотримуватися 
Його Закону, виконувати Його Слово, 
триматися Його еталонів і життям 
виявляти Його задум спасіння. Для цього 
наш Небесний Батько дав нам Біблію.

Слово Боже
Біблія є Божим Словом, і це – 
основоположний факт нашої віри. Без 
нього наша віра марна. Ти коли-небудь 
задумувався над тим, що було б, якби ми 
не прийняли Боже Слово? Тільки-но уяви 
безпорадність і заплутаність, які полонили 
б нас, якби ми не одержали Біблію. 
Ми залишилися б без Бога, без надії, 
заплуталися б у своїх уявленнях, не були 
б певними, Хто такий Бог і який задум 
Він має для нас. Ми нічого б не знали про 
хрест і надію на вічне життя.

Біблія – правдива Книга, перевірена 
життям. Факти, записані в Біблії, 
абсолютно точні. Цю Книгу завершили 
складати понад дев’ятнадцять сторіч тому. 
Протягом цих років багато чого відбулося, 
сталося багато змін в історії людства, 
проте, незважаючи на все це, Біблія 
залишається непохитною і актуальною. 
Вона залишається такою ж досконалою 
і цілісною. Вона досі торкається сердець 
людей.
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Святий Дух і Слово Боже
Метод: Гра з мечем
Попросіть підлітків за вашою командою 
приготувати «мечі до бою» (підняти 
Біблії вгору у простягнутій руці). Назвіть 
місце Писання, наприклад, «2 Петра 1:21». 
Нехай всі повторять місце Писання вголос. 
Потім, за командою «до бою!», підлітки 
якомога швидше повинні знайти вказаний 
вірш. Перший, хто знаходить вірш, 
підводиться. Дайте ще декілька секунд 
решті знайти вірш, а потім попросіть 
переможця прочитати вірш вголос. Ви 
можете скористатися цим методом, коли 
звертатиметеся до ключових біблійних 
віршів уроку.

[Поступово 
відкривайте наочний 
посібник №26]. Біблія 
містить не думки 
людей (2 Петра 
1:21). Святий Дух 
надихав певних 
людей при написанні 
цієї Книги. Тобто, 
Бог точно вказував 
обраним людям, що 

саме потрібно записати. Біблія – цілком 
натхнена Самим Богом (2 до Тимофія 
3:16). Натхнення – це чудо, і, як будь-яке 
інше диво, його неможливо зрозуміти. 
Наприклад, ми знаємо, як Ісус Христос 
взяв п’ять хлібин і дві рибини і нагодував 
ними п’ять тисяч чоловіків, а з ними 
ще багато жінок і дітей. І хоча ми не 
можемо пояснити чи зрозуміти диво, ми 
віримо в нього. Святий Дух скористався 
розумом обраних людей, їхніми знаннями, 
стилем думок і письма, тому книги 
Біблії відрізняються одна від одної. Та 
в той самий час, Біблія не містить суто 
людських думок чи припущень. Боже 
Слово записувалося безпосередньо 
під керівництвом Бога Духа Святого. 
Кожне слово Біблії в оригіналі натхнене 
безпосередньо Самим Богом. Ось такий 
меч Бог дав християнам. Ти не можеш 
битися з ворогом власними силами. Ти 

повинен користуватися Словом живого 
Бога.

Святий Дух допомагає нам розуміти 
Боже Слово (1 до Коринтян 2:12) і дає нам 
здатність прийняти його. Святий Дух 
вчить (Івана 14:26) і спрямовує нас (Івана 
16:13), якщо ми відводимо час для того, 
щоб слухати і пізнавати. Біблія – єдина в 
світі книга, Автор якої безпосередньо Бог 
через Духа Святого спрямовує нас.

Святий Дух ніколи не суперечить Божому 
натхненому Слову і не виправляє його. 
Він ніколи не заохотить тебе зробити 
щось заборонене Божим Словом. Святий 
Дух і Біблія нероздільні. Можливо, хтось 
скаже: «Я вірю, щоб Бог схвалює те, щоб 
я всюди був зі Степаном, хоча Степан – не 
християнин». Це невірно, адже суперечить 
Біблії (наприклад, 2 до Коринтян 6:14). 
Святий Дух ніколи не суперечитиме 
вченню, натхненому Саме Ним.

Святий Дух допомагає нам правильно 
користуватися Божим Словом. Ми 
боремося проти сатани і неправдивих 
уявлень людей (до Колосян 2:8). Наша 
найкраща зброя – це Боже Слово. Святий 
Дух допомагає нам пам’ятати ключові 
вірші, цитувати їх і покладатися на те, 
що каже Бог. З Його допомогою ми 
можемо долати гріх, зростати і жити для 
Божої слави. Ми можемо розраховувати 
на допомогу Духа Святого у виконанні 
Божого Слова в нашому житті та у 
протистоянні дияволові (Якова 4:7).

Метод: Предметний урок
В посл. до Ефесян, розділ 6, Павло порівнює 
Біблію з мечем. Біблію можна порівняти і з 
іншими предметами. Розкладіть на столі 
перед групою різні предмети: люстерко, 
збільшувальне скло, пластилін, лінійку, 
мапу, компас, хустинку, годинник тощо. 
Попросіть добровольців підійти до столу, 
вибрати предмет і коротко пояснити 
всім, чому Біблію можна порівняти з цим 
предметом. Коли у групи не залишиться 
більше думок щодо порівнянь, вчитель 
може прокоментувати решту предметів. 
Люстерко: читаючи Біблію, ми багато чого 
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Посібник 26

Святий 
Дух

Надихнув Боже Слово

Допомага� нам розуміти Слово

Ніколи не суперечить Слову

Допомага� нам користуватися Словом

ЧитайЧитай Слово

БийсяБийся Словом

ВиконуйВиконуй Слово

ДілисьДілись Словом
Посібник

26
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дізнаємося про себе. Збільшувальне скло: 
Біблія відкриває нам, що неправильне є в 
нашому житті. Пластилін: за допомогою 
Біблії Бог уподібнює нас до Господа Ісуса. 
Лінійка: Біблія надає мірки, за якими ми 
повинні жити. Мапа: через Біблію Бог 
спрямовує нас у виконанні Його досконалої 
волі. Компас: коли ми втрачаємо напрямок 
життя, Біблія нагадує нам, яким шляхом 
ми повинні йти. Хусточка: Біблія містить 
обітниці, які заспокоюють нас за важких 
обставин. Годинник: Біблія залишиться 
назавжди.

користуйся 
мечем духовним
Читай Боже Слово

Біблія – це Боже Слово, тож читай її і 
молись, щоб Дух Святий вчив тебе через 
неї. Яка то велика честь мати записане 
Боже Слово своєю рідною мовою. Чи 
буває так, що, одержавши текстове 
повідомлення на мобільний телефон, ти 
видаляєш його, навіть не прочитавши? 
Біблія – це текстове повідомлення Бога 
тобі, отже не ігноруй його. Не нехтуй 
щоденним спілкуванням з Богом. Коли 
ти читатимеш Біблію, Господь через неї 
промовлятиме до тебе. Боже Слово має 
багато чого сказати тобі стосовно твого 
життя. Бог хоче відкривати тобі істини 
про Себе і пояснювати, як ти повинен 
жити християнським життям. Досліджуй 
Боже Слово, щоб відкривати для себе 
істини.

Виконуй Боже Слово
Біблія – це Боже Слово, тож виконуй 
написане в ній. Читати Біблію – дуже 
важливо, але цього недостатньо. Коли 
Боже Слово щось відкриває тобі, ти 
повинен виконати це! Не забувай: коли 
Господь Ісус став твоїм Спасителем, Він 
також став і твоїм Господом. Справжня 
перевірка на любов до Нього – це 
готовність виконати те, що Він каже (Івана 
14:15). Тобто, ти повинен бути готовим 
відрізнятися від невіруючих друзів і своїм 

життям догоджати Богові. Це не завжди 
легко, але варте того, адже Божий шлях – 
найкращий (Псалом 18:31).

Ділись Божим Словом
Біблія – це Боже Слово, тож ділись ним 
з іншими. Центральною темою Біблії 
є чудова істина про те, що звершив на 
хресті Господь Ісус. Писання Старого 
Заповіту вказують на майбутній хрест, 
Писання Нового Заповіту змальовують 
те, що вже сталося на хресті. Істина про 
те, як досконалий Бог Син взяв на Себе 
покарання за гріх, помер і воскрес із 
мертвих, потрібна всім людям у світі. 
Адже відвернувшись від свого гріха і 
прийнявши вірою Ісуса Христа, людина 
може відновити стосунки з Богом. Але як 
люди почують цю чудову звістку, якщо 
ніхто не ділитиметься з ними Божим 
Словом (до Римлян 10:14)? Якщо ти став 
християнином, то маєш відповідальність 
не лише читати і виконувати Боже 
Слово, але й розповідати його іншим. 
Чи ти свідчиш своїм друзям у школі або 
неспасенним родичам? Якщо ти готовий 
користуватися мечем духовним, через твоє 
свідчення Бог може зробити дещо чудове в 
житті інших людей.

Застосовуй Слово Боже під час битви
Ти також повинен навчитися 
користуватися Біблією під час ворожих 
нападів. Меч духовний – це зброя, якою ти 
можеш битися. Коли диявол спокушував 
у пустелі Ісуса Христа, всупереч ворогові 
Ісус цитував Писання (Матвія 4:1-11). [Див. 
метод, описаний нижче]. Лише Словом 
Господь Ісус примушував фарисеїв і 
книжників відступати (Івана 10:34). Ті 
люди намагалися уловити Ісуса Христа, 
але Він відповідав їм Божим Словом. 
Якщо Господь Ісус користувався Божим 
Словом, то наскільки ж важливо для 
нас користуватися ним? Тобі необхідно 
вивчати напам’ять ключові вірші, які 
допоможуть тобі в духовній битві. 
Наприклад, вірші про створення світу, про 
гріх, про спасіння і християнське життя 
повинні накопичуватися в твоїй пам’яті, 
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щоб ти міг ними користуватися. Але 
недостатньо лише цитувати вивчені вірші. 
Потрібно цілком вірити написаному, 
покладатися на Боже Слово і за допомогою 
Командувача діяти згідно з написаним.

Метод: Вірші для 
битви
Зробіть по одній копії 
робочого листка №17 
для кожного підлітка. 
Поділіть клас на групи 
по п’ять учасників. 
Потрібно прочитати 
текст першої частини 
робочого листка (про 

те, як сатана спокушував Ісуса Христа, і 
як Ісус Христос відповідав Божим Словом). 
Потім нехай підлітки подумають, які 
вірші вони можуть використати, коли 
переживають напади сатани. Другу 
половину робочого листка потрібно 
заповнити. Перелік віршів також наведено.

Завершення
Боже Слово, меч духовний, є потужною 
зброєю (до Євреїв 4:12). Озброївшись 
ним, ти можеш впевнено стати до бою. 
Боже Слово допоможе тобі встояти у 
вірі і поділитися своєю вірою з іншими. 
Вступаючи у бій, обов’язково візьми меч 
духовний!

Метод: Кросворд
Зробіть по одній копії 
робочого листка №18 
для кожного підлітка. 
Над кросвордом можна 
працювати під час 
заняття або вдома. ●
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ВіДПоВіДі: лиСток 17
Я можу цитувати Писання:
Просто обмани вчителя (Приповісті 12:22)
Спробуй (1 до Коринтян 6:19-20)
Залишися сьогодні вдома 
(до �вреїв 10:24-25)

ВіДПоВіДі: лиСток 18

листок 17

Матвія, розділ 4
Сатана спокушав Ісуса Христа Ісус Христос цитував Писання

«Коли Ти Син Божий, скажи, 
щоб каміння це стало хлібами!»

«Не хлібом самим буде жити людина, але 
кожним словом, що походить із уст Божих» 
(Повт. Закону 8:3).

«Коли Ти Син Божий, то кинься додолу, 
бо написано: Він накаже про Тебе Своїм 
Ангелам, і вони на руках понесуть Тебе…»

«Ще написано: 
Не спокушуй Господа Бога свого!» 
(Повт. Закону 6:16).

«Це все Тобі дам, якщо впадеш 
і мені Ти поклонишся!»

«Господеві Богові своєму вклоняйся 
і служи Одному Йому!» 
(Повт. Закону 6:13; 10:20).

В моєму житті
Сатана мене спокушує Я можу цитувати Писання

Просто обмани вчителя, 
і не буде проблем!

Спробуй, візьми трохи, 
це не призведе до наркоманії!

Залишися сьогодні вдома, 
не треба йти до церкви…

1 до Коринтян 6:19-20

1 Івана 1:9
Приповісті 12:22

до Римлян 12:2

Якова 1:12

1 до Тимофія 6:20
до Євреїв 10:24-25

духовний 
меч
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листок 18

По горизонталі:
1. Розповідати іншим про Ісуса Христа

3. Християни повинні битися проти нього

4. Зброя, яка нагадує нам Біблію

5. Той, хто написав книгу

6. Їм Господь Ісус відповідав з Божого Слова (Івана 10:33-34)

7. Частина цього – меч духовний

8. Хто користується обладунками?

9. Ним натхнена Біблія

10. Що протилежне захисту?

13. Розділ посл. до Ефесян, де йдеться про Божу зброю

14. Що слід робити щодо написаного в Божому Слові? 

15. Що нам слід робити з Божим Словом щодня?

По вертикалі:
2. Яким є Боже Слово, згідно з тим, 

що записано в 2 до Тимофія 3:16?

4. Звернення до Бога, розмова з Богом.

11. Що сатана примушує нас зробити?

12. Читання Біблії і молитва

 з 
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Цілі: Ми бажа�мо, щоб підлітки
зрозуміли, що молитва має чотири 
складових: поклоніння, сповідання, 
подяку і прохання.
усвідомили, що необхідно молитися за 
будь-яких обставин з вірою в серці.
молилися щодня і користувалися 
молитовним «кругом», коли моляться 
за своїх рідних, друзів та ін.
попросили Господа спасти їх.

Вступ: Чогось браку�
[Покажіть 
наочний 
посібник №27]. 
Ось родина, 
яка зібралася 
у відпустку. 
Всі сіли в 
машину і вже 

готові вирушати. Але бракує чогось дуже 
необхідного – одне колесо залишилося в 
гаражі!

Ми вже розглянули шість обладунків 
Божої зброї, про які написано в посл. до 
Ефесян, 6:14-17. Але бракує ще чогось дуже 
невід’ємного. У віршах 18-20 ми читаємо 
ще одну настанову, яку слід виконати: воїн 
Христа повинен молитися! [Попросіть 
одного з підлітків прочитати вголос посл. 
до Ефесян, 6:18-20]. Давай подивимося, 
чого вчить нас цей уривок.

Коли ми повинні молитися?
У 18 вірші апостол Павло пише, що ми 
повинні молитися кожного часу, тобто 
за всіх обставин. Прочитай також Луки 
21:31 і 1 до Солунян 5:17. Мабуть, ти 
скажеш: «Це неможливо! Я не можу 
молитися постійно!» Але в кн. Дій, 10:2, 
Бог наводить нам приклад людини, яка 
завжди молилася. До того ж, Бог ніколи не 
дасть жодної настанови, якої ти не міг би 

виконати Його силою. «Молитися кожного 
часу» – значить завжди у щоденному 
своєму житті усвідомлювати присутність 
Бога. Тоді молитва стає для нас немов 
подих. Коли бачимо гарний краєвид, то 
молимося: «Дякую Тобі, Господи!» У мить 
спокуси ми просимо, щоб наш щит віри 
був достатньо міцним і погасив огненні 
стріли диявола. Коли маємо нагоду 
засвідчити, то просимо Бога зміцнити нас 
і допомогти розповісти іншим про Його 
любов.

Пам’ятай, Господь Ісус пообіцяв завжди 
перебувати з тими, хто любить Його 
(Матвія 28:20). Це означає, що тобі 
не потрібно іти у якесь спеціально 
призначене для молитви місце, ти можеш 
молитися там, де знаходишся. Молися, 
коли починається твій день, молися, коли 
граєш, працюєш, ідеш зі школи додому, 
перед їжею, в кінці дня… молися кожного 
часу.

Метод: Щоденний розклад
Зробіть по одній 
копії робочого 
листка №19 для 
всіх підлітків, а 
також зробіть 
одну збільшену 
копію (на 
формат А3) і 
помістіть її на 

дошці. Відведіть дві хвилини на те, 
щоб кожен учень записав свій щоденний 
розклад. Наприклад, 7:00 – прокидаюся, 
7:10 – приймаю душ, 7:15 – вбираюся, 7:30 
– снідаю, 7:45 – чекаю на автобус тощо. 
Вчитель може написати свій щоденний 
розклад на великому аркуші. Коли всі 
завершать роботу, спитайте: «Коли, на 
твою думку, був би найсприятливіший 
час для молитви?» «Як ми можемо не 
забувати молитися за таких обставин?» 
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П
осібник 27

Посібник

27

листок 19

ЩОДенний РОЗкЛАД

Михея 7:19 Вибілює кармазин, немов сніг.

Псалом 103:12  Віддаляє так далеко, як схід віддалений від заходу.

Ісаї 1:18 Ніколи не згадує.

до Євреїв 10:17 Кидає у морську глибочинь.
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як Бог вирішує проблему нашого гріха!
ДиВОВижНО,



«Які труднощі можуть у нас виникати?» 
Поділіться власним досвідом. Дайте 
практичну пораду відповідно до відповідей 
підлітків.

Як ми повинні молитися?
В посл. до Ефесян, 6:18-20, написано 
також про ставлення, яке має бути у нас 
під час молитви. Молитва не повинна 
перетворитися на автоматичну звичку, але 
нам слід молитися свідомо, наполегливо і 
завзято. Ми повинні правильно ставитися 
до Бога і до молитви Йому. Нам слід 
молитися з вірою в серці (1 Івана 5:14). 
Пам’ятай, що Бога більше цікавить наше 
серце, ніж наші слова. Він чує наші слова, 
але, перш за все, звертає увагу на наші 

прагнення, бажання 
і на нашу любов до 
Нього.

Павло писав 
ефесянам, що вони 
повинні молитися 
усякою молитвою. 
Існує чотири 
складових молитви. 
[Покажіть наочний 
посібник №28].

Поклоніння
Молитву ми повинні починати з 
поклоніння Богові за Його сутність 
(Псалом 29:2). Прославляй Бога за Його 
характер, наприклад, за Його велич, 
святість, любов і могутність. За все Бог 
гідний хвали. Він – Творець усього, Цар 
царів, Командувач війська. Тож завжди 
буде правильно починати молитву з 
прославлення і подяки (Псалом 92:2). 

Метод: Поклоніння 
за допомогою Псалмів
Поділіть підлітків на групи по чотири-
п’ять учасників. Дайте групам аркуш 
паперу, Біблію і ручку. Попросіть групи 
прочитати Псалом 103 (частину або 
повністю, залежно від часу) і скласти 
перелік рис сутності Бога. Коли роботу 
буде завершено, зберіть всю групу і разом 

прославте Бога в молитві. Заохотьте 
підлітків базувати свої молитви на тому, 
що саме вони дізналися під час роботи над 
Псалмом.

Сповідання
Часто, стаючи перед Богом у молитві, ми 
усвідомлюємо свою гріховність. Якщо ми 
прагнемо прощення, тоді гріх потрібно 
сповідати (1 Івана 1:9). Будь відвертим 
перед Богом. Адже від Нього неможливо 
нічого приховати. Відкрито сповідай свій 
гріх перед Ним, шукай Його прощення і 
попроси Його допомогти тобі позбавитися 
цього гріха. Тоді ти пізнаєш милість Божу 
і Його прагнення простити тебе (Псалом 
103:12).

Метод: Що Бог робить 
з моїми гріхами?

Роздайте 
кожному 
учаснику 
по одному 
робочому 
листку 

№19. Попросіть підлітків поєднати місця 
Писання зі ствердженнями. Ця робота 
допоможе їм дізнатися, як дивовижно Бог 
вирішує проблему нашого гріха.

Постійна молитва
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ВіДПоВіДі: лиСток 19 
Вибілю� кармазин,	немов	сніг.

Віддаля�	так	далеко,	як	схід	
віддалений	від	заходу.

Ніколи	не	згаду�.

Кида�	у	морську	глибочинь.

Михея	7:19

Псалом	103:12

Ісаї	1:18

до	�вреїв	10:17

Посібник 28

ПоКлоНІННЯ

СПоВІДаННЯ

ПоДЯКа

ПрохаННЯ
Посібник

28

листок 19

ЩОДенний РОЗкЛАД

Михея 7:19 Вибілює кармазин, немов сніг.

Псалом 103:12  Віддаляє так далеко, як схід віддалений від заходу.

Ісаї 1:18 Ніколи не згадує.

до Євреїв 10:17 Кидає у морську глибочинь.
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Подяка
Відводь час на подяку Богові за все, що Він 
зробив для тебе. Дякуй за Господа Ісуса і 
за все, що Він звершив для тебе, до того 
ж, не забувай дякувати Богові за щоденні 
благословення, які Він посилає тобі. Їжа, 
родина, дім, здоров’я – ми маємо багато 
чого, за що слід бути вдячними. Ми всі 
знаємо, що ввічлива людина, одержавши 
дарунок, каже «дякую», тож дуже 
правильно, коли ми дякуємо Богові за все, 
що Він подарував нам.

Метод: Поділись подякою
Попросіть підлітків подумати про своє 
життя і визначити щось одне, за що 
вони особливо вдячні. Відведіть декілька 
хвилин тиші, а потім надайте можливість 
підліткам поділитися своїми подяками.

Прохання
Ми також можемо приносити Богові 
наші потреби. Деякі люди вважають, 
що прохання за потреби – це головна 
причина для молитви. Проте, лише коли 
ми прославили Бога, сповідали свій 
гріх і подякували Йому за Його доброту 
і милість, тоді ми готові розповісти 
Йому свої прохання. Таким має бути 
правильний порядок. Однак нам не слід 
боятися або соромитися висловлювати 
Богові свої бажання. Він любить слухати 
молитви Своїх дітей і обіцяє надолужити 
всі наші потреби (до Филип’ян 4:19).

За кого ми повинні молитися?
В посл. до Ефесян, 6:18-20, апостол 
Павло також пише, про кого нам слід 
молитися. У 18 вірші говориться, що ми 
повинні молитися за всіх святих, тобто 
за всіх християн, за наших братів-воїнів. 
Не забувай молитися за місіонерів, 
пасторів, молодіжних лідерів та інших 
молодих християн. Молитва допомагає 
війську Христа в усіх битвах. Всі ми 
беремо участь у духовній битві, та все ж 
іноді почуваємося самотніми. Коли ми 
молимося за інших і коли вони моляться 
за нас, ми зміцняємося і підбадьорюємося 
в боротьбі. Чи постійно ти молишся за 
інших? Обов’язково молись.

Метод: Молитовний «круг»
Зробіть для кожного 
підлітка по одній 
копії робочих листків 
№20 і 21 на цупкому 
папері. Попросіть 
підлітків вирізати 
три круги. Потім 
нехай вони запишуть 
імена людей, за яких 
бажають молитися. 
На крузі «тижня» 
(7 секторів) вони 
записують імена 
людей, за яких 
бажають молитися, 
принаймні, один 
раз на тиждень, 
наприклад, родина і 
близькі друзі. На крузі 
«місяця» (31 сектор) 
підлітки можуть 

записати імена людей, за яких бажають 
молитися, принаймні, один раз на 
місяць. Можливо, не вистачить часу 
заповнити всі круги, але роботу можна 
завершити вдома. Писати краще олівцем, 
щоб пізніше можна було внести зміни. 
Потім три круги потрібно скріпити в 
середині зшивачем-затискувачем (щоб 
круги могли вільно обертатися). Щодня 
підлітки обертатимуть на один сектор 
круг «тижня» і «місяця» і знатимуть, за 
кого вони сьогодні повинні молитися. Ця 
робота допоможе підліткам організувати 
заступницьку молитву. За бажанням, ви 
можете завершити заняття молитвою 
в маленьких групах. Підлітки можуть 
скористатися своїм молитовним «кругом».
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Завершення
Без молитви наша духовна зброя принесе 
нам мало користі. Кожну річ бойового 
спорядження ми повинні надягати з 
молитвою. Молися щодня за потреби своїх 
братів-воїнів, і з молитвою військо Христа 
прямуватиме до перемоги! ●

Постійна молитва
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Цілі: Ми бажа�мо, щоб підлітки
поміркували про ставлення різних 
воїнів до Господа Ісуса, за часів Його 
перебування на землі.
усвідомили, яку ціну заплатив Господь 
Ісус на хресті.
дякували Богові за своє спасіння.
щиро намагалися віднайти шлях до 
Бога.

Вступ: Поступове доповнення
Збільште 
наочний 
посібник №29 і 
покажіть його 
групі. Посібник 
ви заповнюва-
тимете 
чорним 
маркером 
поступово, 
протягом 
заняття. 
На наочному 
посібнику №30 
намальовано 
завершений 

варіант. Зробіть по 
одній копії робочого 
листка №22 для 
кожного підлітка, 
також дайте 
підліткам ручки і 
щось тверде, на чому 
можна було б писати. 
Свої посібники 
підлітки також 
заповнюватимуть 

протягом заняття.

Завершуючи цикл занять про Христового 
воїна, ми з вами розглянемо приклади 
деяких воїнів та їхню відповідь на заклик 
Господа Ісуса. Ми поговоримо про 

реальних воїнів, які справді жили, коли 
Господь Ісус перебував на землі. Одна 
група воїнів займала посаду, яку можна 
порівняти з сучасними рядовими; іншу 
групу можна порівняти з сучасними 
лейтенантами, яких тоді називали 
сотниками або центуріонами. Сотники 
командували сотнею воїнів.

Воїни біля хреста: Івана 19:23-24
Уяви ті події. Троє людей висять на 
хрестах. Довкола зібрався натовп. Воїни 
стоять на варті. Юдейські начальники 
бажають переконатися, що Ісус 
Христос помре. Тут також присутні 
деякі послідовники Ісуса. Хтось із 
людей прийшов просто з цікавості. На 
центральному хресті висить Ісус Христос, 
Бог Син; Він зносить жахливі страждання 
і помирає як жертва за гріх. Він зносить 
покарання, на яке заслужили ми з 
тобою за наші гріхи. Бог Син страждає 
добровільно.

Різні люди по-різному сприймають 
смерть Ісуса Христа. Дехто радіє Його 
смерті. Хтось приголомшений горем. 
Інші глузують. В центрі цієї дивовижної 
сцени стоять воїни, яким байдуже до 
смерті Ісуса. Більше того, вони ділять 
між собою одяг Ісуса Христа. Раптом 
їм трапляється вбрання без швів, ткане 
цілим зверху до низу. Вони не можуть 
вирішити, кому належатиме це вбрання. 
Що ж вони роблять, поки Господь 
Ісус помирає в муках? Вони кидають 
жереб, щоб визначити, кому дістанеться 
цей особливий одяг! Чому воїни так 
поводяться у присутності Ісуса Христа, 
Який висить на хресті? Тому що їм 
байдуже до Ісуса. Вони живуть лише задля 
себе. Вони перетворилися на жорстоких і 
безсердечних вояків, які просто виконали 
наказ – прибили людей до хрестів, а тепер 
ділять між собою їхній одяг.
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Можливо, й тобі байдуже, як їм? Ти знаєш 
про Ісуса Христа і про те, що Він звершив 
для тебе. Проте тобі байдуже до Господа 
Ісуса і Його спасіння. Ти ніколи не просив 
Господа Ісуса простити тебе. Ти постійно 
відмовляєшся від прощення, яке дає 
Господь Ісус. Ти не став воїном Божого 
війська, тобі просто байдуже. В цьому і є 
трагедія. Адже ти наражаєшся на велику 
небезпеку залишитися далеко від Господа 
назавжди, на всю вічність.

Сотник біля хреста: Марка 15:37-39
Темрява вкриває землю на три години. 
Господь Ісус голосно вигукує: «Боже Мій! 
Боже Мій, – нащо Мене Ти покинув?» 
Потім Ісус Христос помирає. Саме заради 
цього Він прийшов на землю: прожити 
досконалим життям і померти задля 
мого і твого спасіння. Яку велику ціну 
Йому довелося сплатити, щоб дати тобі 
прощення гріхів, здатність жити для Бога і 
можливість провадити вічність в Небесах. 
Все це Господь Ісус зробив для тебе. Багато 
з тих, хто зібрався біля хреста, не виявили 
зацікавлення. Але одна людина – виявила. 
То був сотник, який стояв перед хрестом. 
Він бачив страждання Ісуса Христа. Він 
чув, як Ісус просив Бога простити Його 
ворогів. Тоді сотник усвідомив, а потім і 
ствердив: «Чоловік Цей був справді Син 
Божий!»

Нам не відомо, чи увірував той сотник 
в Ісуса Христа як Спасителя, адже це не 
записано в Біблії. Але він, безперечно, 
зробив крок у правильному напрямку. 
Він визнав Ісуса Христа Богом. Іншим 
воїнам було байдуже до Ісуса, а сотник, 
спостерігаючи за Ним, переконався у тому, 
Хто Ісус Христос насправді. Недостатньо 
лише знати це. Багато людей знають цю 
істину, але не приймають Христа вірою 
як Спасителя. Не зупиняйся за мить 
від спасіння. Отримай прощення від 
Господа вже сьогодні. Знаючи істину, дій. 
Не дозволяй Божому ворогові, сатані, 
перешкодити тобі прийти до Господа Ісуса.

Сотник, який шукав: 
Дії 10:1-48
Корнилій був доброю людиною, 
богобійною і побожною. Він щедро 
жертвував нужденним і постійно молився. 
Він шукав шлях до Бога. Але він ще не чув 
по жертву Господа Ісуса на хресті. Завдяки 
видінню від Бога і запрошенню Корнилія, 
апостол Петро вперше усвідомив, що 
повинен нести Євангелію і тим, хто не 
був юдеєм. Коли Петро прийшов до 
Кесарії, там в домі Корнилія на нього вже 
чекало багато людей. Вони хотіли почути, 
що Господь скаже їм через Петра. Коли 
Петро проповідував про життя, смерть 
і воскресіння Господа Ісуса, а також 
про необхідність прийняти Його вірою, 
Святий Дух зійшов на Корнилія і на всіх, 
хто був в його оселі, і всі вони одержали 
спасіння. Корнилій щиро шукав шлях до 
Бога і віднайшов його через Ісуса Христа. 
Тепер він справді жив для Бога.

До якого воїна подібний ти?
До якого воїна ти подібний? До одного з 
тих, хто кидав жереб, коли Ісус Христос 
помирав на хресті? До тих, кому було 
байдуже? Чи ти подібний до сотника, 
який усвідомив, Хто Такий Ісус Христос? 
А, може, ти побідний до того, хто шукав 
шлях до Бога?

Будь подібним до Корнилія: прийми вірою 
Командувача Божого війська, Господа Ісуса 
Христа. Будь у Божому війську, а не на боці 
сатани. Якою буде твоя відповідь на цей 
заключний заклик Божого Слова?

Цикл занять «Воїн 
Христа» можна завершити 
повторенням матеріалу. 
Нижче запропоновано 
різні ідеї, з яких ви можете 
вибрати одну.

Метод: 
«Збери бойове спорядження»
Підготовка

• Зробіть чотири копії наочного 
посібника №31 і виріжте різне бойове 
спорядження.

Заключний заклик
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• Зробіть чотири копії наочного 
посібника №32 і виріжте смуги зі 
словами.

• Покладіть всі вирізані обладунки і 
смуги з текстом у коробку і поставте 
коробку посередині кімнати.

• Стільці розставте навколо коробки.

• У чотирьох кутах кімнати на підлозі 
покладіть по одному чистому аркушу 
форматом А3.

• Поруч з кожним аркушем покладіть 
клей і маркери.

• Гральний кубик покладіть у 
невеличку коробку, яку можна буде 
передавати по колу.

Правила гри

• Поділіть підлітків на чотири 
команди і призначте кожній команді 
аркуш (кут).

• Попросіть підлітків сісти на стільці 
у колі, де вони бажають.

• Коробку з кубиком передають по колу, 
і підлітки один за одним кидають 
кубик в коробці.

• Якщо випадає цифра «1», «2», «3», «4» 

або «5», гравець залишається на місці 
і передає коробку далі.

• Якщо випадає «6», гравець підходить 
до коробки, що посередині кімнати, 
бере одну річ із «спорядження» або 
смугу зі словами, потім іде до аркуша 
своєї команди і приклеює обрану 
фігуру до аркуша.

• Гравець повертається, сідає на будь-
яке інше вільне місце в колі і чекає на 
свою чергу кидати кубик.

• Приклеєні до аркуша обладунки 
(наприклад, «підперізок») повинні 
бути пов’язані з відповідними 
ключовими словами («правда») 
і відповідним поясненням («Вір 
істинному Божому Слову і живи 
згідно з його істинами, подібно до 
Господа Ісуса Христа»).

• Мета гри – якомога швидше і 
правильно приклеїти до аркуша всі 
речі бойового спорядження і слова.

Додаткові правила

• Гравці, які чекають на свою чергу 
кидати кубик, залишаються на 
місцях.

• Біля аркуша можуть знаходитися 
одразу декілька гравців однієї 
команди. Це можливо, якщо декілька 
людей підряд викинули на кубику «6».

• Не можна міняти своє місце під час 
гри; гравець може поміняти місце 
лише тоді, коли повертається з кута 
команди.

• Гравцеві дозволяється радитися з 
рештою команди.

• Побачивши помилку на аркуші своєї 
команди, гравець може виправити її, 
а потім повернутися на місце.

• Якщо гравець бачить, що вибрав 
обладунок, який вже є на аркуші, він 
повертає цей обладунок у коробку 
посередині кімнати і сідає на місце.

Після завершення гри коротко поговоріть 
про значення кожного виду Божої зброї, 
а також нагадайте про необхідність 
молитися.
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Посібник 31

Посібник

31

Посібник 32

Правда
Вір істинному Божому 
Слову і живи згідно 
з його істинами, подібно 
до Господа Ісуса христа

Праведність
Знай, що ма�ш безпеку 
в христі, незважаючи 
на звинувачення сатани

Мир
Проповідуй �вангелію, 
щоб ще багато людей 
віднайшли мир з Богом

Віра
Пам’ятай, ßкий � Бог, 
і покладайся на Нього, 
і на Його обітниці

Спасіння
Пам’ятай про останній 
день, коли звершиться 
спасіння, і не переймайся 
сьогоденням

Дух
Вивчай напам’ять ключові 
вірші і цілком довіряй їм 
під час духовної битви

Посібник

32



Метод: Пластикові стаканчики
Вам знадобиться приблизно 30 
пластикових стаканчиків. Поділіть 
групу на дві команди. Задавайте питання 
командам по черзі [питання наведено 
нижче]. Той, хто відповів, ставить на стіл 
два стаканчики – один на одного. Під час 
вікторини «вежа» зростатиме. Команди 
змагаються, чия «вежа» виявиться вищою. 
В кінці вікторини дайте командам по 10 
балів за кожен стаканчик.  Порахуйте 
бали. Якщо команда боїться, що їхня 
«вежа» впаде, вони можуть почати 
будувати наступну «вежу». Проте за один 
стаканчик другої «вежі» вони одержать 
лише п’ять балів.

1. Яке спорядження захищає 
християнина від огненних стріл 
сатани? (Щит віри).

2. Від чого захищає нас підперізок 
правди? (Від неправдивого вчення).

3. Відповідно до 1 посл. до Солунян, 5:17, 
коли повинні молитися християни? 
(Завжди).

4. Яке бойове спорядження захищає 
розум християнина від нападів 
сатани? (Шолом спасіння).

5. Що повинен робити християнин, 
усвідомивши, що в його житті є гріх? 
(Сповідати гріх перед Богом).

6. Що християнин повинен робити 
стосовного Божого Слова? Дай дві 
відповіді. (Читати, виконувати, 
ділитися).

7. Яке захисне озброєння нагадує нам 
про те, що досконалу праведність 
Господа Ісуса зараховано 
християнинові на рахунок його гріха? 
(Броня праведности).

8. Назви дві з чотирьох складових 
молитви. (Поклоніння, сповідання, 
подяка, прохання).

9. Назви дві з багатьох «огненних 
стріл» сатани проти християн. 
(Гнів, страх, жаль до себе, почуття 
самотності).

10. Яке спорядження допомагає нам 
уникати лицемірства? (Підперізок 
правди).

11. Як ти можеш одержати прощення 
гріхів? Назви два аспекти. 
(Відвернутися від гріха, навернутися 
у вірі до Господа Ісуса Христа).

12. Яку чудову надію мають християни? 
На що вони очікують? (На 
повернення Господа Ісуса).

13. Звідки люди, які записували Біблію, 
знали, що їм писати (Святий Дух 
керував ними).

14. Які є три причини для нашої віри 
в Бога? (Його сутність, обітниці, 
сила).

15. Який обладунок згадується третім? 
(Взуття Євангелії миру).

16. За яких людей повинні молитися 
християни? Дай, принаймні, дві 
відповіді. (Місіонери, пастори, 
молодіжні лідери, інші християни).

Метод: Молитва і завдання додому
Зробіть по одній копії 
робочого листка №23 
для кожного підлітка. 
Попросіть підлітків 
вголос прочитати 
різні частини 
текстів, записаних на 
листку. Помоліться 
на основі того, що 
прочитали. Нехай 
підлітки візьмуть 

листки додому і користуються ними. ●

Заключний заклик
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листок 23

Чи ти 
користуєшся 

силою молитви?
Ти можеш молитися кожного часу 

молитвою:

прославлення

сповідання

подяки

прохання

Чи ти користуєшся 
всіма обладунками 
Божої зброї?

• підперізок правди
• броня праведности
• взуття Євангелії миру
• щит віри
• шолом спасіння
• меч духовний

до Ефесян 6:10-18

Пам’ятай про відповідь різних воїнів 
на заклик Господа Ісуса. Одним було  байдуже; хтось усвідомив, Хто такий Господь Ісус; інший, Корнилій, 

присвятив своє життя Господу Ісусу 
Христу.

До 
якого 

воїна 
ти подібний?

Будь подібним до Корнилія.
Тепер вибір 
за тобою!

Ти вже усвідомив, що між Богом і сатаною ведеться запекла битва?
Чи ти вже 
приєднався 

до Божого війська?
Відповідь – або «так», 
або «ні».

Як приєднатися?
• визнати свій гріх
• покаятися
• увірувати в Господа 
Ісуса Христа
а потім жити 
для Господа 
Ісуса!

Бог Сатана
Творець

Всемогутній
Багато 
ангелів

Має першість

Грішний ангел
Обмежений у силі
Злі духи
Прагне 
місце Бога

Листок

23
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Загальний наочний посібник

Битва
• Духовна битва
•	Тактика ворога

•	При�днуючись до війська
•	Готовий до бою

обладунки
•	Пояс • Броня • Взуття
•	Щит • Шолом • Меч 
•	Молитва

Заклик



ĔiľĵĪĵ 
ĸĵĨi! ęį ĽĬ 
ĩiīľĺĩ?!

ČĪĬ ĭ! ċĺĳħŅ, 
ĳį ĺ ĸĩiĹi 
ĴĬ ĸħĳĵĹĴi!

Посібник 1



Посібник 2

Має 
першість Прагне 

місце Бога

Багато 
ангелів

Злі 
духи

все- 
Могутній оБмежений 

у силі

творець грішний 
ангел

Бог Сатана



Посібник 3

Тактика 
сатани

Він засліплює розум тих, 
хто не вірить 
�вангельській звістці.

2 до Коринтян 4:4

Він краде 
Боже Слово.

Матвія 13:19

Він уловлює людей.
2 Тимофію 2:26



Посібник 4

Підказка1
Які дві серйозні 
небезпеки виникають 
під час роздумів 
про Божого ворога, 
сатану?

2
Запиши декілька речей, 
в яких небезпечно 
брати участь, 
наприклад, ворожіння 
по долоні.

Підказка 3
Скільки використано 
ді�слів першої особи 
однини 
в кн. Ісаї 14:13-14?

Підказка

4
Як Бог відповів 
на зухвалі амбіції 
сатани? 
(Див. Юди 6).

Підказка 5
Запиши два імені 
сатани, які згадуються 
в цих місцях Писання: 
Матвія 4:3, 1 Івана 3:8.

Підказка 6
Запиши ще два імені 
сатани, які 
викривають 
його сутність. 
(Див. Івана 8:44).

Підказка

7
Прочитай 
2 до Коринтян 4:4 і 
запиши одну 
з тактик сатани, яку 
він застосову� щодо 
невіруючих людей.

Підказка 8
Прочитай 
Матвія 13:19 
і знайди ще одну 
хитрість ворога.

Підказка 9
Третя тактика сатани 
опису�ться 
в 2 посл. до Тимофія, 
2:26. 
В чому вона поляга�?

Підказка
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Посібник 6
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Посібник 8

Як приєднатися 

до Бож
ого війська?

Як приєднатися 

до Бож
ого війська?



Посібник 9

1 до Тимофія 6:12
ВІРА

2 до Тимофія 2:3
НЕПоХиТНІСТь

2 до Тимофія 2:3
НАГоРоДА
до Ефесян 6:10-18

БоЖА ЗБРоЯ



Посібник 10



Посібник 11

до Ефесян 6:14

ĖiīĶĬķiĮĵı Ķķ
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до Ефесян 6:14
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Посібник 17

до Ефесян 6:15
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Посібник 18



Посібник 19



Посібник 20

ĠįĹ

до Ефесян 6:16
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Посібник 22
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Посібник 23

ğĵĲĵĳ
до Ефесян 6:17ĸĶħĸiĴĴņ

БоЖА
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Посібник 24

Зброя 
для нападу



Посібник 25

ēĬľ

до Ефесян 6:17

īĺļĵĩĴįİ
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Посібник 26

Святий 
Дух

Надихнув Боже Слово

Допомага� нам розуміти Слово

Ніколи не суперечить Слову

Допомага� нам користуватися Словом

ЧитайЧитай Слово

БийсяБийся Словом

ВиконуйВиконуй Слово

ДілисьДілись Словом



Посібник 27



Посібник 28

ПоКЛоНІННЯ

СПоВІДАННЯ

ПоДЯКА

ПРоХАННЯ



Посібник 29



Посібник 30

і

Ğĵ
Ĳĵ
ĩi
ı 
ĝ
Ĭİ

 
Ĩĺ
ĩ 
ĸĶ
ķħ
ĩī
i 

Ę
įĴ
 Ĉ
ĵĭ
įİ
!



Посібник 31



Посібник 32

Правда
Вір істинному Божому 
Слову і живи згідно 
з його істинами, подібно 
до Господа Ісуса Христа

Праведність
Знай, що ма�ш безпеку 
в Христі, незважаючи 
на звинувачення сатани

Мир
Проповідуй �вангелію, 
щоб ще багато людей 
віднайшли мир з Богом

Віра
Пам’ятай, Який � Бог, 
і покладайся на Нього, 
і на Його обітниці

Спасіння
Пам’ятай про останній 
день, коли звершиться 
спасіння, і не переймайся 
сьогоденням

Дух
Вивчай напам’ять ключові 
вірші і цілком довіряй їм 
під час духовної битви
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Листок 2

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Біжимо заза
підказкою!

Прочитай картки у правильному 
порядку. Запиши відповіді.

листок-підказка

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Біжимо заза
підказкою!

Прочитай картки у правильному 
порядку. Запиши відповіді.

листок-підказка
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Після футбольного матчу друзі Деббі вирішили піти чогось випити. Деббі зазвичай не 
гуляла до пізньої ночі, але дівчина не хотіла, аби друзі вважали її «білою вороною», і 
тому пішла разом з ними. Неподалік від пустинної дороги вони випили вина і коньяку 

і сп’яніли. Тоді хтось запропонував пограти у «слабака». Напевно, ти вже чув про цю безглузду 
гру: дві машини на великій швидкості мчать у лобову. Водій, який першим зверне з дороги, і є 
«слабак»; він програє. Того вечора з дороги ніхто не звернув. У жахливій аварії всі друзі Деббі 
загинули, а вона сама на все життя залишилася скаліченою і спотвореною. Сльози котилися по 
її щоках, коли вона розповідала про палке бажання не йти з друзями. Декілька разів протягом 
того вечора у неї виникало бажання попросити когось відвезти її додому. Але дівчина боялася 
осуду з боку друзів. Навіть коли почалася та страшна гра і Деббі була дуже налякана, вона так 
і не зібралася силами, щоб вийти з машини. Лишень подумай, яким потужним може бути 
тиск з боку однолітків. Тоді машини двічі и оминали одна одну, аж поки, врешті, не врізалися. 
Деббі розуміла, що її життя в небезпеці, і мала декілька нагод залишити компанію. Проте 
вона зволіла краще наразити на небезпеку своє життя, аніж зіпсувати стосунки з друзями. 
Найсумніше те, що більшість молодих людей у тих машинах також хотіли б вийти. Але й 
вони боялися висловити своє бажання. Прийнявши рішення змовчати, вони підписали собі 
смертний вирок. То були не погані молоді люди, а лише дружелюбні хлопці і дівчата, які 
піддалися тиску з боку однолітків і зробили неправильний вибір.

обговорення ситуаціїобговорення ситуації

1. Якою була перша помилка Деббі?
2. Чому вона не попросила випустити 

її з машини?

3. Якби дівчина відмовилася йти разом 
з друзями, що могло б трапитися?

4. Якою за характером була Деббі?

Кен Дейвіс
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П О П У Л Я Р Н І С Т Ь Г Н

Р Н Е З А Х О П Л Ю Ю Ч И Й

У П Р И В А Б Л И В И Й Н В

Л Ь Е Т Ж Н К І Ф Ч М Й З Р

О Б М А Н Щ И К В Р Н Ш С Т

В Ь О К Е А П Р О П О Н У �

Л К Ж Т А Ш Н А С Л І Д К И

Ю У Е И Р О А Д Н Е Г Л Ї Й

� Ф Н К Ш Р Д Е А Р У С М Т

Й Л И И Е П Р И Х О В У � Н

Н З Й Щ З А С Л І П Л Ю � Г

Всі пропущені слова і слова, виділені жирним шрифтом, заховані в 
таблиці. Запиши пропущені слова, потім знайди їх в таблиці і обведи.

ВорогВорог

Дещо з тактики сатани: Він з  розум невіруючих людей.

 Він к  Боже Слово.

 Він у  людей.

Що пропонує сатана: п  гріх.

 з  досвід.

 п

Він – о , він приховує н  гріха.

Він п .
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Школа
На уроці вчитель розповідає про теорію еволюції як про 

найкраще пояснення походження людини. Він навіть 
каже такі слова: «Лише деякі християни відмовляються 

визнати цей доказ. Сподіваюся, серед нас немає 
послідовників теорії створення світу!» Один християнин 

вирішує відповісти…інс
цен

івк
а 
1

інс
цен

івк
а 
1

Спортивний майданчик
Команді потрібно перемогти в останній грі сезону. Вже 

минула половина матчу, а команда відстає на два голи. 
На боці суперників грає чудовий гравець, якого, здається, 

нічим не зупинити. Декілька гравців змовляються 
вивести його з гри. Їм здається, що це – єдиний вихід! Але 

християнин не погоджується…інс
цен

івк
а 
2

інс
цен

івк
а 
2

Дім
Двоє братів вже протягом двох годин грають з ігровою 

приставкою. Додому повертається мати. «Сподіваюся, 
ви не довго граєте. Якщо ви тут уже понад годину, будь-

ласка, припиняйте. Добре?» Один з братів заявляє: «Але 
ж, мамо, ми щойно почали!!!» Інший брат, християнин, 

відповідає інакше…інс
цен

івк
а 
3

інс
цен

івк
а 
3

Церква
Богослужіння завершилося. Молодь веде на вулиці бесіду. 

Один з них скаржиться, що проповідь була нудною. 
Хтось інший вважає, що пісні були якісь старомодні. 

Третій переповідає чутку, яку він чув про одного зі 
старших братів церкви. Але один юнак усвідомлює, що 

таке ставлення недобре, і намагається стримати інших…інс
цен

івк
а 
4

інс
цен

івк
а 
4
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Що 

я знаю про Господа Ісуса, 

Командувача?

Матвія 1:21

Його 

Дії 10:38

Його 

1 Петра 2:24

Його 

Матвія 28:6

Його 

В чому 

полягає моє завдання, як 

воїна Божого?

1 Петра 5:8-9 

до Римлян 10:9 

до Римлян 12:2  

Де 
моє поле битви?

колша 

тивспорний 
данчмайик  

імд 

рквцеа 

Що 
потрібно воїнові 
Христа?

1 до Тимофія 6:12 
В  
в

2 до Тимофія 2:3 
З  
н

2 до Тимофія 4:7-8 
Ч  
н

до Ефесян 6:10-18 
О  
для б

Як 

стати добрим воїном 

Божим?

2 Петра 3:18

1 Івана 2:3

Як 
я можу приєднатися до 
Його війська?

до Римлян 3:23

Дії 3:19

Дії 16:31

Ğį Ĺį ĩĭĬ Ķķį īĴħĩĸņ īĵ ĈĵĭĵĪĵ ĩiİĸŃıħ?
Не пиши відповідь. Натомість серйозно поміркуй про те, що Господь Ісус зробив для тебе. 
Чи ти вже повірив у Господа Ісуса? Відповідь – або «так», або «ні». 
Зроби все, щоб ти зміг відповісти: «Так»!

Ėķį īĴĺŅľįĸŃ
īĵ ĩiİĸŃıħ
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ПРАВДА чи неправда
Прочитай наведені місця Писання – і визначиш відповідь.

П Н
❏ ❏ Бог любить усіх, Він не залишить людей у пеклі. до Римлян 6:23

❏ ❏ Якщо Господь Ісус був справжньою Людиною, 
Він мав би хоч раз згрішити.

до Євреїв 4:15

❏ ❏ Світ утворився шляхом еволюційного процесу. Буття 1:1

❏ ❏ Після смерті на хресті Господь Ісус воскрес 
у справжньому тілі.

Луки 24:37-39

❏ ❏ Якщо я добре проживу своє життя, 
Бог пустить мене в Небеса.

до Ефесян 2:8-9

обговорення ситуації

обговорення ситуації
- Мамо, я вже йду! – сказав 
14-річний Борис, виходячи за 
двері.

- Куди ти? – спитала мама.

Як завжди, Борис уже мав готову відповідь.

- Не хвилюйся, мамо. Ми разом із друзями з 
церкви йдемо в кіно.

І мама, як завжди, повірила. Але Борис попрямував у інше 
місце. Щосуботи він зі шкільними друзями зустрічався на місці 
паркування біля супермаркету, що біля річки, і вони їздили 
навипередки на мопедах. Борис ще не мав власного мопеду, але 
дуже полюбляв дивитися на перегони. Якби його спитали, чому він 
приховує від мами, куди справді йде, він відповів би: «Думаю, краще 
не говорити правду! Інакше вона може не пустити мене. Або, якщо 
навіть і дозволить піти, буде хвилюватиметься цілий вечір. А так і їй, 
і мені спокійно. Я ж лише дивлюся – в цьому немає нічого поганого!»

1. Чи переконав тебе Борис у тому, що він добре зробив, збрехавши мамі? 
Поясни, чому.

2. Як може закінчитися ця історія? Подумай про всі можливі наслідки.

3. Опиши інші ситуації, за яких може виникнути спокуса збрехати?

4. Якщо християнин обманює, як це впливає на його свідчення?

5. Чому Бог велить нам завжди говорити правду?

6. Якщо ти борешся зі звичкою обманювати, як ти можеш «підперезатися 
правдою»?
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Броня 
праведности

сло авЗ п утаа ніл

стихнирияна 

тансаа 

веднпраість 

сінспані 

влявияти 

итжті 

рвіі 

рігха 

унрахок 

ронбя 

нівасумтися 

веднпраости 

Розплутай	слова	і	встав	їх	у	відповідні	речення,	які	записано	нижче.

« Б  п » – це досконала п

Господа Ісуса, яка зараховується на р  твого г ,

коли ти у в  навертаєшся до Господа Ісуса.

Тоді, дивлячись на х , Бог бачить досконалу праведність

Господа Ісуса. Християнин же повинен в  праведність

Ісуса Христа у своєму ж .

Коли с  намагається змусити християнина

с  в с , християнин повинен згадати,

що Його праведність – це Сам Ісус Христос.

І ось головне питання: «Чи ти вже увірував у Господа Ісуса Христа?»
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➔✯☛➔➷✜✜✔ 

♦◗✰❡ 

✢■✰■❂☛ 

✢✧❡✲✲✔ 

✜➷✫■✬◗ 

✯✰☛✢✥✤✜➷➔✲✸ 

✢➷✰➷ 

❂✰➷✴ 

✢◗✯✰☛✢✤☛✜☛ 

✰☛✴❡✜■✫ 

❅✢☛✜❂✥✬➷✪ 

✢➷✤✢✥✰✜✥❰➔✔ 

➔✯☛➔✥✜✜◗♦ 

✢■➔✫✰✥➔ 

✘✥✰✥✢◗✫◗ 

➔✯☛➔➷✜✜✔ 

✯■✫☛✰☛✜✜✔ 

✴✰◗➔✲◗✔✜◗✜❡ 

Взуття 
Євангелії миру

В  Є  м  – це ч ,

які Бог дав х , щоб він встояв проти в .

Євангелія миру – це Добра звістка про с . Ісус Христос помер,

взявши на Себе п  за г , але третього дня

Він в  із мертвих. Він – живий Спаситель, і вже сьогодні

може дати тобі с , якщо ти в  від гріха і

навернешся до Ісуса Христа у в . Той, хто став с ,

має мир з Богом і н  не зноситиме вічного покарання за свій гріх.

Спасенна людина – в , це означає, що досконалу

п  Господа Ісуса зараховано на р  її гріха.

Розшифруй	слова	за	допомогою	наведених	символів. 
Потім	за	допомогою	знайдених	слів	заповни	пропуски.

☛
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обговорення ситуаціїобговорення ситуації
■ Мене звати Андрій. Я шукав можливості підзаробити. Іван Семенович 

з місцевої автозаправки пообіцяв мені таку роботу, а потім взяв 
когось іншого. Я дуже розлючений! Мені дуже прикро. Так, знаю.., як 
у християнина, у мене не повинно бути такого поганого ставлення, але 
ніяк не можу позбавитися цієї неприязні до Івана Семеновича.

■ Мене звати Софія. Моя мами захворіла. Наступного тижня вона 
повинна здати аналізи в лікарні. Я дуже непокоюся. Намагалась 
молитися, але ні про що не можу думати. Мені дуже страшно!

■ Мене звати Юрієм. Я почуваюся дуже безпорадним. Дуже старанно 
готувався до іспиту, але провалив його. Всі мої друзі одержали гарні 
оцінки. Вони намагалися підбадьорити мене, але все марно. Як мені 
шкода себе.

■ Мене звати Катя. Сьогодні субота, вечір.., а я сиджу вдома сама. Друзі 
пішли в кіно. Вони і мене запрошували, але я знаю, що той фільм 
мені, як християнці, дивитися не слід. Коли я відмовилася піти з 
друзями, вони лише поглузували з мене. Я впевнена, що вчинила 
правильно, але тепер я почуваюся дуже самотньою.

обговорення ситуаціїобговорення ситуації
■ Мене звати Андрій. Я шукав можливості підзаробити. Іван Семенович 

з місцевої автозаправки пообіцяв мені таку роботу, а потім взяв 
когось іншого. Я дуже розлючений! Мені дуже прикро. Так, знаю.., як 
у християнина, у мене не повинно бути такого поганого ставлення, але 
ніяк не можу позбавитися цієї неприязні до Івана Семеновича.

■ Мене звати Софія. Моя мами захворіла. Наступного тижня вона 
повинна здати аналізи в лікарні. Я дуже непокоюся. Намагалась 
молитися, але ні про що не можу думати. Мені дуже страшно!

■ Мене звати Юрієм. Я почуваюся дуже безпорадним. Дуже старанно 
готувався до іспиту, але провалив його. Всі мої друзі одержали гарні 
оцінки. Вони намагалися підбадьорити мене, але все марно. Як мені 
шкода себе.

■ Мене звати Катя. Сьогодні субота, вечір.., а я сиджу вдома сама. Друзі 
пішли в кіно. Вони і мене запрошували, але я знаю, що той фільм 
мені, як християнці, дивитися не слід. Коли я відмовилася піти з 
друзями, вони лише поглузували з мене. Я впевнена, що вчинила 
правильно, але тепер я почуваюся дуже самотньою.



Листок 14

Ф А П А Н Д Н А О Н Ь Я

А Н И Д Н Ш Й М Г О В С

М И Й П Р Л О Ж В Ї І У

І Р Н Я Н Г Р С М И Н М

Н С И Х Ш Б Л И П Ш Х Ф

Ш Т З А К І І А Р М В І

Ч Ф Н Ї В Б Я М А О Т Р

Г Н А С И Р Ь Н П Т І Т

Л П У Т Л П М І В Ф Ї К

Й І Н Р І Н О Р П З М Г

Ч А Й К Н И М А Х Т Н К

Д І В М Ч К Ф Й Ш В Н Е

đėĕĘĉĕėċ

Знайди ще десять слів, які згадувалися на занятті про «щит віри». Слова розташовані 
не в один рядок, а у формі щита, як показано у зразку. «Щит» може розташовуватися 
вертикально, або горизонтально. Літери можуть бути розташовані за годинниковою 
стрілкою і проти годинникової стрілки. Шість слів уже записано, а від решти чотирьох слів 
вказано лише першу і останню літери. Слова у кросворді (крім одного) складаються з п’яти 
літер.

НАПАДи   НАМІРи   ВоГоНь   ЗАХиСТ   ВІДЧАЙ   НАСТУП

С    и   Р    М   П    Х   С    В

Щит віри



перевір Свій 

розум!
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1 Друг придбав собі якусь неймовірну і дуже дорогу річ, 
наприклад, мобільний телефон останньої моделі…

А. Я дуже радий за нього!
Б. Мені теж такий потрібен!
В. Радше я використаю свої гроші на те, що буде приємне 

Богові!
Г. Можна попросити батьків купити мені такий самий!
Д. Мені такий шикарний телефон не потрібен!

2 Ти почув, що шкільний учитель зламав ногу і деякий 
час його не буде в школі…

А. Можливо, завтра не буде занять! Ура!!!
Б. Треба якось підбадьорити його!
В. Гадаю, одержав те, на що заслужив!
Г. Не хотілося б, щоб таке трапилося зі мною!
Д. Треба молитися за нього!

3 Наступної суботи твоя церква проводить 
євангелізаційний захід, і тебе просять взяти 

участь…

А. Радо піду!
Б. Було б добре, якби я захворів!
В. Треба зателефонувати другові і дізнатися, хто ще там 

буде!
Г. Думаю, що зможу послужити Богові!
Д. Сподіваюся, буде гарна погода!

Моя 
перша думка

=  балів

Моя 
перша думка

=  балів

Моя 
перша думка

=  балів

Моя думка 
після обдумування

=  балів

Моя думка 
після обдумування

=  балів

Моя думка 
після обдумування

=  балів

–6
 –

5 
–4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 

+4 

+5
 

+6

Ти в небезпеці! 
Треба негайно діяти!

Іноді ти забуваєш про головне. 
Зосередься на думках про Бога.

Все добре. Не знімай 
«шолома спасіння»!

Подумай, як ти повівся б 
за даних обставин. Яка 
думка була б першою? 
Яка думка була б другою, 
тобто після короткого 
обдумування? Будь 
щирим. Ця коротенька 
перевірка цілком 
конфіденційна, ніхто, 
крім тебе, не побачить 
цей аркуш.

Чи добре 
працює 
Тв і й 
розум?
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Прочитай	підказки	і	запиши	відповіді	в	клітинках.	Потім	прочитай	зверху	вниз,	
що	записано	в	кружечках,	–	і	знайдеш	відповідь	на	питання,	записане	внизу.

Про що тобі потрібно пам’ятати під час важкого бою?

                      

Шолом 
спасіння

❍ Командувач Божого війська

❍ Там християни житимуть вічно

❍ Вони наповнюють наш розум

❍ Уподібнювання до Господа Ісуса

❍ Шолом ?

❍ До них написане послання, в якому ми читаємо про Божу зброю

❍ Здатність думати

❍ Праведність Ісуса Христа зараховується на рахунок нашого гріха

❍ З цієї книги християни пізнають істину

❍ Автор послання до Ефесян

❍ Ти відчуваєш це, коли грішиш

❍ Тут ти можеш свідчити про Ісуса Христа

❍ Обладунок, який захищає голову

❍ Що ворог робить стосовно християн?

❍ До цього підштовхує нас сатана

❍ Сатана бореться проти них

❍ Що незабаром зробить Ісус Христос?

❍ Що зодягають воїни для захисту під час бою?

❍ Одна зі стратегій сатани – зробити нас такими.
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Матвія, розділ 4
Сатана спокушав Ісуса Христа Ісус Христос цитував Писання

«Коли Ти Син Божий, скажи, 
щоб каміння це стало хлібами!»

«Не хлібом самим буде жити людина, але 
кожним словом, що походить із уст Божих» 
(Повт. Закону 8:3).

«Коли Ти Син Божий, то кинься додолу, 
бо написано: Він накаже про Тебе Своїм 
Ангелам, і вони на руках понесуть Тебе…»

«Ще написано: 
Не спокушуй Господа Бога свого!» 
(Повт. Закону 6:16).

«Це все Тобі дам, якщо впадеш 
і мені Ти поклонишся!»

«Господеві Богові своєму вклоняйся 
і служи Одному Йому!» 
(Повт. Закону 6:13; 10:20).

В моєму житті
Сатана мене спокушує Я можу цитувати Писання

Просто обмани вчителя, 
і не буде проблем!

Спробуй, візьми трохи, 
це не призведе до наркоманії!

Залишися сьогодні вдома, 
не треба йти до церкви…

1 до Коринтян 6:19-20

1 Івана 1:9
Приповісті 12:22

до Римлян 12:2

Якова 1:12

1 до Тимофія 6:20
до Євреїв 10:24-25

духовний 
меч

ĎħĸĹĵĸĵĩĺİ

Ķiī ľħĸ 
ĨįĹĩį
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По горизонталі:
1. Розповідати іншим про Ісуса Христа

3. Християни повинні битися проти нього

4. Зброя, яка нагадує нам Біблію

5. Той, хто написав книгу

6. Їм Господь Ісус відповідав з Божого Слова (Івана 10:33-34)

7. Частина цього – меч духовний

8. Хто користується обладунками?

9. Ним натхнена Біблія

10. Що протилежне захисту?

13. Розділ посл. до Ефесян, де йдеться про Божу зброю

14. Що слід робити щодо написаного в Божому Слові? 

15. Що нам слід робити з Божим Словом щодня?

По вертикалі:
2. Яким є Боже Слово, згідно з тим, 

що записано в 2 до Тимофія 3:16?

4. Звернення до Бога, розмова з Богом.

11. Що сатана примушує нас зробити?

12. Читання Біблії і молитва

 з 

Меч духовний
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ЩоДеННий РоЗклАД

Михея 7:19 Вибілює кармазин, немов сніг.

Псалом 103:12  Віддаляє так далеко, як схід віддалений від заходу.

Ісаї 1:18 Ніколи не згадує.

до Євреїв 10:17 Кидає у морську глибочинь.

5:00

5:30

6:00

6:30

7:00

7:30

8:00

8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

1:00

1:30

2:00

2:30

3:00

3:30

4:00

4:30

5:00

5:30

6:00

6:30

7:00

7:30

8:00

8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

як Бог вирішує проблему нашого гріха!
ДиВОВижНО,
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Неділя
Понеділок

Вівт
орок

Середа
ЧетверП’ятниця

Су
бо

т
а
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«  У  с  я  к  о  ю    м  о  л  и  т  в  о  ю    й    б  л  а  г  а  н  н  я  м  

кожного часу моліт
ься духом…

»
до Еф

есян 6:18
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Чи ти 
користуєшся 

силою молитви?
Ти можеш молитися кожного часу 

молитвою:

прославлення

сповідання

подяки

прохання

Чи ти користуєшся 
всіма обладунками 
Божої зброї?

• підперізок правди
• броня праведности
• взуття Євангелії миру
• щит віри
• шолом спасіння
• меч духовний

до Ефесян 6:10-18

Пам’ятай про відповідь різних воїнів 
на заклик Господа Ісуса. Одним було  байдуже; хтось усвідомив, Хто такий Господь Ісус; інший, Корнилій, 

присвятив своє життя Господу Ісусу 
Христу.

До 
якого 

воїна 
ти подібний?

Будь подібним до Корнилія.
Тепер вибір 
за тобою!

Ти вже усвідомив, що між Богом і сатаною ведеться запекла битва?
Чи ти вже 
приєднався 

до Божого війська?
Відповідь – або «так», 
або «ні».

Як приєднатися?
• визнати свій гріх
• покаятися
• увірувати в Господа 
Ісуса Христа
а потім жити 
для Господа 
Ісуса!

Бог Сатана
Творець

Всемогутній
Багато 
ангелів

Має першість

Грішний ангел
Обмежений у силі
Злі духи
Прагне 
місце Бога
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