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Вивчати книги Біблії, вірш за віршем, з групою підлітків – досить складна справа. 
Проте ви можете взятися за неї за допомогою даного посібника. Пропонуємо вам 
десять тем для дослідження послання Якова. І хоча матеріали цілком «готові для 
використання», вам знадобиться час на підготовку; цього не варто недооцінювати. 
Вам, як учителю, спершу необхідно старанно дослідити послання самому, а вже потім 
проводити заняття для групи підлітків. Вірш Як. 1:25 заохочує нас «заглядати» в Боже 
Слово, перебувати в ньому і діяти згідно з ним (бути виконувачами Слова).

Мета. Цей посібник розроблено для того, щоб допомогти юним віруючим зростати 
у вірі. Кожну тему спрямовано на досягнення трьох цілей, що стосуються пізнання, 
почуття і дій. Завдання вчителя полягає не лише в тому, щоб передати пізнання 
доктрини. Покладаючись на працю Святого Духа, спробуйте кинути виклик підліткам 
і заохотити їх застосовувати Боже Слово на практиці. Посібник підійде і для навчання 
підлітків, які ще не навернулися до Господа. Ви матимете можливість поділитися 
з ними Євангелією. Додаткові цілі спрямовано на конкретні потреби невіруючих 
підлітків.

Питання. Питання допомагають спрямовувати підлітків у вивченні тексту. Ви 
користуватиметеся трьома типами питань: щодо спостережень (фактів), щодо 
розуміння і щодо застосування. Таким чином, група почне вивчення матеріалу з 
уважного спостереження за тим, що саме записано в уривку, потім роздумуватиме над 
значенням написаного і, нарешті, застосує вивчене на практиці. Поступово підлітки 
засвоять кроки тлумачення біблійного уривка. Це допоможе їм під час особистого часу 
спілкування з Богом.

Вступ і завершення. В посібнику запропоновано методи, за допомогою яких ви 
зможете захопити увагу підлітків на початку дослідження і підготувати їх до читання 
послання. Завершуючи дослідження, намагайтеся заохочувати молодь застосовувати 
вивчене у своєму житті.

Ілюстрації. В матеріалі наведено декілька вербальних ілюстрацій, запозичених 
з буклетів «Хліб наш щоденний» (Our Daily Bread (RBC Ministries, Grand Rapids, MI, 
USA). Деякі з них, напевно, не відповідатимуть потребам і ситуації вашої групи, тому 
ви можете підібрати інші ілюстрації. Зазвичай підліткам подобається, коли вчитель 
ділиться своїм особистим досвідом.

Методи. В посібнику ви знайдете різноманітні методи, за допомогою яких зможете 
задіяти підлітків у занятті: рольові ігри, ситуаційні задачі, фотомова, вигадані листи, 
кросворди… Якщо ви вважаєте, що через застосування якогось методу заняття може 
затягнутися, поділіть теми на дві частини.

Робочі листки. Ви можете копіювати робочі листки і роздавати групі на початку 
кожного дослідження. Не забудьте підготувати ручки, а також потурбуйтеся про те, 
щоб підлітки писали на твердій поверхні. Щоб полегшити дослідження, уривки з посл. 
Якова записано в робочих листках. Однак молодим людям знадобляться їхні Біблії для 
дослідження додаткових текстів.

Компакт-диск. На компакт-диску підібрано кольорові ілюстрації у форматі 
Adobe® PDF. Ви зможете друкувати наочні посібники для вашої групи. Право 
користуватися диском (файлами) має лише той, хто придбав комплект матеріалів. 
Будь-яку іншу форму розповсюдження тексту або наочних посібників заборонено. 
Якщо ви одержали пошкоджений диск, зверніться до офісу ТЄД, і вам його замінять. 
ТЄД також потурбувалося про відсутність вірусів у документах. ТЄД не несе 
відповідальності за жодні проблеми, що можуть виникнути у вашому комп’ютері.

16 років і старше. Хоча матеріали було розроблено для підлітків 11-15 
років, у посібнику міститься декілька порад щодо адаптації матеріалу для старших 
підлітків. При створенні даного посібника було використано книгу Дугласа Джей Мо 
«Послання Якова» («Th e Epistle of James» Inter-Varsity Press, 1985); вона також може 
стати корисним додатковим інструментом у дослідженні Писання, і ви зможете краще 
надолужити потреби вашої групи.



Вступ: Після футбольного матчу
Павлові було 13 років, коли він вирушив до Парижа на змагання з футболу. 
Хлопцеві дуже подобалося грати в команді. Але вечорами він волів залишатися у 
своїй кімнаті на самоті, тому що його друзі зазвичай влаштовували пиятику. Дуже 
скоро Павло став посміховиськом для хлопців, на нього тиснули, але він вистояв 
у тому випробуванні. Згодом Павло усвідомив, що той досвід дуже допоміг йому 
навчитися покладатися на Бога за всіх обставин.

Можливо, ця історія нагадує тобі деякі ситуації з твого життя. Сьогодні ми 
поговоримо про випробовування в житті християнина. Проходити випробування 
важко, але цей час може стати корисним, як у випадку з Павлом. Тема 
випробовувань розглядається в першій половині послання Якова. [Дайте кожному 
учасникові групи робочий листок].

Читаємо Біблію: посл. Якова 1:2-6, 12
2 Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробовування,

3 знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість.

4 А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були, 
і недостачі ні в чому не мали.

5 А якщо кому з вас не стачає мудрости, нехай просить від Бога, що всім дає 
просто, та не докоряє, – і буде вона йому дана.

6 Але нехай просить із вірою, без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той 
подібний до морської хвилі, яку жене й кидає вітер.

12 Блаженна людина, що витерпить пробу, бо, бувши випробувана, дістане вінця 
життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить Його.

1 – У 2 вірші Яків пише про «усілякі випробовування». Знаєш,
з якими випробовуваннями стикалися віруючі за тих часів?
Вони зносили жорстокі гоніння від римлян і юдеїв, які прагнули завадити 
розповсюдженню християнства. Але християни стикалися і з іншими численними 
проблемами, які Яків згадує далі в листі: хвороби, фінансові труднощі, проблеми в 
стосунках…

2 – В тексті говориться не «якщо впадаєте»,
а «коли впадаєте» в усілякі випробовування.
Який висновок з цього ми можемо зробити?
Цими словами Яків вказує нам на те, що спокуси неминучі. Християнин не повинен 
думати, що він якось вбережеться від випробувань. Випробовування – невід’ємна 
частина християнського життя. Два перших згаданих твердження ми можемо 
записати в робочих листках: випробовування численні і неминучі.

Я ко в а  1 : 2 - 1 2

3

Реальність 
випробовувань

Юні віруючі зрозуміють, що випробовування неминучі, але вони цінні для духовного 
зростання;

 усвідомлять, що під час випробовувань вони можуть розраховувати на 
Бога, і настане день, коли вони одержать вінець життя;

 проситимуть Бога допомогти їм вистояти у важкі часи.

Неспасених підлітків можна закликати до навернення. Зробіть це на підставі 12 вірша, де 
написано, що вінець вічного життя призначено тим, хто любить Бога.

Цілі уроку



16 років і старше
Якщо ви навчаєте молодь від 16 років, можете разом дослідити паралельні тексти:

Пс. 33:20 «Багато лихого для праведного…»
2 Кор. 4:8-9 «У всьому нас тиснуть…»
1 Пет. 4:12 «Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на 

випробовування, немов би чужому випадку для вас».
Метод: Розтлумач малюнок
Уважно розглянь малюнки у робочому листку і скажи, які труднощі на них 
зображено. [Дозвольте декільком юнакам розтлумачити малюнки. На першому 
малюнку зображено хлопця, який зазнає тиску з боку поганої компанії. На другому 
зображено важкі стосунки з батьком/матір’ю або вчителем, можливо, через погані 
оцінки в школі].

3 – Що, згідно з 2 віршем, нам слід робити, коли ми стикаємося 
з випробовуванням?
Мати повну радість! [Робочий листок]. Таку настанову важко прийняти. «Це 
здається неможливим! Це просто нісенітниця!» Нам необхідно зрозуміти, що саме 
Яків хоче нам сказати.

* Він не говорить про те, що нам потрібно насолоджуватися стражданнями; 
труднощі – неприємна річ, нічого радісного в них немає.

* Він також не каже, що тобі слід поводитися так, ніби все гаразд, мило, але 
штучно усміхатися, коли в душі страждаєш.

Яків пише, що, незважаючи на страждання і сум, ти можеш знайти підставу для 
радості. Усвідомивши, наскільки корисні випробування, ти можеш стати справді 
щасливим.

4 – Що, як записано у вірші 3, дає випробовування?
В житті християнина випробовування виробляє терпеливість [робочий листок], 
тобто витривалість, здатність вистояти. Труднощі можуть похитнути твою 
впевненість у Бозі, але завдяки цим же труднощам твоя впевненість укріпиться. 
Ти міцніше триматимешся за Нього. [Ви можете нагадати групі приклад Павла, 
наведений у вступі].

Ілюстрація: Випробовування комп’ютерних принтерів
Перш ніж комп’ютерні принтери, які виробляє одна компанія в Колорадо, 
випускають з виробництва, їх піддають нещадному випробовуванню. Спочатку 
принтери заморожують, потім нагрівають до 54°C і на додаток сильно трясуть 
їх протягом 15 хвилин. Чому їх піддають таким випробовуванням? Тому що ті 
принтери постачають американській армії, їх можна використовувати на полі бою, 
в екстремальних умовах.

Тобі також дуже необхідно бути підготовленим. Завдяки випробовуванням ти 
стаєш духовно міцнішим, витривалішим, більш здатним протистояти, а також 
впевненіше покладаєшся на Господа.

16 років і старше
Ви можете розглянути два уривки, де описуються подібні думки: до Римлян 5:3-4 і 1 
Петра 1:6-7.

5 – Який кінцевий результат (вірш 4)?
Досконалість і бездоганність. Результат випробовувань – зрілість або досконалість 
(перекладачі Біблії не дійшли кінцевого висновку щодо того, яке зі значень є 
більш відповідним) [робочий листок]. У даному тексті йдеться про духовну 
зрілість або досконалість. Труднощі звершують наполегливу, глибоку працю в 
житті християнина. Вони поступово змінюють тебе. Ти стаєш все більше і більше 
подібним до Господа Ісуса. В дійсності остаточної досконалості ти зможеш досягти 
лише в Небесах. Але Бог уже почав у твоєму житті процес твого духовного 
вдосконалення, який триватиме все життя.

4

Правильне 
ставлення до 

випробовувань

Користь 
випробовувань



Метод: Особисте свідчення
[Ви можете розповісти особисте свідчення і через нього показати, як 
випробовування сприяли вашому духовному зростанню].

6 – Що, згідно з 5-7 віршами, робити,
коли ти стикаєшся з випробовуваннями?
Просити в Бога мудрості [робочий листок]. Мудрість допоможе тобі 
подивитися на труднощі з нової точки зору і дасть сил залишитися щасливим і 
вдячним. Якщо ти проситимеш з вірою, Бог обов’язково дасть тобі мудрість. Він – 
добрий і щедрий. Тоді ти більше не сприйматимеш випробування так, як сприймав 
раніше.

Ілюстрація: Що сказав би паперовий змій?
Якби паперовий змій міг розмовляти, можливо, він сказав би нам: «Подивись, 
як високо я можу літати, хоча мене і тримає мотузка. Без неї я б давно вже зник у 
небесній височіні!» Та насправді, що станеться з паперовим змієм, якщо мотузку 
відпустити? Він потріпається декілька секунд у повітрі, а потім полетить вниз і 
закінчить свій політ, заплутавшись у гіллі дерева. Що ж тоді він скаже нам? «Знаєш, 
те, що, як я думав, тягнуло мене додолу, насправді утримувало мене у височіні». Я 
впевнений, що в тебе іноді складається враження, ніби випробовування тягнуть 
тебе додолу. Та якщо Бог усуне їх, твої стосунки з Ним нагадуватимуть падіння 
паперового змія. Отже, запам’ятай цей урок: випробовування допомагають нам 
підніматися вище і вище, ближче до Господа.

Сьогодні ввечері знайди час, щоб пороздумувати про різні труднощі, які виникли 
у твоєму житті. Поговори з Богом про свої труднощі і скажи Йому, що ти бажаєш 
зростати через них. Прагни до радості і вдячності!

[Примітка для вчителя. Вірші 9 і 11 пропущено; в них Яків розглядає конкретні 
випробовування. Однак у наше дослідження послання ми включимо вірш 12, 
навіть незважаючи на те, що в деяких перекладах тут звучить слово «спокуса». В 
грецькому оригіналі поняття «проба» і «спокуса» виражено однаковим коренем. У 
12 вірші ці два поняття частково співпадають. З цієї точки зору ми можемо зробити 
чудовий висновок стосовно пояснених істин].

7 – Якщо ти витерпиш випробовування, то що одержиш
(вірш 12)?
Вінець [робочий листок]. Ось іще один привід для радості під час 
випробовування!

8 – Що він уособлює?
Коли Яків писав свого листа, вінці були дуже поширеною річчю, не так, як сьогодні.

* Вінець із дорогоцінного металу носили царі або інші можновладці; він був 
уособленням слави [робочий листок].

* Вінець із квітів надягали на святкуваннях; він був уособленням радості [робочий 
листок].

* Вінець із лавра вручали спортсменам-переможцям після змагань; він уособлював 
перемогу [робочий листок].

Яків же пише про вінець життя [робочий листок]. В Небесах християни сповна 
насолоджуватимуться життям з Богом. Вони перебуватимуть у Божій славі, 
відчуватимуть досконале щастя і святкуватимуть Божу перемогу.

9 – Кому обіцяно вінець?
Тим, хто любить Бога [робочий листок]. Любити Бога – значить надавати Йому 
першість у нашому житті. Чи ти любиш Бога? Чи ти надав Богові належне місце 
у своєму житті? Якщо ні, тоді все, про що ми сьогодні говорили, не принесе тобі 
жодної користі. Для тебе труднощі ще не перетворилися на нагоду зростати у вірі. 
Ти не маєш життя з Богом. Все зовсім навпаки: ти мертвий у своїх гріхах. Попроси 
Бога простити твій гріх, не відкладай цей крок. Попроси Його здійснити у твоєму 
житті все те, заради чого Христос страждав на хресті. Дозволь Богові розпочати 
Свою роботу в тобі і підготувати тебе до життя в Його славі.
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Завершення
Можеш коротко узагальнити, чого навчив нас сьогодні Яків? Давайте разом 
допишемо вислови, які пропущені в кінці робочого листка.

«Коли у мене виникають труднощі, я повинен радіти, адже вони допомагають 
мені духовно зростати і ставати подібним до Христа. Я можу просити у 
Бога мудрості і сподіватися, що Він дасть мені вінець життя, який обіцяв усім 
тим, хто любить Його».

Додаток: Репортаж
Підлітки вашої групи можуть зіграти роль репортерів. Вони можуть навідатися 
до декого зі зрілих християн і провести інтерв’ю, використовуючи магнітофон або 
відеокамеру.

* Чи виникали у вашому житті спокуси або випробовування?
* Можете розповісти про деякі з них?
* Як ви впоралися з ними?
* Як ви порадите нам діяти за подібних обставин?
* Чи допомогли ці труднощі вам у духовному зростанні?
* В якій сфері і як саме?
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Правильне ставлення
до випробовувань
Вірш 2б

Ми повинні

_________________________________

_________________________________

Я ко в а  1 : 2 - 1 2
 2 Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробовування,
 3 знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість.
 4 А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були, і недостачі 

ні в чому не мали.
 5 А якщо кому з вас не стачає мудрости, нехай просить від Бога, що всім дає просто, та не 

докоряє, – і буде вона йому дана.
 6 Але нехай просить із вірою, без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до 

морської хвилі, яку жене й кидає вітер.
 12 Блаженна людина, що витерпить пробу, бо, бувши випробувана, дістане вінця життя, якого 

Господь обіцяв тим, хто любить Його.

Реальність 
випробовувань
Вірш 2а

Випробовування

________________________________

і  _______________________________

ВипробовуванняВипробовуванняВипробовування



Користь випробовувань

Випробовування виробляє  __________________  (вірш 3)   _________________  (вірш 4).

Що, згідно з 5-7 віршами, робити, коли ти стикаєшся з випробовуваннями?

_____________________________________________________________________________________

Якби паперовий змій міг розмовляти, можливо, він сказав би нам: 
«Подивись, як високо я можу літати, хоча мене і тримає мотузка. Без 
неї я давно б уже зник у небесній височіні!» Та насправді, що станеться 
з паперовим змієм, якщо мотузку відпустити? Він потріпається 
декілька секунд у повітрі, а потім полетить вниз і закінчить свій 
політ, заплутавшись у гіллі дерева. Що ж тоді він скаже нам? «Знаєш, 
те, що, як я думав, тягнуло мене додолу, насправді утримувало мене 
у височіні». Я впевнений, що у тебе іноді складається враження, ніби 
випробовування тягнуть тебе додолу. Та якщо Бог усуне їх, твої стосунки з 
Ним нагадуватимуть падіння паперового змія. 

Нагорода після випробовування

Якщо ти витерпиш випробовування, то що одержиш (вірш 12)?

 ___________________________________________________________

Що він уособлює?  ________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Кому обіцяно вінець?  _______________________________________________________________

Можеш коротко узагальнити,
чого навчив нас сьогодні Яків? 
Коли у мене виникають труднощі, я повинен  __________________________________,

адже вони допомагають мені  _______________________________________________

_________________________________________________________________________

Я можу просити у Бога  ____________________________________________________

і сподіватися, що Він дасть мені  _____________________________________________,

який обіцяв  ______________________________________________________ .



Вступ: Пожежна сигналізація
Під час пожежі, яка вщент знищила квартиру, загинули дві дівчини. І це при тому, 
що їхню квартиру було обладнано функціонуючим детектором диму; детектор мав 
би попередити про небезпеку. Чому ж він не спрацював? Розслідування виявило, 
що напередодні дівчата влаштували вечірку. Боячись, що через дим від свічок може 
спрацювати детектор, дівчата відключили його.

Цей випадок нагадує про те, що нам потрібно бути пильними, це також стосується 
і нашого життя з Богом. В уривку, який ми досліджуватимемо сьогодні, Яків пише 
про спокусу, що подібна до вогню, який розгоряється, коли не чекаєш цього. Тобі 
необхідно постійно пильнувати. [Роздайте робочі листки].

Читаємо Біблію: посл. Якова 1:13-15
13 Випробовуваний, хай не каже ніхто: «Я від Бога спокушуваний». Бо Бог злом не 

спокушується, і нікого Він Сам не спокушує.

14 Але кожен спокушується, як надиться й зводиться пожадливістю власною.

15 Пожадливість потому, зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує 
смерть.

1 – Що таке спокуса?
Хтось визначив спокусу як «запрошення до гріха» [робочий листок]. Ти 
переживаєш спокусу, коли в тебе виникає бажання вчинити неправильно, погано. 
Уявімо, що дорогою зі школи ти знайшов загублений гаманець. В ньому є візитка 
з адресою власника, але також є гроші і телефонні картки. У тебе виникає спокуса 
залишити гаманець собі. Та Бог дав нам совість. Коли виникає спокуса, цей 
внутрішній голос звертає нашу увагу на неї.

2 – Чому спокуса не є чимось поганим сама по собі?
Тому що спокуса виникає до гріха; ми грішимо лише тоді, коли піддаємося спокусі. 
Ісус також був спокушуваний, але ніколи не грішив.

Якщо ти знайшов гаманець і переглянув його вміст, це ще не є поганим вчинком. 
З іншого боку, тільки-но я погоджуюся з бажанням залишити вміст собі, я грішу 
думкою. Якщо я залишаю вміст собі, то перетворююся на злодія.

Метод
Ось три ситуації, в яких молоді люди переживають спокусу. Прочитай їх, вигадай 
четверту ситуацію і запиши її в робочому листку.

А. Під час іспиту з історії в Данила раптом усе вилетіло з голови. Він не може 
пригадати декількох важливих дат. Його зошит поруч – у сумці. Якби ж то йому 
дозволили зазирнути в нього!

Я ко в а  1 : 1 3 - 1 5
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Визначення 
поняття 
«спокуса»

Юні віруючі зрозуміють, що таке спокуса і як вона діє;

 усвідомлять, що якщо вони піддадуться спокусі, то гріх завдасть великої 
шкоди їхнім взаєминам з Богом;

 розраховуватимуть на Божу допомогу в протистоянні спокусам, які 
можуть виникнути протягом тижня.

Неспасених підлітків закличте навернутися до Бога, коли розглядатимете наслідки гріха, 
вірш 15.

Цілі уроку



Б. Ірина завітала до свого друга Павла. Вони зручно влаштувалися на дивані і разом 
дивляться фільм. Цього вечора батьків Павла немає вдома. Фільм, у кому було 
декілька відвертих інтимних сцен, закінчився, і тепер Ірина залюбки пригорнулася 
б до свого друга і посиділа б у його обіймах.

В. Друзі Миколи полюбляють іноді хильнути зайвого. Після футбольного матчу 
вони йдуть випити пива. Микола розуміє, що йому треба бути обережним і не 
дозволити приохотити себе до випивки, бо його тато страждає від пияцтва. Та 
кращий друг пропонує Миколі банку пива. Микола хоче зберегти свою репутацію.

3 – Дехто обвинувачує Бога в тому, що потрапляє в подібні 
ситуації і спокушається. Що каже про це Яків (вірш 13)?
Бог не спокушується злом і нікого не спокушує [робочий листок]. Це 
суперечило б сутності Бога. Він – святий Бог, відділений від зла. Він є Світло; немає 
в Ньому жодної темряви. Ось чому зовсім неможливо, щоб Бога притягувало зло 
або щоб Він заохочував когось до неправди.

4 – Однак в Біблії написано про «спокусника».
Хто він такий, і що він робить (2 до Тимофія 2:26)?
[Яків не ігнорує основного спокусника. Він пише про нього в 4 розділі, у 7 вірші. 
Але в нашому уривку він наполягає й на відповідальності самої людини].

Диявол розкладає для нас тенета [робочий листок]. В оточенні Тимофія 
виникло протистояння з боку тих, хто піддався ворогові і підкорився його волі. 
Але в цьому вірші Павло нагадує про те, що Бог має силу визволити будь-кого з-під 
влади сатани. Ми можемо і повинні просити в Бога допомоги.

16 років і старше
Зі старшою групою ви можете дослідити інші відповідні уривки Писання: 2 до 
Коринтян 11:3; 2 до Коринтян 11:15.

У віршах Матвія 4:3 і 1 до Солунян 3:5 використано слово «спокусник».

5 – Яків стверджує, що саме ми несемо відповідальність за це.
Що нас підштовхує до спокуси?
Наші злі жадання (пожадливість) [робочий листок]. Нездорова пожадливість 
криється глибоко в твоєму і моєму серці (див. Марка 7:15, 20-23). Нам потрібно 
досліджувати самих себе. Якщо у мене виникає спокуса поцупити гаманець, 
хіба це стається не через мою любов до грошей і майна? Якщо Данило відчуває 
спокусу списати на іспиті, то хіба це відбувається не через те, що успіх для нього 
важливіший за чесність? Якщо Ірина відчуває спокусу мати фізичні стосунки зі 
своїм хлопцем, хіба це стається не через її прагнення до забороненого інтимного 
досвіду? Якщо у Миколи виникає спокуса випити алкогольний напій, то хіба це 
не через те, що він більше турбується про ставлення інших до нього, а не про своє 
здоров’я? Безсумнівно, спокуса виникає через наші погані жадання. Фортеця дуже 
швидко опиняється в облозі, якщо всередині є зрадники!

6 – Якими дієсловами Яків описує те,
що спричиняє пожадливість (в тому ж 14 вірші)?
Пожадливість віддаляє і зводить нас [робочий листок]. В тексті оригіналу 
(грецькою мовою) значення другого дієслова пов’язане з риболовлею.

Ілюстрація: Смачний черв’ячок
Смачний черв’ячок з легкістю виманює рибу зі сховища. Зголодніла риба, вірогідно, 
не помічає ані крючка, ані тіні рибалки на поверхні води. Перед наживкою не 
встояти, і згубні наслідки негайно спіткають бідолашну рибу. Так Яків змалював 
силу, яка може притягнути нас до зла. Якщо ми не чинитимемо опору цій сильній 
звабі, то ризикуємо потрапити на гачок.

Зробимо короткий висновок. Спокуса – це ніби запрошення або спонукання до 
гріха. Спричиняє її не Бог. Підштовхує нас сатана, проте саме наші погані жадання 
тягнуть нас до гріха.

10

Джерело 
спокуси



7 – Якщо людина дає гріху свободу,
що з цього вийде (що сказано у 15 вірші)?
Смерть, тобто вічна розлука з Богом [робочий листок]. (Паралельні тексти: 
Єзекіїль 18:4; до Римлян 6:23). Це дуже зрозуміле попередження, перш за все для 
тих, хто живе без Бога. Не забувай, що Бог – святий, Він не терпітиме гріх. Отже, 
щоразу, коли людина повертається обличчям до спокуси, вона відвертається 
від Бога. Така людина все далі й далі віддаляється від Бога і, таким чином, 
наближається до смерті. Сама по собі людина не має сили протистояти спокусі і 
гріху. Людині необхідно віддати себе Богові. Адже Бог у Своїй любові дав нам Свого 
Сина. І хоча Ісус Христос був спокушуваний в усьому, Він ніколи не грішив. Ісус 
Христос заплатив за всі наші провини на хресті і третього дня воскрес із мертвих. 
Той, хто щиро повірить в Бога і дозволить Богові цілком керувати його життям, 
одержить прощення. А разом з прощенням Бог дасть силу і свободу жити для 
Нього. Чи ти вже попросив Бога зробити це у твоєму житті?

8 – Незважаючи на боротьбу зі спокусою і гріхом,
іноді християнин все ж зазнає поразки.
Як це впливає на його стосунки з Богом?
Якщо ти зазнаєш поразки, твоя непокора стане перетином між тобою і твоїм 
Небесним Батьком. Це також вплине на читання Біблії і твоє молитовне життя. 
Можливо, ти вже мав такий сумний досвід. Ймовірно, ти також помітив, що один 
гріх веде до іншого. Непокора перетворюється на звичку, і наслідки просто нищівні. 
Ми втрачаємо радість. Натомість з’являється почуття провини і 
занепокоєння [робочий листок].

Ілюстрація: Похмуре небо
Взимку ми дуже цінуємо сонячне світло. Воно дає тепло, в ньому природа виглядає 
особливо привабливою. Але навіть одна маленька хмаринка може сховати від нас 
сонце. Якщо «небо» (наше життя) затьмарює гріх, наш зв’язок з Богом стає слабким 
і майже непомітним.

9 – Як можна відновити наші стосунки з Богом? (1 Івана 1:9).
Якщо ти зазнав поразки, будь чесним і визнай свій гріх перед Богом. Твій Небесний 
Батько, як і обіцяє, простить тебе і позбавить почуття провини. Надалі тобі слід 
покладатися лише на Нього, усвідомлюючи, що ти не можеш впоратися зі спокусою 
самотужки.

Метод: Обговорення в групах
[Поділіть підлітків на групи по три або чотири учасники. Групи обговорюватимуть 
декількох біблійних героїв, які в своєму житті стикалися зі спокусою. Деякі з них 
встояли, а деякі зазнали поразки. Під час обговорення молодь повинна взяти для 
себе практичні уроки].

Біблійний текст Головний 
герой

Практична порада
щодо протистояння спокусі

Буття 13:10-13 Лот Уважно обирай коло спілкування
Буття 39:11-12 Йосип Тікай від сильної спокуси
2 Самуїла 
11:1-4

Давид Займайся корисними справами

Матвія 4:1-11 Ісус Христос Вкорінюйся в Божому Слові

10 – В 1 посл. до Коринтян 10:13 записано два твердження
про Бога. Вони стануть чудовим підбадьоренням для тебе
під час спокуси. Запиши ці твердження.

1. Він не допустить випробування більші, ніж ми можемо витримати.
2. Він дасть полегшення, щоб ми могли вистояти.

Коли виникає спокуса, згадуй про те, що Бог контролює її міць і дасть тобі 
можливість встояти. Всіма силами намагайся покладатися на Бога. Лише таким 
чином ти зможеш виборсатися з тенет.

11

Допомога
під час спокуси

Результат 
спокуси
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Завершення
Давайте коротко підсумуємо, про що ми дізналися.

1. Визначення. Спокуса – це «запрошення» до гріха.
2. Джерело. Воно криється в наших поганих жаданнях, які ваблять і зводять нас.
3. Результат. Ми наближаємося до гріха і смерті.
4. Підбадьорення. Бог контролює міць спокуси і дає можливість встояти.

В наступні дні пильнуй і покладайся на свого Бога!

Додаток: Рольова гра
Коли спокуса виникає з боку друзів, підліткам особливо важко встояти. Ви можете 
дати учням можливість попрактикуватися за допомогою рольової гри. Можна 
скористатися таким сценарієм:

«Четверо юнаків знаходять загублений кимось гаманець. Троє з них не мають 
нічого проти, щоб поділити вміст гаманця. Четвертий – християнин».

Можливо, необхідно буде провести рольову гру декілька разів, доки віруючий 
підліток зможе правильно відреагувати.

Як допомогти другові
На проблему спокуси можна подивитися й з іншого боку. Запропонуйте своїй 
групі поміркувати над тим, як можна допомогти комусь іншому подолати спокусу. 
Підлітки можуть уявити, ніби хтось із їхніх друзів, піддавшись тиску з боку 
однолітків, викурив цигарку з марихуаною, і тепер йому важко подолати прагнення 
до цих цигарок. Попросіть групу сформулювати декілька практичних порад.

* Самому бути прикладом – навіть на торкатися наркотиків.
* Попередити друга про шкоду, яку завдає наркотик.
* Запросити друга в групу.



Джерело спокуси
Дехто обвинувачує Бога в тому, що потрапляє в подібні ситуації і спокушується. Що каже про це 
Яків (вірш 13)?

Бог не ________________________________________________________________________________

Однак в Біблії написано про «спокусника». Хто він такий, і що він робить?

2 до Тимофія 2:26: ______________________________________________________________________

Я ко в а  1 : 1 3 - 1 5
 13 Випробовуваний, хай не каже ніхто: 

«Я від Бога спокушуваний». Бо 
Бог злом не спокушується, і 
нікого Він Сам не спокушує.

 14 Але кожен спокушується, 
як надиться й зводиться 
пожадливістю власною.

 15 Пожадливість потому, 
зачавши, народжує гріх, а 
зроблений гріх народжує 
смерть.

Визначення поняття «спокуса»
_____________________________________________________________________________________

СпокусаСпокусаСпокуса

А. Під час іспиту з історії у 
Данила раптом усе вилетіло з 
голови. Він не може пригадати 
декількох важливих дат. Його 
зошит поруч – у сумці. Якби ж 
то йому дозволили зазирнути в 
нього!

Б. Ірина завітала до свого 
друга Павла. Вони зручно 
влаштувалися на дивані і 
разом дивляться фільм. Цього 
вечора батьків Павла немає 
вдома. Фільм, у кому було 
декілька відвертих інтимних 
сцен, закінчився, і тепер Ірина 
залюбки пригорнулася б до 
свого друга і посиділа б у його 
обіймах.

В. Друзі Миколи полюбляють 
іноді хильнути зайвого. Після 
футбольного матчу вони йдуть 
випити пива. Микола розуміє, 
що йому треба бути обережним 
і не дозволити приохотити 
себе до випивки, бо його тато 
страждає від пияцтва. Та 
кращий друг пропонує Миколі 
банку пива. Микола хоче 
зберегти свою репутацію.

Можеш описати ще одну ситуацію, за якої може виникнути дуже сильна спокуса?

______________________________________________________________________________________



Яків стверджує, що саме ми несемо 
відповідальність за це. Що нас підштовхує до 
спокуси?

______________________________________

Якими дієсловами Яків описує те, що 
спричиняє пожадливість (в тому ж 14 вірші)?

_________________  +  __________________

Результат спокуси
Якщо людина дає гріху свободу, що з цього вийде (що сказано у 15 вірші)?

______________________________________________________________________________________

Незважаючи на боротьбу зі спокусою і гріхом, іноді християнин все ж зазнає поразки. Як це впливає 
на його стосунки з Богом?

______________________________________________________________________________________

Як можна відновити наші стосунки з Богом? (1 Івана 1:9).

______________________________________________________________________________________

Біблійний текст Головний герой Практична порада щодо протистояння 
спокусі

Буття 13:10-13

Буття 39:11-12

2 Самуїла 11:1-4

Матвія 4:1-11

Допомога під час спокуси
В 1 посл. до Коринтян 10:13 записано два твердження про Бога. Вони стануть чудовим 
підбадьоренням для тебе під час спокуси. Запиши ці твердження.

Він не допустить  ______________________________________________________________________

Він дасть ____________________________________________________________



Вступ: Це ж про мене!
Уявімо, що ти гортаєш якийсь журнал і раптом натрапляєш на статтю про себе! 
Оце сюрприз! Опису твого життя присвячено цілу сторінку. Тут навіть твоє фото 
в оточенні друзів. Саме тепер цей журнал стає для тебе дуже важливим. Ти майже 
поглинаєш його, адже тут написано про тебе!

В Біблії також написано про тебе. Звичайно, там немає твого імені чи фотографії. 
Проте, читаючи Біблію або слухаючи біблійні проповіді в церкві, ти багато чого 
дізнаєшся про себе. Ти ніби несподівано розумієш: «Стривайте! Це ж про мене 
йдеться!» І коли ти усвідомлюєш, наскільки Біблія торкається особисто тебе, ти 
починаєш поглинати сторінки цієї Книги і дозволяєш їй змінювати тебе. [Роздайте 
робочі листки].

Читаємо Біблію: посл. Якова 1:22-25
22 Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють.

23 Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя 
свого розглядає у дзеркалі, – 

24 бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є.

25 А хто заглядає в закон досконалий, закон волі, і в нім пробуває, той не буде 
забудько слухач, але виконавець діла, – і він буде блаженний у діянні своїм!

[Примітка для вчителя. Важко розпочати дослідження з 22 вірша. Краще почніть 
з того, що таке «Слово» і чому Яків порівнює його з дзеркалом. А потім перейдіть 
до обговорення питання про те, наскільки важливо виконувати Слово, тобто 
Писання].

1 – В даному тексті термін «Слово» зустрічається декілька 
разів. Що мається на увазі під цим терміном?
Безсумнівно, йдеться про Боже Слово, та не лише написане. Ми можемо читати 
Слово, але також і слухати його, коли воно звучить у нас на клубі або в церкві. 
Складається враження, що Яків має на думці два аспекти: вірш 22 стосується 
усного Слова, а вірш 23, вірогідно, означає написане Слово. [Запишіть в 
робочих листках].

2 – Чому Яків порівнює Слово із дзеркалом?
Читаючи або слухаючи Слово Боже, ми дізнаємося про себе дещо дуже 
важливе [робочі листки]. Як дзеркало відображає нам наш вигляд, так і Біблія 
показує, ким ми є насправді. Вона розкриває нам наше справжнє становище перед 
Богом.

Я ко в а  1 : 2 2 - 2 5
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Боже Слово – 
це дзеркало

Юні віруючі зрозуміють, що Боже Слово – то ніби дзеркало, яке розкриває їхній 
духовний стан;

 усвідомлять, що недостатньо лише слухати або читати Боже Слово, його 
треба виконувати;

 щодня протягом наступного тижня досліджуватимуть біблійні вірші і 
виконуватимуть Божі настанови.

Неспасені підлітки усвідомлять свій духовний стан; вони, можливо, попросять Господа 
спасти їх і змінити їхнє життя.

Цілі уроку



Коли невіруюча людина читає Біблію і розуміє, що тут ідеться про неї, вона 
повинна бити на сполох. Адже людина дізнається, що гріх вплинув на кожну 
часточку її сутності. Вона немовби спотворена гріхом. Але людина може попросити 
Бога здійснити в її житті все те, заради чого страждав на хресті Ісус Христос, і 
перетворити її на нову людину (про це говориться у 18 вірші). Ти вже попросив 
Бога зробити це для тебе?

Якщо ти – християнин, тобі потрібно постійно дивитися в це дзеркало. Тоді ти 
не лише усвідомиш, що в твоєму житті до вподоби Богові, але й дізнаєшся про 
такі сфери свого життя, які необхідно змінити. За допомогою Свого Слова Бог 
відкриває твої очі і поступово змінює тебе. Він дбає про те, щоб ти зростав і все 
більше ставав таким, яким Він хоче бачити тебе.

16 років і старше
З більш старшою групою ви можете обговорити 1 Петра 1:23-2:3.

* До нового життя нас відродило живе Слово, Добра Звістка.
* Щоб зростати, нам необхідно прагнути «молока», тобто Божого Слова.

3 – Почувши Слово, що ти повинен робити (див. вірш 22)?
Виконувати Слово в житті [робочий листок]. Якщо проповідь пастора або 
дослідження, яке ми проводимо тут, у клубі, допомогли тобі краще зрозуміти, чого 
чекає від тебе Бог, тоді дій! Якщо Слово вказало тобі на проблему в твоєму житті, 
тобі потрібно вирішити цю проблему! Конче необхідно застосовувати Слово в 
житті, практично. Нехтуючи Словом, ти обманюєш себе, так каже Яків. Нам не слід 
думати, що ми можемо жити з Богом, та при цьому не виконувати Його настанови.

4 – Далі Яків протиставляє два різні ставлення людей до Слова. 
Що, згідно з віршами 23 і 24, робить перша людина?
(Зверни увагу на дієслова).
Вона розглядає себе – відходить – забуває [робочий листок].

Ілюстрація
Уяви, що вранці ціною великих зусиль ти встаєш з ліжка і нашвидкуруч снідаєш. 
Потім ти на декілька секунд затримуєшся перед дзеркалом. Тебе приголомшує 
побачене: волосся розпатлане, закислі очі, над губами «вуса» від какао, на футболці 
плями… Але ти, забувши про побачене, ідеш до школи! Хіба не так само ти 
ставишся до Біблії, коли вона вказує на дещо неправильне у твоєму житті? Ти 
швидко забуваєш, на що тобі вказали. Подібне відбувається, коли ми виходимо з 
церкви після богослужіння і нехтуємо почутим вченням про Бога.

5 – Якщо ти нехтуєш Словом, які матимеш наслідки?
Твій духовний стан буде дуже жалюгідним [робочий листок], подібно до 
жахливого зовнішнього вигляду цього хлопця на малюнку. Нехтуючи Словом, 
людина ніби закриває перед Богом двері і не дозволяє Богові звершувати в її житті 
Його справу. Бог хоче, щоб ти став святим, подібним до Нього. Та якщо ти нехтуєш 
біблійним вченням, такі зміни і зростання не відбудуться у твоєму житті. Твої 
стосунки з Богом псуватимуться, так само псуватиметься й твоє поводження.

6 – В 25 вірші Яків описує іншу людину. Що робить ця людина? 
(Знову зверни увагу на дієслова).

* Вона заглядає у Слово або Закон (тобто детально досліджує).
* Вона пробуває в ньому (вірно тримається Слова).
* Вона виконує те, що каже Бог [робочий листок].

16 років і старше
Зі старшою групою ви можете поміркувати над 22 і 23 розділами 2-ї книги Царів. За 
часів царя Йосії у храмі було знайдено Книгу Закону. Коли Йосія почув Слово, він 
повівся дуже гідно, залишивши нам приклад.

* На знак покаяння він розірвав одяг (22:11).
* Він усвідомив, що гнів Божий готовий вилитися на нього, і попросив у Бога 

поради (22:13).
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Людина, 
яка нехтує 

Словом

Людина,
яка виконує 

Слово



* Слово торкнулося його серця; Йосія змирився і плакав (22:19).
* Він присвятив себе щирому виконанню Божих Заповідей (23:3).
* Він, не зволікаючи, виконав Боже Слово (23:4).

Метод: Робочі групи
Давайте спробуємо виконати настанови Якова. [Поділіть підлітків на групи 
по чотири або п’ять учасників. Групи досліджуватимуть Псалом 1:1-3 і 
заповнюватимуть таблицю. Перше питання заохотить їх дізнатися, що говориться 
в уривку про них самих; друге питання допоможе групам подумати про те, як 
виконати це вчення практично. Приблизно через десять хвилин зберіть групи 
разом і попросіть учасників поділитися своїми відповідями].

Псалом 1:1-3

Що в цьому уривку 
говориться про 
тебе? Коротко 

сформулюй своїми 
словами.

Як мені слід діяти 
надалі

в майбутньому?

Блажен муж, 
що за радою 
несправедливих не 
ходить, і не стоїть 
на дорозі грішних, і 
не сидить на сидінні 
злоріків, та в Законі 
Господнім його 
насолода, і про Закон 
Його вдень та вночі він 
роздумує! І він буде, 
як дерево, над водним 
потоком посаджене, 
що родить свій плід 
своєчасно, і що 
листя не в’яне його, – і 
все, що він чинить, – 
щаститься йому!

Щоб бути 
щасливим, я 
повинен уникати 
поганих компаній. 
Мені також 
необхідно читати 
Біблію і роздумувати 
над прочитаним 
протягом дня. Таким 
чином моє життя 
стане плідним.

* Бути уважним 
щодо впливу друзів 
на мене. Якщо 
необхідно, знайти 
інших друзів.

* Щодня знаходити 
час на читання Біблії.

* Роздумувати 
над прочитаним 
протягом дня і 
просити Бога 
допомагати мені 
виконувати те, що 
написано.

7 – Чи надаватимеш ти надалі перевагу роздумам
над Божим Словом?
Напевно, твоє життя, вже повністю 
розподілене: школа, домашні завдання, 
телевізор, спорт, дзвінки друзям, їжа, сон тощо. 
Іноді необхідно переоцінювати пріоритети.

Ілюстрація: Предметний урок
[Підготуйте банку, багато маленьких камінців 
і один великий камінь]. Уявімо, що ця банка 
символізує твоє життя. Ти запланував багато 
речей. [Сипте маленькі камінці, поки не 
заповните банку]. Здається, важко знайти 
час на вивчення Божого Слова. [Великий 
камінь ніяк не поміщається у банку]. [Висипте 
маленькі камінці з банки, потім спочатку покладіть туди великий камінь, а після 
того знову засипте маленькі камінці. Тепер все вміщається]. Якщо ти почнеш 
свій день з читання Слова, решті планів також знайдеться місце. Іноді доведеться 
робити вибір і відмовлятися від певного заходу. Однак не втрачай порядок 
пріоритетів. [Можливо, знадобиться декілька спроб, щоб визначити, скільки 
знадобиться маленьких камінців].

Пропоную тобі протягом наступного тижня прочитати 3 і 4 розділи посл. до 
Колосян. Склади перелік істин і настанов, які знайдеш у цих розділах, і потім 
берися до справи – виконуй Боже Слово.
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Переваги 8 – Якщо ти докладатимеш зусиль, щоб виконувати
Боже Слово, який плід ти матимеш у житті
(це записано в Псалмі 1 і в посл. Якова 1:25)?
Процвітання (у духовному значенні), плід, благословення, радість 
[робочий листок]. Коли ти дозволиш Божому Слову поступово змінювати тебе, 
Бог «наповнить вітром твої вітрила» і дасть тобі успіх. Він також дасть тобі багато 
радості в служінні Йому. Прочитай також Луки 11:28 та 2 до Тимофія 2:21.

Завершення
Отже, нам настав час відкрити очі і усвідомити, що Біблія говорить про нас з тобою. 
Чи ти знаходитимеш час «розглядати» себе в цьому «дзеркалі»? Чи ти вже вирішив 
читати Слово цього тижня? Чи бажаєш ти відвідувати церкву або наш клуб з 
іншим ставленням? Також не забувай, що недостатньо лише читати або слухати 
Слово. Тобі потрібно виконувати його. Проси Господа допомагати тобі в цьому.

Додаток: Час молитви
Відведіть час для молитви за допомогою 118(119) Псалма. Запишіть деякі вірші на 
окремі картки. Кожен підліток, який бажає помолитися вголос, може вибрати одну 
картку і скористатися нею як спонуканням до молитви.

Вірш 16: Я буду радіти Твоїми постановами, слова Твого не забуду!
Вірш 24: ...і свідоцтва Твої – то потіха моя, то для мене дорадники!
Вірш 34: Дай мені зрозуміти, і нехай я держуся Закону Твого, і всім серцем я 

буду триматись його!



Я ко в а  1 : 2 2 - 2 5
 22 Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють.
 23 Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого 

розглядає у дзеркалі, – 
 24 бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є.
 25 А хто заглядає в закон досконалий, закон волі, і в нім пробуває, той не буде забудько слухач, 

але виконавець діла, – і він буде блаженний у діянні своїм!

Боже Слово – це дзеркало
У даному тексті термін «Слово» зустрічається декілька разів. Що мається на увазі під цим терміном?

 __________________________________

 __________________________________

Чому Яків порівнює Слово із дзеркалом?

______________________________________________________________________________________

Почувши Слово, що ти
повинен робити (див. вірш 22)?

_______________________________________

Людина,
яка нехтує Словом
Далі Яків протиставляє два різні ставлення 
людей до Слова. Що, згідно з віршами 23 і 
24, робить перша людина? (Зверни увагу на 
дієслова).

_______________________________________

_______________________________________

Боже СловоБоже СловоБоже Слово



Якщо ти нехтуєш Словом, які матимеш наслідки?

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Людина,
яка виконує Слово
В 25 вірші Яків описує іншу людину. Що робить ця 
людина? (Знову зверни увагу на дієслова).

__________________________________________

__________________________________________

Псалом 1:1-3

Що в цьому уривку 
говориться про тебе?
Коротко сформулюй 

своїми словами.

Як мені слід діяти надалі
в майбутньому?

Блажен муж, що за 
радою несправедливих 
не ходить, і не стоїть на 
дорозі грішних, і не сидить 
на сидінні злоріків, та в 
Законі Господнім його 
насолода, і про Закон 
Його вдень та вночі він 
роздумує! І він буде, 
як дерево, над водним 
потоком посаджене, 
що родить свій плід 
своєчасно, і що листя не 
в’яне його, – і все, що він 
чинить, – щаститься йому!

Переваги

Якщо ти докладатимеш зусиль, щоб виконувати Боже Слово, який плід ти матимеш у житті (це 
записано в Псалмі 1 і в посл. Якова 1:25)?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________



Вступ: Шоколад
[Почніть дослідження з очевидного прикладу упередженості: дайте лише декільком 
підліткам по одному шоколадному батончику. «Йому шоколадку – за те, що він 
дуже дотепний; їй шоколадку – бо мені подобається її зачіска; йому шоколадку – бо 
він займається моїм улюбленим видом спорту…» Решта підлітків обуряться через 
те, що їм нічого не дали. Спитайте групу: «Яким словом можна описати отаку мою 
поведінку? Що ви відчули, коли нічого не одержали від мене?» Потім ви можете 
виправити свою поведінку, роздавши шоколадки тим, кому ще не дали].

В другому розділі свого листа Яків пише про упередженість і пояснює, наскільки 
така поведінка суперечить тому, чого чекає від нас Бог. [Роздайте робочі листки].

Читаємо Біблію: посл. Якова 2:1-12
1 Брати мої, не зважаючи на обличчя, майте віру в нашого Господа слави, Ісуса 

Христа.

2 Бо коли до вашого зібрання ввійде чоловік із золотим перснем, у шаті блискучій, 
увійде й бідар у вбогім вбранні,

3 і ви поглянете на того, хто в шаті блискучій, і скажете йому: «Ти сідай вигідно 
отут», а бідареві прокажете: «Ти стань там, чи сідай собі тут на підніжку моїм»,

4 то чи не стало між вами поділення, і не стали ви злодумними суддями?

5 Послухайте, мої брати любі, – чи ж не вибрав Бог бідарів цього світу за багатих 
вірою й за спадкоємців Царства, яке обіцяв Він тим, хто любить Його?

8 Коли ви Закона Царського виконуєте, за Писанням: «Люби свого ближнього, як 
самого себе», то ви робите добре.

9 Коли ж дивитеся на обличчя, то чините гріх, бо Закон удоводнює, що ви 
винуватці.

12 Отак говоріть і отак чиніть, як такі, що будете суджені законом волі.

1 – Перш за все, що таке упередженість?
Дайте визначення цьому поняттю.
Упередженість – це вияв прихильності до певних людей та водночас несправедливе 
ставлення до інших (подібно до того, як я на початку заняття роздавав шоколадки).

[«Упередження» – це негативна думка наперед. Це означає відрізняти або 
відокремлювати когось з-поміж інших на підставі зовнішніх висновків, наприклад, 
фізичної зовнішності, соціального становища або раси, та відповідно ставитися до 
них].

Я ко в а  2 : 1 - 1 2
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Упередженість 
серед віруючих

Юні віруючі зрозуміють, що таке упередженість;

 усвідомлять, що таке ставлення зовсім відрізняється від Божого 
ставлення, і Бог засуджує упередженість;

 докладатимуть зусиль, щоб надалі приймати і любити всіх друзів, навіть 
тих, хто дуже відрізняється від інших.

Неспасені підлітки дізнаються про те, що у Бога немає улюбленців і Він дає спасіння всім, 
хто вірує в Нього.

Цілі уроку



2 – За часів Якова певні християни виявляли упередженість.
За яких обставин (вірші 2 і 3)?
Під час зібрання в церкві! [Робочий листок]. У певних церковних громадах, 
коли приходила заможна людина, розкішно вбрана, їй приділяли особливу увагу і 
підводили до місця, де вона сидітиме. З іншого боку, коли приходила бідна людина, 
убого вбрана, на неї не звертали уваги.

[Описана поведінка здається гіпотетичною, однак вона була очевидною в деяких 
церквах].

3 – Чи може таке статися в нашій групі?
Уявімо, що до нас завітали двоє юнаків. Один з них – дуже сучасний, зодягнений 
у брендову теніску і нові суперсучасні кросівки відомої фірми; він виглядає 
дуже впевненим і привабливим. Другий юнак – невисокий на зріст, зодягнений 
дуже просто; він почувається не в своїй тарілці. Чи прийняли б ми обох юнаків 
однаково? Чи, можливо, один зацікавив би нас більше, ніж інший? Давайте 
визнаємо, що необхідно докладати зусиль, щоб приймати всіх однаково. Настанови 
Якова нагальні і сьогодні.

Метод: Ситуаційна задача
Давайте подумаємо над тим, як можуть почуватися люди, які стали жертвами 
упередження. [Поділіть підлітків на групи по двоє або троє. Групи повинні 
прочитати два приклади, наведені в робочих листках, і відповісти на запропоновані 
питання].

Микола: «Сьогодні перед футбольним матчем Петро і Данило обирали команди. 
Гравців вони обирали по черзі. І кого обрали останнім? Мене, як завжди! Мене 
змусили стати на ворота! Я торкнувся м’яча лише п’ять разів, і то коли виймав його 
з сітки воріт…»

Дарина: «Сиджу на дієті вже декілька тижнів, але не втратила ще жодного граму. 
І з хлопцями якось не зав’язуються стосунки. А сьогодні ввечері друзі принизили і 
розчарували мене – пішли в кіно без мене. Я почувалася полишеною!»

Питання

* Як мали почуватися ці молоді люди?
* Чому до них ставляться зверхньо?
* Що поганого у ставленні їхніх друзів до них?

4 – В чому Яків звинувачує тих, хто виявляє упередженість 
(вірш 4)?
Вони спричиняють поділення і стають несправедливими суддями 
[робочий листок]. Яків хоче, щоб ми уважно поміркували над тим, що викликає в 
нас упередженість. Ми схильні сприймати людей, судячи з їхньої зовнішності, за 
критеріями цього світу. Тоді лише до певних людей ми ставимося добре.

Метод: «Занадто… або не дуже…»
З яких причин молоду людину іноді відштовхують друзі?

[Поділіть дошку на дві частини. На одному боці напишіть «занадто», а на іншому 
– «не дуже». Попросіть групу навести приклади нашого квапливого судження про 
інших людей. Коротко записуйте відповіді. Погані слова заборонені! Приклади: 
«занадто малий, занадто товстий, занадто сором’язливий, занадто відрізняється 
(через своє походження)» або «не дуже стильний», «не дуже спортивний…» У своїх 
робочих листках підлітки можуть записати основні аспекти: зовнішність, стать, 
раса, соціальний рівень, здібності].

5 – Проте Бог хоче, щоб ти мав правильне судження про своїх 
друзів. Які критерії судження будуть правильними?
Ти повинен бути особливо уважним до духовного і морального життя друзів, щоб 
визначити, скільки часу ти можеш спілкуватися з ними і який вплив з їхнього боку 
ти допустиш. Застосування такого судження не лише виправдане, але й вкрай 
необхідне.
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У Бога немає 
улюбленців

В уривку, який ми розглядаємо, Яків засуджує зовсім інше, а саме: поверхове, 
квапливе, негативне і неправильне судження, яке і веде до презирливого ставлення 
до людей. Це – неправильно!

В перших чотирьох віршах Яків засуджує упередження. У вірші 5 словами 
«послухайте, мої брати любі», він починає нову думку. Тепер автор послання хоче 
показати нам, яким шляхом іти.

6 – Щоб заохотити нас до боротьби з упередженням,
у 5 вірші Яків пише про ставлення Бога до людей.
Як Бог ставиться до бідних?
Він обрав їх стати багатими вірою і спадкоємцями Царства [робочий 
листок]. Коли бідна людина вірує в Нього, Він спасає її і в спадок дає їй Своє 
Царство.

[Примітка. Яків не стверджує, що всі бідні одержать спасіння лише тому, що вони 
бідні; також, з іншого боку, не всі багаті залишаться поза межами Царства через 
своє багатство. Здається, що слово «бідні» стосується тих, хто не лише був бідним і 
пригніченим, але й мав добрий духовний стан].

7 – Чим Боже ставлення радикально відрізняється від вияву 
упередженості?
У Бога немає улюбленців, Він нікого не відштовхує [робочий листок]. Як 
це відрізняється від презирства, яке Яків засудив у попередніх віршах! [Інші тексти 
Писання також стверджують, що Бог не має улюбленців: Повт. Закону 10:17-18; до 
Колосян 3:25; до Ефесян 6:9].

Бог не відштовхує тебе тільки через те, що ти «занадто такий» чи «занадто не 
такий». Бог любить тебе незалежно від твоєї зовнішності, особистості, ситуації 
в сім’ї, твоїх помилок, твоїх гріхів… Він не приховує Свої дари лише для певних 
улюблених людей.

Найбільший дар, який Бог має для тебе, – це спасіння в Господі Ісусі Христі. Тобі 
потрібен цей дар, адже твої гріхи відокремлюють тебе від Бога. У Своїй щедроті Бог 
послав на землю Свого Сина на смерть замість тебе. Та Ісус Христос воскрес. Він 
живий і пропонує тобі дар прощення і життя. Якщо ти ще не прийняв цей дар, то 
чи бажаєш ти його прийняти тепер, повіривши в Ісуса Христа? Якщо ти приймеш 
Ісуса Христа вірою як свого Спасителя і підкоришся Йому як своєму Господу, ти 
також станеш спасеним і вельми благословенним.

16 років і старше
Зі старшою групою ви можете подумати над тим, як ця любов до кожної людини 
виявлялася протягом усього життя Ісуса Христа на землі. Спитайте юнаків і дівчат, 
які євангельські історії доводять неупередженість Господа. Він допоміг самарянці 
(Івана 4), прокаженим (Матвія 8), митникам (Луки 19), релігійним начальникам 
(Івана 3)… Ми повинні просити Його дати нам Своє бачення, щоб ми дивилися на 
потреби інших з тим самим співчуттям.

8 – Далі Яків пише про те, чого Бог чекає від Своїх дітей.
У чому полягає «Закон Царський»,
про який говориться у 8 вірші?
Слово «Закон» часто стосується Старого Заповіту (Десяти Заповідей або Старого 
Заповіту в цілому). Проте у своєму листі Яків використав це слово в ширшому 
значенні, яке включає в себе також і вчення Господа Ісуса. Таким чином, Закон, 
на думку Якова, – це вся воля Божа щодо християн [робочий листок], 
включаючи вчення Старого Заповіту. Це – Закон Царський, адже дав його Цар 
Небес і землі.

9 – Яку настанову цього Закону ми повинні виконувати?
«Люби свого ближнього, як самого себе» [робочий листок]. Цю 
Заповідь, дану Богом Його народові, записано в кн. Левит 19:18. Слово «ближній» 
стосувалося особливо співгромадян ізраїльтян. Ісус Христос нагадав цю Заповідь 
(Матвія 22:39) і розширив її значення, застосувавши її до кожного, з ким ми 
спілкуємося, включаючи чужинців (Луки 10:25-37) чи ворогів (Матвія 5:44). Такою 
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є Божа воля щодо кожного віруючого. Ми повинні наслідувати Бога, виявляючи 
любов до людей.

10 – Що ти конкретно можеш робити в наступні дні,
щоб наслідувати приклад Бога?
Подумай про тих, кого бачиш у школі, на заняттях з музики, у спортклубі або 
в церкві. Можливо, тобі відомо, що якогось юнака не приймають, тому що він 
відрізняється від інших. Чи бажаєш ти спробувати виявити зацікавленість у 
цій людині? Іноді тобі можуть трапитися люди, у яких небагато грошей. Чи 
дивитимешся ти на них з Божою любов’ю? Чи спробуєш ти допомогти їм, наскільки 
це можливо з твого боку? Попроси Бога допомогти тобі наступного тижня 
поділитися з іншими любов’ю, яку ти одержав.

Ілюстрація: У потязі
Якось суворої холодної зими потягом їхала одна дуже бідна жінка. Коли вона 
увійшла до вагону, люди відвернулися від неї. Жінка була старенькою і бідно 
одягненою. Вона сіла на найближче вільне місце. Від морозу її руки були потріскані 
і вкриті ранами. На наступній зупинці до вагону увійшов молодий, елегантно 
вбраний чоловік. Він помітив скруту жінки. Коли потяг пригальмував і зупинився, 
чоловік швидко пройшов повз жінку і вийшов з вагону. Минаючи стареньку, він 
поклав їй на коліна свої вовняні рукавички. Чоловік скористався можливістю 
надолужити чиюсь потребу.

11 – Що, на завершення, Яків пише про упередженість (вірш 9)?
Це – гріх, засуджений Законом [робочий листок]. Любов до ближнього 
забороняє виявляти упередженість. Адже таке ставлення – це неприкрите 
порушення Богом даної Заповіді любити. Виявляючи упередженість, ми не 
слухаємося Бога і засуджені Законом.

16 років і старше
Пропонуємо декілька додаткових текстів, які ви могли б дослідити зі старшою 
групою: Левит 19:15; Приповісті 24:23; Михея 2:9; 1 до Тимофія 5:21.

Настане день, коли всім віруючим доведеться стати перед Божим судом. Бог 
уважно дослідить наші вчинки і прийме до уваги. Яків прямо пише про це (вірші 
12 і 13). Серед яких людей опинишся ти: серед тих, кому Бог винесе догану, чи серед 
тих, кого Він привітає і нагородить?

Завершення: Доповни речення
Давайте завершимо наше сьогоднішнє дослідження, доповнивши речення в 
робочих листках.

«Ці роздуми допомогли мені усвідомити, що …, і я вирішив спробувати …»

Додаткова ідея: Упередженість в родині
Ви можете поміркувати над двома прикладами упередженості, які описано в Біблії.

Обговоріть з підлітками причини, які призвели до такого ставлення, і наслідки.

* Буття 25:28 – Ісак любив Ісава, Ревека любила Якова.
* Буття 37:3-4 – Яків любив Йосипа більше, ніж решту своїх дітей.

Додаток: Відео або дослідження на тему расизму
Це дослідження може стати доречним вступом до теми расизму. Ви можете разом 
подивитися репортаж або відвідати Інтернет-сторінки, де розглядається ця тема, а 
потім обговорити матеріал.



Я ко в а  2 : 1 - 1 2

Упередженість серед віруючих
За часів Якова певні християни виявляли упередженість. За яких обставин (вірші 2 і 3)?

______________________________________________________________________________________

УпередженістьУпередженістьУпередженість

Микола: «Сьогодні перед футбольним матчем Петро і Данило 
обирали команди. Гравців вони обирали по черзі. І кого обрали 
останнім? Мене, як завжди! Мене змусили стати на ворота! 
Я торкнувся м’яча лише п’ять разів, і то коли виймав його з 
сітки воріт…»
Дарина: «Сиджу на дієті вже 
декілька тижнів, але не втратила 
ще жодного граму. І з хлопцями 
якось не зав’язуються стосунки. А 
сьогодні ввечері друзі принизили 
і розчарували мене – пішли в 
кіно без мене. Я почувалася 
полишеною!»
Питання

* Як мали почуватися ці 
молоді люди?

* Чому до них ставляться 
зверхньо?

* Що поганого у ставленні 
їхніх друзів до них?

 1 Брати мої, не зважаючи на обличчя, майте віру в нашого Господа слави, Ісуса Христа.
 2 Бо коли до вашого зібрання ввійде чоловік із золотим перснем, у шаті блискучій, увійде й 

бідар у вбогім вбранні,
 3 і ви поглянете на того, хто в шаті блискучій, і скажете йому: «Ти сідай вигідно отут», а 

бідареві прокажете: «Ти стань там, чи сідай собі тут на підніжку моїм»,
 4 то чи не стало між вами поділення, і не стали ви злодумними суддями?
 5 Послухайте, мої брати любі, – чи ж не вибрав Бог бідарів цього світу за багатих вірою й за 

спадкоємців Царства, яке обіцяв Він тим, хто любить Його?
 8 Коли ви Закона Царського виконуєте, за Писанням: «Люби свого ближнього, як самого 

себе», то ви робите добре.
 9 Коли ж дивитеся на обличчя, то чините гріх, бо Закон удоводнює, що ви винуватці.
 12 Отак говоріть і отак чиніть, як такі, що будете суджені законом волі.



В чому Яків звинувачує тих, хто виявляє упередженість (вірш 4)?

_____________________________________________________________________________________

З яких причин молоду людину іноді відштовхують друзі?

_____________________________________________________________________________________

У Бога немає улюбленців
Як Бог ставиться до бідних (вірш 5)?

_____________________________________________________________________________________

Чим Боже ставлення радикально відрізняється від вияву упередженості?

_____________________________________________________________________________________

Далі Яків пише про те, чого Бог чекає від Своїх дітей. У чому полягає «Закон Царський», про який 
говориться у 8 вірші?

_____________________________________

___________________________________

Яку настанову цього Закону
ми повинні виконувати?

__________________________________

___________________________________

Що, на завершення, Яків пише
про упередженість (вірш 9)?

_____________________________________________

«Ці роздуми допомогли мені усвідомити, що _____________________________________

___________________________________________________________________________

і я вирішив спробувати  ___________________________________________

________________________________________________________».



Вступ: Телефонна бесіда
[Попросіть двох підлітків вашої групи розіграти телефонну бесіду двох друзів-
християн. Катерина телефонує Мар’яні, щоб попросити про допомогу і заохотити її 
взяти участь у різних заходах, які мають відбутися цього тижня, але Мар’яну це не 
цікавить].

К. Ми вивчатимемо послання Якова на молодіжній групі в суботу 
ввечері. Прийдеш?
М. Ні, не можу. В суботу по телевізору показуватимуть класну 
передачу! Хочу її подивитися!
К. Можна розраховувати на твою допомогу під час євангелізаційної 
зустрічі в середу?
М. Взагалі-то, я планувала піти з подругами по магазинах!
К. Світлана вже декілька днів хворіє. Відвідаємо її завтра вранці?
М. Мені дуже шкода, але завтра хотілося б виспатися!
К. Маю зізнатися, ти мене дуже засмутила. Як ти гадаєш, ми, 
християни, повинні бути готові допомогти іншим і брати участь у 
житті церкви?
Що ти думаєш про віру Мар’яни? Вона не втілюється у вчинках. Дівчина стверджує, 
що вірить у Бога, але поводиться зовсім не так. Між ствердженнями і вчинками 
Мар’яни очевидні розбіжності. Але ж така проблема може виникнути і в тебе, і в 
мене, чи не так? У тексті, який ми сьогодні читатимемо, Яків розглядає два типи 
віри: мертву і живу. Наші сьогоднішні роздуми нададуть нам з вами можливість 
побачити, яку віру має кожен з нас. [Роздайте робочі листки].

Читаємо Біблію: посл. Якова 2:14-17, 21-24
14 Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл не має? Чи може 

спасти його віра?

15 Коли ж брат чи сестра будуть нагі, і позбавлені денного покорму,

16 а хто-небудь із вас до них скаже: «Ідіть з миром, грійтесь та їжте», та не дасть їм 
потрібного тілу, – що ж то поможе?

17 Так само й віра, коли діл не має, – мертва в собі!

21 Авраам, отець наш, – чи він не з діл виправданий був, як поклав був на 
жертівника свого сина Ісака?

22 Чи ти бачиш, що віра помогла його ділам, і вдосконалилась віра із діл? 

24 Отож, чи ви бачите, що людина виправдується від діл, а не тільки від віри?

Я ко в а  2 : 1 4 - 2 6

27

Юні віруючі зрозуміють, що віра не повинна обмежуватися віруваннями розуму, 
вона повинна виливатися в дії;

 захочуть мати живу віру, яка втілюється у вчинки покори Богові і в 
любов до інших;

 користуватимуться нагодами втілювати свою віру у вчинках, зокрема, 
допомагаючи тим, хто потребує допомоги.

Розглядаючи 14 вірш, неспасені підлітки зрозуміють, що лише «активна віра» дасть їм 
спасіння.

Цілі уроку
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Попередня примітка для вчителя
Коли ми читаємо даний текст, у нас може скластися враження, ніби вчення Якова 
суперечить вченню апостола Павла. Павло стверджує, що ми виправдовуємося 
вірою, а не ділами (до Галатів 2:16; до Римлян 3:26), а Яків запевняє нас, що ми 
виправдовуємося ділами, а не лише самою вірою (2:24). Насправді ж, висловлюючи 
вказані твердження, Павло і Яків розглядають різні проблеми. Вчення апостолів 
доповнює одне одного.

* Павло має на думці поган (язичників), які намагаються заробити спасіння 
за допомогою церемоній, приписаних Законом. Апостол відкидає дієвість 
церемоній у питаннях виправдання перед Богом і в особистих стосунках з Ним.

* Яків має на думці християн, які теоретично вірують в Ісуса Христа, але не 
практикують свою віру в житті. Щодо Якова, для нього діла полягають у покорі 
Богові та в любові до ближнього. Апостол стверджує, що діла невід’ємні, і саме їх 
розглядатиме і братиме до уваги Бог, коли виноситиме вирок нашому життю.

1 – Згідно з 14 віршем, яку проблему помітив Яків у житті 
певних людей, членів церковної громади?
Вони кажуть, що мають віру, але не виявляють її ділами [робочий 
листок]. Ми бачимо, що ставлення Мар’яни, про яку ми щойно говорили, 
виявлялося ще за тих часів, і навіть у церквах (зверни увагу на слова «брат чи 
сестра», вірш 15).

2 – Яків стверджує, що така «віра» не може спасти.
Яку «віру» він має на увазі?
Віру розумом і словесне сповідання [робочий листок]. Схоже, Яків надає 
більш звужене значення поняттю «віра», ніж інші автори книг Нового Заповіту. Тут 
поняття стосується дотримання вчення про Бога, «святу ортодоксію» – відданість 
християнській традиції. А апостол Павло використовує поняття «віра» у значенні 
«довіритися Богові і прийняти рішення підкорятися Йому».

3 – Чому «теоретична», або «словесна», віра не дає спасіння?
Недостатньо лише заявляти про свою віру в певні істини. Тобі потрібно 
відвернутися від гріха і покласти свою надію лише на Бога, щоб тобі було 
зараховане все, чого досяг Ісус Христос на хресті.

Метод: Заверши текст
Невід’ємне зобов’язання стосовно спасіння охоплює не лише наш розум 
(розуміння), але й наше серце (емоції) і наші «руки» (дії).

[Намалюйте на дошці три нижченаведені символи. Також запишіть початок 
кожного речення. Групі потрібно буде завершити речення. Доброволець писатиме 
запропоновані завершення на дошці. Потім ви, вчителю, виправте все необхідне і 
попросіть підлітків записати завершення речень в робочі листки].

 Я розумію, … [Хто Такий Бог, і в якому гріховному стані 
перебуваю я].

 Я щиро шкодую, … [що мої гріхи відокремлюють мене від Бога], 
і переконаний у … [дієвості того, що Ісус Христос звершив на 
хресті].

 Я відвертаюся… [від своїх гріхів], покладаю свою надію… [на Бога] і 
вірю, що Він [спасе мене і відтепер і назавжди керуватиме моїм 
життям].

Чи ти вже відвернувся від гріха? Чи ти вже поклав свою надію на Бога? Чи вже 
віддав своє життя в Його руки? Якщо так, тоді Бог дає тобі Своє спасіння, і відтепер 
тобі потрібно застосовувати свою віру на практиці.

16 років і старше
Зі старшою групою на даному етапі заняття ви можете розглянути 19 вірш. Факт 
стосовно демонів дуже переконливо підкреслює, що інтелектуальна віра і самі 
лише емоції не дають доступу в Боже Царство: «Чи віруєш ти, що Бог один? Добре 
робиш! Та й демони вірують, і тремтять».

Мертва віра



4 – Які християнські вчинки слід робити?
Виходячи з наступних віршів, можна зробити висновок, що Яків має на увазі 
зокрема покору Богові і любов до інших [робочий листок]. Як ми вже 
дізналися на минулому уроці, під час обговорення посл. Якова 2:8, любов закладено 
в основі Божественних вимог. Це – найбільша Заповідь. Саме так віра повинна 
вплинути на наше ставлення і наші вчинки. Вони повинні бути позначені покорою 
Богові і мають відображати Його любов. Насправді ж такі ознаки християнина 
були непомітні в житті певних людей за часів Якова. Такі люди стверджували, що 
вірять в Бога, вони відвідували церкву, але не застосовували свою віру на практиці.

5 – У 15 і 16 віршах Яків наводить ілюстрацію.
З якою поведінкою він порівнює віру без діл?
З поведінкою християнина, який бажає бідним всього найкращого, 
але нічого не робить для них [робочий листок]. Бачачи нагальну потребу 
брата чи сестри в одязі чи їжі, такі християни висловлюють гарні побажання, але 
нічим не зараджують їм. Яків дуже зрозуміло показує, що самих слів недостатньо. 
Слова мають супроводжуватися відповідними вчинками. Так само й наша віра 
повинна вилитися у вчинки. Якби Яків був сьогодні серед нас, чи побачив би він 
те саме? Ти задовольняєшся лише добрими словами чи застосовуєш свою віру на 
практиці?

Ілюстрація: Мертве дерево
Віра може бути подібною до мертвого дерева. Дуже сумне видовище – немає листя, 
немає плоду. Жодна пташка не зів’є гнізда на гілках мертвого дерева. Якщо віра 
обмежується лише словами, без повної відданості, вона подібна до такого дерева, 
вона непотрібна, марна.

Бог хоче, щоб ми мали живу віру, щоб вона перетворювалася на вчинки. На 
наступній сторінці ти побачиш ще одне дерево. Воно чудове, сповнене життя. 
Влітку або восени воно приносить плід, корисний для інших.

Метод: Кросворд (у групах)
Давайте розглянемо декілька віршів, в яких написано, як слід 
діяти християнинові. [Поділіть молодих людей на групи по 
четверо або п’ятеро учасників. Відведіть на це завдання 15 
хвилин].

* Прочитай нижченаведені вірші.
* В кожному тексті міститься ключовий принцип. 

Запиши кожен принцип у кросворд. (Зверни 
увагу на те, що самі слова, які мають бути в 
кросворді, не записано в тексті Писання).

* Запиши слова по вертикалі.
* Заверши горизонтальний рядок кросворду.
* Потім обговоріть відповіді за допомогою двох 

запропонованих питань.
1- Ездра 7:10 ВИВЧАЙ Біблію і виконуй написане.
2- до Ефесян 6:18 МОЛИСЬ наполегливо.
3- до Євреїв 10:25 СПІЛКУЙСЯ з іншими християнами.
4- Якова 1:27 ДОПОМАГАЙ нужденним.
5- 1 до Коринтян 9:7 ЖЕРТВУЙ на потреби Божого народу.
6- Дії 1:8 РОЗПОВІДАЙ іншим про Ісуса Христа.
Питання для обговорення:

* В яких аспектах у тебе виникає більше труднощів?
* Як ти долаєш ці труднощі?

Лише Бог може дати нам спроможність застосувати нашу віру на практиці.

16 років і старше
Старшій групі можна ще раз наголосити на важливому значенні соціальної роботи. 
Як написано в Матвія 25:31-46, Ісус Христос обіцяє Царство тим, хто нагодував або 
зодягнув одного «з найменших братів Моїх». Дивіться також 1 Івана 3:17-18.29

Жива віра
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6 – Щоб змалювати нам живу віру, Яків наводить
у приклад Авраама. До якої надзвичайної події в житті
цього чоловіка привертає увагу 21 вірш?
Приношення Ісака в жертву [робочий листок]. Давайте прочитаємо Буття 
22:1-2.

7 – Чому Авраамові було надзвичайно важко
виконати веління, яке він одержав від Бога того дня?
Ісак був єдиним сином обітниці [робочий листок]. Все, що Бог обіцяв 
стосовно нащадків Авраама, було пов’язане з цією дитиною. Приносити в жертву 
людину – це жахливо, особливо, якщо це – твоя власна єдина дитина. Більш того, 
такий вчинок суворо засуджувався Богом [робочий листок]. Тому веління 
Бога було незрозумілим. Авраам пережив суворе випробування. В наступних 
віршах ми читаємо про приголомшливу і надзвичайну покору. Давайте прочитаємо 
Буття 22:3-12.

8 – Ангел Божий зупинив Авраама і сказав йому:
«…тепер Я довідався, що ти богобійний». Згідно зі словами
ангела, яку мету мало те допущене суворе випробовування?
Воно виявило благоговійну віру Авраама до свого Бога [робочий 
листок]. Такий вчинок покори продемонстрував, що віра Авраама була не 
теоретичною, а практичною, то була віра, яка спонукала Авраама виконувати всі 
Божі настанови, якими б важкими чи дивними вони не здавалися. З 21 вірша 2 
розділу посл. Якова зрозуміло, що саме своїм вчинком Авраам здобув прихильність 
Бога. Адже Бог хоче бачити нашу віру в дії.

16 років і старше
Ви можете спитати молодих людей, за яких ще обставин Авраам чудовим чином 
виявив свою віру ділом. Ви можете разом відкрити посл. до Євреїв 11:8. Вірою 
Авраам підкорився Богові, Який звелів йому залишити свою домівку. Авраам 
пішов, не знаючи, куди іти. Таким чином він постійно вправлявся у вірі, виявляючи 
покору і любов до Бога ділом.

9 – В посл. Якова 2:22 звучить висновок, що віра і діла
тісно пов’язані одне з одним. З одного боку, віра веде до діл.
З іншого,.. що Яків додає в кінці вірша?
Діла вдосконалюють віру [робочий листок]. Отже, діла дозволяють вірі 
повністю розквітнути. [Дієслово, що використане в цьому контексті в оригіналі, 
означає «вдосконалити», «довести до зрілості»]. Досвід Авраама розширив його 
пізнання Бога і розвинув його довіру Богові. Отже, віра стає досконалою завдяки 
послідовній покорі, виявленій у ділах.

10 – Згідно з чим Бог оцінює наше життя (вірш 24)?
Згідно з нашою вірою (це основа) і нашими вчинками (зовнішня ознака) 
[робочий листок]. Яків наполягає на тому, що наші діла розглядаються, і вони 
повинні свідчити про нашу живу віру. Можна сказати, що Бог дивиться на «листя» 
і «плоди», адже вони розкривають стан «самого дерева». Як і у випадку Авраама, 
виносячи Свій вирок щодо нашого життя, Бог бере до уваги і нашу віру, і наші 
вчинки. [Схоже, слово «виправдовує» Яків використовує не як зазначення нашого 
законного статусу, який ми одержуємо під час навернення, а, швидше, має на увазі 
те, наскільки Бог задоволений нашим життям].

Можливо, працюючи над кросвордом, ти міркував над одним із аспектів, в якому 
ти ще недостатньо вправляв свою віру. Чи бажаєш ти попрацювати над цим 
аспектом твого життя протягом наступного тижня? Чи хотів би ти догодити 
Богові?

Завершення: Телефонна бесіда
Поміркувавши над почутим, Мар’яна вирішує зателефонувати своїй подрузі Каті.

М. «Хочу сказати, що завтра вранці можеш розраховувати на мене, 
я піду з тобою до Світлани. Також спробую надати служінню в церкві 
належне місце».
К. «Чудово! А чому ти змінила свою думку?»
М. «Дещо зі сказаного тобою, я добре почула. Я повинна виявляти 
свою віру ділом!»30



Жива віраЖива віраЖива віра
Я ко в а  2 : 1 4 - 2 6

Мертва віра
Згідно з 14 віршем, яку проблему помітив Яків у житті певних людей, членів церковної громади?

_____________________________________________________________________________________
Яків стверджує, що така «віра» не може спасти. Яку «віру» він має на увазі?

_____________________________________________________________________________________
Невід’ємне зобов’язання стосовно спасіння охоплює не лише наш розум (розуміння), але й наше 
серце (емоції) і наші «руки» (дії).

Я розумію, ______________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Я щиро шкодую, __________
________________________
_______________________ ,
і переконаний у _________
________________________
________________________

Я відвертаюся ____________
_______________________ ,
покладаю свою надію ____
і вірю, що Він ___________
________________________
________________________

Які християнські вчинки слід робити?

___________________________________________________________

У 15 і 16 віршах Яків наводить ілюстрацію. З якою поведінкою він 
порівнює віру без діл?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 14 Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл не має? Чи може спасти його 
віра?

 15 Коли ж брат чи сестра будуть нагі, і позбавлені денного покорму,
 16 а хто-небудь із вас до них скаже: «Ідіть з миром, грійтесь та їжте», та не дасть їм потрібного 

тілу, – що ж то поможе?
 17 Так само й віра, коли діл не має, – мертва в собі!
 21 Авраам, отець наш, – чи він не з діл виправданий був, як поклав був на жертівника свого 

сина Ісака?
 22 Чи ти бачиш, що віра помогла його ділам, і вдосконалилась віра із діл? 
 24 Отож, чи ви бачите, що людина виправдується від діл, а не тільки від віри?



Питання для обговорення:
* В яких аспектах у тебе виникає більше 

труднощів?
* Як ти долаєш ці труднощі?

Щоб змалювати нам живу віру, Яків наводить у приклад 
Авраама. До якої надзвичайної події в житті цього чоловіка 
привертає увагу 21 вірш?

_____________________________________________________________________________________
Чому Авраамові було надзвичайно важко виконати веління, яке він одержав від Бога того дня?

_____________________________________________________________________________________
Ангел Божий зупинив Авраама і сказав йому: «…тепер Я довідався, що ти богобійний». Згідно зі 
словами ангела, яку мету мало те допущене суворе випробовування?

________________________________________________

________________________________________________
В посл. Якова 2:22 звучить висновок, що віра і діла тісно 
пов’язані одне з одним. З одного боку, віра веде до діл.
З іншого,.. що Яків додає в кінці вірша?

________________________________________________

________________________________________________
Згідно з чим Бог оцінює наше життя (вірш 24)?

________________________________________________

________________________________________________
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3 – до Євреїв 10:25
4 – Якова 1:27
5 – 1 до Коринтян 9:7
6 – Дії 1:8

Жива віра



Вступ: Вгадай
[Не показуйте робочі листки, щоб заздалегідь не розкрити тему заняття].

* Хоч я і маленький, та здатен на неймовірно велике!
* Мені вдається робити добро, але іноді я завдаю багато шкоди!
* Я – м’язистий, плаский, рухливий орган.

Хто я?.. Язик!

В третьому розділі свого послання Яків розбирає ще одну проблему: як 
контролювати язик (хоча ця тема вже згадувалася в 1 розділі, вірші 19 і 26). Автор 
наводить дуже яскраві приклади, щоб показати нам, якими особливо уважними ми 
повинні бути щодо цього маленького органа ротової порожнини. Лише Бог може 
утримати наш язик від зла. [Роздайте робочі листки].

Читаємо Біблію: посл. Якова 3:3-12
3 От і коням вкладаємо уздечки до рота, щоб корилися нам, і ми всім їхнім тілом 

керуємо.

4 От і кораблі, хоч які величезні та гнані вітрами жорстокими, проте найменшим 
стерном скеровуються, куди хоче стерничий.

5 Так само й язик, – малий член, але хвалиться вельми! Ось маленький огонь, а 
запалює величезного ліса!

6 І язик – то огонь. Як світ неправости, поставлений так поміж нашими членами, 
язик сквернить усе тіло, запалює круг життя, і сам запалюється від геєнни.

7 Бо всяка природа звірів і пташок, гадів і морських потвор приборкується, і 
приборкана буде природою людською,

8 та не може ніхто із людей язика вгамувати, – він зло безупинне, він повний 
отрути смертельної!

9 Ним ми благословляємо Бога й Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на 
Божу подобу.

10 Із тих самих уст виходить благословення й прокляття. Не повинно, брати мої, 
щоб так це було!

11 Хіба з одного отвору виходить вода солодка й гірка?

12 Хіба може, брати мої, фігове дерево родити оливки, або виноград – фіги? 
Солодка вода не тече з солонця.

Я ко в а  3 : 3 - 1 2

33

Юні віруючі зрозуміють, що язик має силу зробити багато доброго, але й також 
завдати багато шкоди;

 усвідомлять, що не можуть самі контролювати свій язик і збагнуть, що 
їм необхідна допомога Господа;

 уважно слідкуватимуть за своїм язиком і намагатимуться чемно 
розмовляти з батьками, друзями і вчителями.

Неспасених підлітків ви закличете до навернення словами Господа Ісуса: «Бо чим серце 
наповнене, те говорять уста» (Матвія 12:34). Неспасені зрозуміють, що їм необхідно 
прийняти вірою Христа і наповнитися Його любов’ю.

Цілі уроку



16 років і старше
Для старшої групи молоді ви можете включити також перші два вірші. Яків 
звертається до тих, хто бажає бути вчителем і мати честь викладати християнські 
істини. На той час, коли мало хто з людей вмів читати, таке служіння було 
дуже престижним. Яків непокоївся через те, що деякі християни бралися за це 
служіння, керуючись неправильними мотивами. Він застерігає їх, що Господь 
дуже прискіпливо оцінюватиме їхнє життя, тому що вчителі мають дуже важке 
відповідальне завдання – поживляти віру християн. Решта розділу містить більш 
загальне вчення і стосується не лише вчителів.

1 – Із чим Яків порівнює язик (вірші 3 і 4)?
З вуздечкою, яка здатна керувати конем, і зі стерном, яке здатне 
спрямовувати великі кораблі [робочий листок]. Іноді трапляються дуже 
норовисті коні, однак достатньо маленького розумного винаходу, щоб підкорити 
їх. Парусні кораблі, яких жене потужний вітер, пливуть на повній швидкості, але 
невеличке стерно скеровує їх у правильному напрямку. Тобто, невеличкі засоби 
спроможні керувати чимось, здавалося б, зовсім невгамовним.

2 – Що розкривають нам перші дві ілюстрації (вірш 5а)?
Язик – маленький, але може робити велике [робочий листок].

Він може сильно впливати на людей і на хід подій. [Яків персоніфікує язик, так 
само, як у 1 розділі, вірші 14 і 15, персоніфікував пожадливість, гріх і смерть].

Ілюстрація: Слова молочаря
П’ятирічна Шеріл жила в Америці; вона була донькою власника продуктового 
магазину. Щоранку Шеріл сиділа на розі магазину і чекала на молочаря. Дівчинка 
вкотре хотіла почути слова, які казав молочар, проходячи повз двері: «Як справи 
у моєї маленької Міс Америки?» Ті декілька слів залишилися в пам’яті Шеріл і 
зародили в ній мету. У 1980 році Шеріл Превітт стала королевою краси. Який 
великий вплив можуть мати слова звичайного молочаря!

3 – Наші слова можуть сильно вплинути на оточуючих.
За яких обставин вони можуть зробити багато доброго?

* Коли людині сумно, словами можна потішити.
* Коли людина робить помилку, словами можна напоумити.
* Коли людиною нехтують, словами можна виявити любов.
* Коли виникають труднощі, словами можна підбадьорити.

Своїми словами ми можемо відновити стан багатьох людей; наші слова можуть 
бути подібними до цілющого бальзаму (Приповісті 10:21; 12:18).

4 – Яків продовжує свого листа і порівнює язик із полум’ям 
(вірші 5б і 6). Чим ця ілюстрація відрізняється від попередніх?
Вона показує, що сила язика може бути руйнівною [робочий листок]. Від 
звичайного сірника, що впав на землю, може зайнятися і згоріти вщент цілий 
ліс. Згадай про репортажі, які іноді влітку ми чуємо по телебаченню: пожежі у 
Південній Європі знищено величезні ділянки. [Слово, перекладене як «ліс», також 
можна перекласти як «чагарник». Саме чагарниками часто вкриті палестинські 
пагорби. Якщо займається полум’я, вогонь розповсюджується дуже швидко, і 
наслідки – катастрофічні].

16 років і старше
Цій віковій групі ви можете пояснити, що подібне порівняння язика з вогнем 
міститься і в інших текстах Біблії. Приповісті 16:27: «Нікчемна людина копає лихе, а 
на устах її – як палючий огонь». Приповісті 26:21: «Вугілля для жару, а дрова огневі, 
а людина сварлива – щоб сварку розпалювати».

34

Сила язика

Шкода
від язика



Метод: Сховані слова
У вірші 6 стверджується, що язик – то 
«світ неправости». В кросворді заховано 
декілька слів, що описують, як іноді язиком 
користуються на зле. Обведи ці слова.

[Коли група знайде слова, попросіть дати 
визначення змісту кожного слова].

5 – Що Яків має на увазі,
коли стверджує, що язик 
«запалюється від геєнни»?
Диявол надає язикові руйнівної сили 
[робочий листок]. У геєнні (або пеклі) панує диявол. Він надає нашим словам 
руйнівної сили. В історії ми знаходимо яскраві приклади цього, наприклад, Адольф 
Гітлер. Диявол скористався його красномовством, щоб спустошити народи.

Метод: Ситуаційна задача
Давайте розглянемо наступний приклад того, як слово може зіпсувати наші 
стосунки з іншими.

«Семен відстає у навчанні. Одержавши декілька поганих оцінок, він починає 
заздрити своєму другові Петрові, який дивним чином з легкістю здає всі 
іспити. «Я впевнений, що Петро списує», – каже Семен одному з хлопців на 
футбольному полі. Семен продовжує розповсюджувати свою думку: «Здається, 
Петро списує на іспитах!» Плітки поширюються. Незабаром про це знає весь 
клас; і лише деякі однокласники не вірять цим словам. Але репутація Петра 
зіпсована. Коли наступного дня Петра хтось називає «брехуном», хлопець дуже 
дивується і намагається виправдатися. Але проти нього виступають уже декілька 
однокласників. Щодо Семена, він тримається подалі. Він дуже шкодує, що так 
вчинив, але вважає, що вже пізно забирати свої слова назад».

1. З чого почався наклеп? Як плітки почали розповсюджуватися?
2. Якими були наслідки для Петра, Семена та їхніх друзів?
3. Як ти практично можеш утримувати свого язика?

Слова Уїнстона Черчилля
«В усіх сферах влада людини зростає, окрім влади над собою».
І справді, дивовижно, що людина може відправити когось на Місяць і повернути 
назад. Та коли справа торкається слів, ми не контролюємо, де вони зупиняться і як 
вплинуть на інших.

На тому ж Яків наголошує в 7 і 8 віршах. Він пише, що людина може приборкати 
диких тварин, а язика приборкати не може. Однак, неможливе людям – можливе 
Богові (Луки 18:27). Він бажає допомогти нам. І Він може допомогти.

6 – У віршах 9 і 10 стверджується, що ми користуємося язиком, 
маючи дві протилежні мети. Які саме?
Благословляти Бога = хвалити, славити Його [робочий листок].

Проклинати людей = бажати людям зла, лиха [робочий листок], бажати, 
щоб вони навіки залишилися відокремленими від Бога. Такі слова неприпустимі, 
адже людина створена за подобою Божою.

Отже, язик спроможний як на найкраще, так і на найгірше. З одних і тих же вуст 
виходять як найпрекрасніші, так і найжахливіші слова.

7 – Яку ілюстрацію змальовує Яків в 11 вірші,
щоб відкрити нам, як непослідовно ми користуємося язиком?
Солодка і гірка вода не можуть текти з одного отвору [робочий листок]. 
На той час мешканцям Палестини вкрай необхідна була вода, придатна для пиття. 
Від цього залежало життя поселення. На щастя, з одного джерела не може текти 
одночасно солодка вода і солонець!
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Язик: і гіркий,
і солодкий
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Т Г С М Т Ь Г Н Т С Е Н 

У И Ї Ф Ш Х Ь Г К Х Т Я 

Т С І Ї К Ф Т Ь И Ш З Ь 
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8 – У 12 вірші Яків звертає нашу увагу на закони природи:
плід відповідає дереву, на якому виріс.
Як ця остання ілюстрація стосується нас?
Наші слова повинні свідчити про те, що ми належимо Христу 
[робочий листок]. Зовсім неприродно, якщо Божа дитина вживає злі, недобрі слова.

9 – Вчення Якова нагадує нам слова Господа Ісуса
(Матвія 12:34): «Бо чим серце наповнене, те говорять уста».
Що наповнює твоє і моє серце?
Що виливається з наших сердець?
Якщо в нас домінує гріх, то наш язик неминуче часто спричинятиме зло. Наші 
погані слова наводять на нас осуд Бога (Матвія 12:37). Попроси Ісуса Христа 
очистити тебе (1 Івана 1:7) і наповнити твоє серце Його любов’ю. Лише з доброго 
серця можуть виходити гарні слова.

Предметний урок: Склянка води
Якщо ми наповнимо склянку водою, а потім перекинемо, що станеться? Неминуче 
виллється вода. В стосунках з оточуючими нас часто «перекидають». Що ж 
виходить з наших вуст? Якщо серце сповнене ненависті, наші слова будуть злими, 
недобрими. Але якщо серце сповнене добротою від Бога, наші слова будуть 
добрими.

Завершення
Ти можеш звернутися до Бога в молитві словами Давида: «Поклади, Господи, 
сторожу на уста мої, стережи двері губ моїх!» (Псалом 141:3). Бог може продовжити 
Свою працю в тобі і все більше і більше уподібнювати тебе до Себе. Він може 
стерегти твій язик і допомагати тобі з любов’ю спілкуватися з батьками, вчителями 
і друзями. Попроси Бога зробити це для тебе. [Завершіть заняття короткою 
молитвою].

«Бо чим серце наповнене, те говорять уста» (Матвія 12:34).

«Поклади, Господи, сторожу на уста мої, стережи двері губ моїх!»
(Псалом 141:3).



Я ко в а  3 : 3 - 1 2

Із чим Яків порівнює язик (вірші 3 і 4)?

З  ___________________ , яка здатна  ________________________________________________ ,

і зі  __________________ , яке здатне  _________________________________________________

Що розкривають нам перші дві ілюстрації (вірш 5а)?

_____________________________________________________________________________________

Наші слова можуть сильно вплинути на оточуючих. За яких обставин вони можуть зробити багато 
доброго?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Яків продовжує свого листа і порівнює язик із полум’ям (вірші 5б і 6). Чим ця ілюстрація 
відрізняється від попередніх?

_____________________________________________________________________________________

ЯзикЯзикЯзик
 3 От і коням вкладаємо уздечки до рота, щоб корилися 

нам, і ми всім їхнім тілом керуємо.
 4 От і кораблі, хоч які величезні та гнані вітрами 

жорстокими, проте найменшим стерном 
скеровуються, куди хоче стерничий.

 5 Так само й язик, – малий член, але хвалиться 
вельми! Ось маленький огонь, а запалює 
величезного ліса!

 6 І язик – то огонь. Як світ неправости, поставлений так поміж нашими членами, язик 
сквернить усе тіло, запалює круг життя, і сам запалюється від геєнни.

 7 Бо всяка природа звірів і пташок, гадів і морських потвор приборкується, і приборкана буде 
природою людською,

 8 та не може ніхто із людей язика вгамувати, – він зло безупинне, він повний отрути 
смертельної!

 9 Ним ми благословляємо Бога й Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу 
подобу.

 10 Із тих самих уст виходить благословення й прокляття. Не повинно, брати мої, щоб так це 
було!

 11 Хіба з одного отвору виходить вода солодка й гірка?
 12 Хіба може, брати мої, фігове дерево родити оливки, або виноград – фіги? Солодка вода не 

тече з солонця.



Що Яків має на увазі, коли стверджує, що язик «запалюється від геєнни»?

_____________________________________________________________________________________

У віршах 9 і 10 стверджується, що ми користуємося язиком, маючи дві протилежні мети. Які саме?

____________________________ , що означає  _____________________________________________

____________________________ , що означає  _____________________________________________

Яку ілюстрацію змальовує Яків в 11 вірші, щоб відкрити нам, як непослідовно ми користуємося 
язиком?

_____________________________________________________________________________________

У 12 вірші Яків звертає нашу увагу на закони природи: плід відповідає дереву, на якому виріс. Як ця 
остання ілюстрація стосується нас?

______________________________________________________________________________________

«Бо чим серце наповнене, те говорять уста» (Матвія 12:34).

«Поклади, Господи, сторожу на уста мої,
стережи двері губ моїх!» (Псалом 141:3).
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Вступ: Обговорення за допомогою предметів
[Покладіть перед групою декілька різних предметів, наприклад:

Резинка для волосся Компас Свічка Гумка
Сірники Бинт Клейка стрічка Свисток
Годинник Маска Хустинка Лінійка
Пішак Канцелярська кнопка Кришка, яку можна 

закручувати

Попросіть когось із юнаків подумати над своїми стосунками з батьками. Декілька 
інших підлітків роздумуватимуть про свої стосунки з друзями. Третя група 
міркуватиме про стосунки з учителями. Кожній групі потрібно буде вибрати 
предмет, який нагадує їм їхні стосунки. Група має пояснити свій вибір (без 
недоречних подробиць)! Наприклад: «Коли я прошу в батьків дозволу піти на 
прогулянку в суботу ввечері, я ніби запалюю сірник: бесіда стає дуже палкою!» 
Один і той же предмет можуть використати декілька підлітків].

Наші стосунки змінюються швидко. Виникає суперечка і потім залишає слід. У 
тексті, який ми розглянемо сьогодні, Яків пояснює походження конфліктів і як 
можна уникнути їх. [Роздайте робочі листки].

Читаємо Біблію: посл. Якова 3:17-4:2
[Щоб дослідження було зрозумілішим, пропонуємо вам розглянути спочатку другу 
частину уривка].

4:1 Звідки війни та свари між вами? Чи не звідси, – від ваших пожадливостей, які в 
ваших членах воюють?

4:2 Бажаєте ви – та й не маєте, убиваєте й заздрите – та досягнути не можете, 
сваритеся та воюєте – та не маєте, бо не прохаєте…

3:17 А мудрість, що зверху вона, насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, 
покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава.

3:18 А плід правди сіється творцями миру.

1 – Про які конфлікти пише тут Яків?
Про сварки між віруючими в помісних церквах [робочий листок]. Ми 
маємо лише обмежену інформацію, але слова Якова прояснюють стан справ. Деякі 
люди бажали займати домінуюче положення в суспільстві, заздрили положенню 
інших людей або намагалися нав’язати свою точку зору. Церква перетворилася на 
арену сумних змагань за владу. (Павло повідомляє про те саме. Суперечки іноді 
виникали у сфері доктрин і християнського поводження, 2 до Коринтян 12:20;
Титу 3:9).

Я ко в а  3 : 1 7 - 4 : 2
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Причини

Юні віруючі міркуватимуть про те, що може викликати конфлікт;

 усвідомлять, якої шкоди завдають конфлікти, і захочуть стати 
миротворцями;

 намагатимуться стримано і добре ставитися до кожного.

Неспасені підлітки усвідомлять, що, перш за все, їм потрібно примиритися з Богом.Цілі уроку



Слова «війни» і «свари», які містяться в 1 вірші, вказують не на фізичну боротьбу 
між християнами. Суперечки, вочевидь, здебільшого були словесні. Як ми вже 
дізналися під час дослідження попереднього тексту, словесне насильство може 
завдати багато шкоди.

2 – Яків хоче, щоб ми звернули увагу на джерело
цих конфліктів. Що записано в другій половині 1 вірша?
Вони походять від наших пожадливостей [робочий листок], які ховаються 
глибоко в наших серцях. Презирливе ставлення певних християн походило з 
їхніх особистих амбіцій та з жаги до влади. Вони думали лише про свою особисту 
користь, а не про користь церкві. [Яків використовує слово «пожадливість»; в 
грецькому оригіналі це слово має нейтральне значення, але в контексті уривка 
воно стосується нездорових прагнень до задоволення. Цей вірш нагадує 14 вірш 1 
розділу послання, де говориться про походження спокуси].

Метод: Ситуаційна задача
Сьогодні конфлікти виникають також через прагнення і бажання, якими ми 
керуємося. Які негативні прагнення призвели до суперечки у наведених ситуаціях?

* Після програшу двоє футболістів влаштовують бійку в роздягальні.
* Син сперечається з батьками, тому що вони заборонили йому піти на дискотеку 

в суботу ввечері.
* Одержавши виправлене домашнє завдання, учень виходить із класу і гучно 

гримає дверима.
* Хлопець на велосипеді ображає різними словами сусіда, який проїжджає повз 

нього на першокласному скутері.
[Відповіді залежатимуть від трактування ситуацій: амбіції, гордість, заздрість, 
пожадливість]. Замість того щоб випустити свій гнів, нам потрібно подумати над 
мотивами, які ховаються за гнівом.

3 – Чи насичуються наші бажання?
Ми не можемо одержати того, чого прагнемо [робочий листок]. Ми дуже 
багато хочемо мати! Тож, іноді наші очікування неминуче не виправдаються. Ми 
часто розчаровуємося, не можемо задовольнитися тим, що маємо, або своїм місцем 
у суспільстві.

4 – Яків продовжує цю тему і пише про наслідки.
До чого призводять наші невиправдані бажання
(друга половина 2 вірша)?
Вбивства, війни, сварки [робочий листок]. Заздрість росте і штовхає на погані 
вчинки, подібно до того, як лопається повітряна куля, в якій занадто багато повітря.

5 – Чи були християни насправді «вбивцями»?
Не слід сприймати це слово в буквальному сенсі. Яків має на увазі моральні 
злочини [робочий листок]. Насправді ж, своїм ставленням і своїми словами ми 
можемо завдати глибоких ран і «знищити» людину, навіть не торкаючись її фізично. 
(В Єв. від Матвія 5:21-26 ми читаємо слова Ісуса Христа, які підкреслюють серйозне 
значення гніву. Тим, хто перебуває у конфлікті, Господь Ісус наказує негайно 
примиритися зі своїми братами).

6 – Можеш пригадати біблійну історію,
в якій заздрість призвела до справжнього вбивства?
Історія про Каїна і Авеля [робочий листок], Буття 4:1-16. Каїн ніяк не міг 
погодитися з тим, що Бог зглянувся на жертву його брата. Незважаючи на 
божественне попередження, Каїн навіть не намагався стримати гнів. Він вбив свого 
брата на полі. Подібні трагедії повторювалися в інших поколіннях.

Ілюстрація: Статистика
Від словесного насильства до фізичного лише один крок. Багато юнаків, учнів 
різних шкіл, перейшли цю межу. Відповідно до французького державного 
звіту, в 2002-2003 навчальному році було зареєстровано 72057 актів насильства. 
Сімдесят відсотків випадків сталися в коледжах для 12-15-річних студентів. Ось 
зареєстровані випадки:40

Наслідки



* 21003 – фізичне насильство
* 7844 – крадіжки або спроби крадіжок
* 1952 – кидання камінням або іншими предметами
* 1757 – здирство (вимагання) або спроби здирства

Чи стикаєшся ти з подібними випадками в своїй школі? Як ти реагуєш на них? Як 
ми можемо приборкати насильство?

7 – Якщо ми бажаємо стати миротворцями,
з Ким, перш за все, ми повинні примиритися?
З Богом [робочий листок]. Вчинивши зло, людина стала ворогом Богові (до 
Колосян 1:21). Залишена сама по собі, людина перетворилася на рабу своїх 
пожадливостей (до Тита 3:3) і не здатна жити в мирі з оточуючими. Але в Своїй 
любові Бог примирив нас із Собою жертвою Свого Сина на хресті (до Колосян 
1:22). Ісус Христос прибрав перешкоду гріха, яка стояла між нами і Богом. Грішній 
людині лише необхідно прийняти вірою примирення, яке пропонує Бог. Людина 
повинна ухопитися за простягнуту їй руку. Чи ти вже примирився з Богом? Чи ти 
живеш у мирі з Ним?

8 – Про яку «мудрість, що зверху вона»,
пише Яків у 3 розділі, 17 вірш?
Часто словом «мудрість» називають правильні знання чи слова. Але Яків називає 
цим словом правильну поведінку. «Мудрість, що зверху вона», – це життя, 
натхнене Богом [робочий листок]. У цьому вірші Яків описує, як, за бажанням 
Бога, має поводитися людина.

Метод
[Поділіть підлітків на групи по двоє чи троє. Попросіть групи з’єднати якості 
мудрості, що в лівій колонці, з відповідним ставленням, що в правій колонці]

Мудрість згори
Вона чиста Реагувати розважливо,

не виходити з себе

Вона спокійна Виконувати те, що 
просять, не опиратися

Вона лагідна Намагатися бути в мирі
з усіма

Вона покірлива [Інше значення: 
гнучка, добросердечна, слухняна]

Бути щирим, уміти 
говорити істину з любов’ю

Вона сповнена милосердя Намагатися поводитися 
правильно

Вона приносить добрий плід Робити добро і добре 
ставитися до нужденних

Вона безстороння [Інше 
значення: неупереджена, 

толерантна]

Любити всіх однаково

Вона нелукава Робити багато доброго 
іншим людям

[Перевіривши завдання, попросіть молодих людей перечитати перелік для самих 
себе і підкреслити дві сфери, зазначені в лівій колонці, які їм особливо потрібно 
покращити]. Зазначені якості яскраво виявляються в Особі Ісуса Христа. Він – 
Добрий Пастир, лагідний і ласкавий (2 до Коринтян 10:1). Господь Ісус досконало 
чистий. Він – «істина». Він дає мир і велить Своїм учням розповсюджувати його 
(порівняйте з Матвія 5:9).
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Правильне 
поводження
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9 – Чи повинен християн іноді вступати у протиборство?
За яких обставин?
Уяви, що ти бачиш, як на вулиці троє хлопців ображають дитину. Вони кидають 
її велосипед, висипають на землю все з рюкзака і починають бити дитину. Чи не 
повинен ти втрутитися?

Припустимо, під час перерви на обід твої друзі починають розмовляти про духовні 
речі, і один з них говорить богозневажливі слова. Чи не варто тобі спробувати 
зупинити його?

Іноді необхідно відстоювати Бога і добро [робочий листок]. Іноді 
виникають такі битви, в яких ти повинен брати участь. Але будь обережним, щоб 
за таких виняткових обставин ти не забув принципів християнської віри. Дух 
ворожнечі не має виправдання!

16 років і старше
Можна дослідити декілька цікавих текстів.

Єв. від Матвія 21:12-13 і 22:15-21. Тут говориться про те, як Господь Ісус 
вигнав з храму продавців і поперевертав їхні столи, бо вони перетворили Божий 
дім на печеру розбійників. В іншому випадку Ісус Христос протистав фарисеям, 
коли вони перекрутили істину.

Дії 4:15-20. Тут написано про зіткнення апостолів із владою, яка заборонила їм 
проголошувати Євангелію.

10 – Нарешті, за допомогою якого образу (вірш 18)
Яків заохочує нас до розповсюдження миру?
Сіяти, пам’ятаючи про жнива [робочий листок]. Встановлювати і зберігати 
мир – нелегке завдання. Але посіяне дасть добрий плід і сприятиме стосункам, 
які Богові до вподоби. [18 вірш складний для перекладу. Плід правди сіється або 
миротворцями, або для миротворців].

Метод: Рольова гра
Якщо дозволить час, можна розіграти конфліктні ситуації:

Батько з жахом знаходить пачку сигарет у кишені куртки свого сина-підлітка. Коли 
син пояснює, що сигарети належать другові, батько гнівається. Втручається мати.

Після занять Давид хоче позичити в Марка телефон на декілька хвилин. 
Марк відмовляє, тому що Давид уже тричі позичав у нього телефон того дня. 
Починається суперечка. Третій хлопець, Лука, намагається заспокоїти і помирити 
хлопців.

[Мета – подумати, як можна розв’язати конфлікт. Після розіграної сценки відведіть 
час на обговорення з групою. Що сказав Лука, щоб заспокоїти своїх друзів? З якими 
труднощами він стикнувся? Що ще він міг зробити, щоб примирити хлопців? 
Чи повинен він висловити свою думку? Стати на чийсь бік? Після обговорення 
зіграйте сценку ще раз, але з новими учасниками].

Завершення
Можливо, ти зрозумів, що деякі твої стосунки не можна назвати здоровими; 
можливо, це стосунки з батьками чи вчителями, з друзями чи з кимось іншим. Чи 
бажаєш ти відтепер сіяти мир?

«Стережися молодечих пожадливостей, тримайся правди, віри, 
любові, миру з тими, хто Господа кличе від чистого серця» (2 до 
Тимофія 2:22).



Причини
Про які конфлікти пише тут Яків?

____________________________________________________________________________________

Яків хоче, щоб ми звернули увагу на джерело цих конфліктів. Що записано в другій половині 1 
вірша?

____________________________________________________________________________________
Після програшу 
двоє футболістів 
влаштовують бійку в 
роздягальні.

Син сперечається з 
батьками, тому що 
вони заборонили 
йому піти на 
дискотеку в суботу 
ввечері.

Одержавши 
виправлене домашнє 
завдання, учень 
виходить з класу і 
гучно гримає дверима.

Хлопець на велосипеді 
ображає різними 
словами сусіда, який 
проїжджає повз нього на 
першокласному скутері.

Що пояснюється в першій частині 2 вірша стосовно наших бажань і пожадливостей?

____________________________________________________________________________________

Наслідки
Яків продовжує цю тему і пише про наслідки. До чого призводять наші невиправдані бажання (друга 
половина 2 вірша)?

____________________________________________________________________________________
Чи були християни насправді «вбивцями»?

____________________________________________________________________________________

Я ко в а  3 : 1 7 - 4 : 2
КонфліктиКонфліктиКонфлікти

 4:1 Звідки війни та свари між вами? Чи не звідси, – від ваших пожадливостей, які в ваших 
членах воюють?

 4:2 Бажаєте ви – та й не маєте, убиваєте й заздрите – та досягнути не можете, сваритеся та 
воюєте – та не маєте, бо не прохаєте…

 3:17 А мудрість, що зверху вона, 
насамперед чиста, а потім спокійна, 
лагідна, покірлива, повна 
милосердя та добрих плодів, 
безстороння та нелукава.

 3:18 А плід правди сіється 
творцями миру.



Можеш пригадати біблійну історію, в якій заздрість призвела до справжнього вбивства?

____________________________________________________________________________________

Правильне поводження
Якщо ми бажаємо стати миротворцями, з Ким, перш за все, ми повинні примиритися?

____________________________________________________________________________________

Про яку «мудрість, що зверху вона», пише Яків у 3 розділі, 17 вірш?

____________________________________________________________________________________

Вона чиста Реагувати розважливо,
не виходити з себе

Вона спокійна Виконувати те, що просять, не 
опиратися

Вона лагідна Намагатися бути в мирі
з усіма

Вона покірлива Бути щирим, уміти говорити істину 
з любов’ю

Вона сповнена милосердя Намагатися поводитися правильно

Вона приносить добрий плід Робити добро і добре ставитися до 
нужденних

Вона безстороння Любити всіх однаково

Вона нелукава Робити багато доброго іншим 
людям

Чи повинен християн іноді вступати у 
протиборство? За яких обставин?

___________________________________________

___________________________________________
Нарешті, за допомогою якого образу (вірш 18) Яків 
заохочує нас до розповсюдження миру?

___________________________________________
«Стережися молодечих пожадливостей, 
тримайся правди, віри, любові, миру 
з тими, хто Господа кличе від чистого 
серця» (2 до Тимофія 2:22).



Вступ: Фотомова
[Заздалегідь виріжте з журналів 50 різних фотографій і перед заняттям розкладіть 
їх на столі. Попросіть молодих людей відповісти на питання: «Які в тебе плани?» 
Це можуть бути короткострокові, нетривалі і дуже довгочасні плани. Щоб 
проілюструвати свою відповідь, треба вибрати одну-дві фотографії. Одне й те саме 
фото можуть використати декілька підлітків].

Чи зможемо ми виконати ці плани? В цьому ми не впевнені. В тексті, який ми 
вивчатимемо сьогодні, Яків нагадує нам про те, що наше майбутнє залежить від 
Бога, і ми не знаємо, що чекає на нас завтра. [Роздайте робочі листки].

Читаємо Біблію: посл. Якова 4:13-16
13 А ну тепер ви, що говорите: «Сьогодні чи взавтра ми підем у те чи те місто, і там 

рік проживемо, та будемо торгувати й заробляти»,

14 ви, що не відаєте, що трапиться взавтра, – яке ваше життя? Бо це пара, що на 
хвильку з’являється, а потім зникає!...

15 Замість того, щоб вам говорити: «Як схоче Господь та будемо живі, то зробимо 
це або те».

16 А тепер ви хвалитеся в своїх гордощах, – лиха всяка подібна хвальба!

1 – До людей якої професії звертається Яків (13 вірш)?
До багатих торговців, які планують свої майбутні прибутки [робочий листок]. 
За часів Якова торговельна справа була дуже поширеним заняттям. Багато євреїв 
вели свої справи в містах середземноморського басейну. [Відсутність вислову 
«брати мої» вказує на те, що Яків пише про торговців взагалі, а не лише віруючих 
людей].

У цьому вірші ми бачимо знайому сцену з сучасного життя: бізнесмени, які 
розміщують свої офіси в нових місцях, щоб розвинути свою справу, завоювати 
більшу частину ринку і одержати прибуток.

2 – Давайте продовжимо розглядати текст з 16 вірша.
Що поганого в тих людях і їхніх планах?
Вони горді [робочий листок]. Вони самовпевнено вирішують, куди поїдуть, 
коли від’їдуть, як довго перебуватимуть; все це так, ніби вони мають повний 
контроль над всіма ситуаціями. Отже, Яків не критикує той факт, що люди будують 
плани, він засуджує гордість, з якою ті підприємці ведуть свої справи. Адже 
вони вважають себе господарями свого часу. «Ми поживемо в новому місті рік, 
розвинемо свою справу, наб’ємо свої кишені грошима. Успіх гарантовано!» Саме 
таке марнославство бажає виправити Яків. Ми також схильні до самовпевненості, 
чи не так?

Я ко в а  4 : 1 3 - 1 6
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Іноді ми 
занадто 

самовпевнені 
щодо своїх 

планів

Юні віруючі усвідомлять, що їхнє майбутнє в руках суверенного Бога;

 шкодуватимуть, що іноді самовпевнено будували плани;

 у молитві підкорять свої плани волі Бога.

Неспасені підлітки замисляться про швидкоплинність життя і почують заклик повірити в 
Бога та одержати вічне життя.Цілі уроку
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3 – Перше питання Яків задає у 14 вірші.
Про що він бажає нагадати читачам?
Ми не знаємо, що станеться завтра [робочий листок].

Торговці, які будують плани на цілий рік, в дійсності, не знають, що станеться 
завтра. Володіння часом є лише примарою. 

4 – Що може раптово трапитися в нашому житті
та порушити наші плани?
Хвороба, нещасний випадок, терористичний акт, зміна фінансової 
ситуації, любов, прихід Господа… [робочий листок]. Господь може прийти 
будь-якої миті (про це ми поговоримо під час наступного дослідження). Нам 
відомо, що неочікувані обставини можуть змінити хід нашого життя. Сучасні 
технології не допоможуть нам уникнути несподіванок. Ми не знаємо, коли 
скінчиться наше земне життя.

5 – Чому Яків порівнює життя з парою
(друга половина 14 вірша)?
Тому що наше життя крихке і коротке [робочий листок]. Згадай вранішній 
туман, який підіймається над озером чи вкриває приморське містечко. Коли 
встає сонце, туман швидко зникає, за мить. [Зверніть увагу на те, що в грецькому 
оригіналі це слово можна також перекласти як «дим». Наше існування подібне до 
диму, який швидко розвіюється вітром]. Ми повинні завжди пам’ятати той факт, 
що наше життя непевне і швидкоплинне.

16 років і старше
У книгах мудрості, які містяться в Біблії, дуже часто піднімається тема про 
швидкоплинність життя. Ось декілька текстів, які ви можете розглянути зі 
старшою групою: Йова 7:7 – життя порівнюється з диханням; Псалом 90:3-6 – 
життя порівнюється з травою, яка вранці квітне, а ввечері засихає; Псалом 102:4 
– життя порівнюється з димом, який зникає; Псалом 144:4 – життя порівнюється з 
парою і тінню. Також розгляньте Псалом 39:5-8 і Приповісті 27:1.

Ілюстрація: Життя до 100 років
М. Дж. Родейл працював головним редактором одного з американських журналів і 
був прибічником здорового харчування. У віці 72 років він впевнено стверджував, 
що проживе до 100 років. Але невдовзі після того, як про його передрікання 
повідомили в «Нью-Йорк Таймс» і по телебаченню, він помер від інфаркту.

6 – Тож, чи повинні ми жити в страху перед майбутнім?
Усвідомлення крихкості та швидкоплинності нашого існування може турбувати 
тих, хто живе далеко від Бога.

У Біблії, Івана 3:36, стверджується: «Хто вірує в Сина, той має вічне життя 
[робочий листок]; а хто в Сина не вірує, той життя не побачить, – а гнів Божий на 
нім перебуває».

Надзвичайно важливо повірити в Ісуса Христа, Який помер на хресті на наші гріхи 
і воскрес. Тоді, незважаючи на непевність нашого земного життя, наша доля буде 
певною і визначеною. Ми насолоджуватимемося вічним життям з Богом. Чи ти 
маєш таку впевненість?

Дехто з молодих людей вважає, що навернення можна запланувати на дещо 
пізніший час. «Побачимо… У мене ще багато часу!» Але завтра вже може бути 
запізно. Отже, не відкладай це питання!

7 – Що ми повинні робити, будуючи свої плани (вірш 15)?
Казати: «Як схоче Господь…» [робочий листок].

Цей вираз – не якесь заклинання, повторення якого гарантує успіх!

8 – Яке ставлення повинні відображати ті слова?
Смиренне усвідомлення, що наші плани залежать від Бога [робочий 
листок]. На відміну від нас, Бог уже знає, що трапиться завтра. У Своїй величі 

Наші плани 
дуже непевні

Наші плани 
слід підкорити 

Богові



Він керує плином подій. Він – Господар часу та історії. Замість того щоб енергійно 
виконувати свої власні плани, нам слід смиренно визнати всевладдя Бога в нашому 
житті. Успіх чи невдача залежать від Нього. Давайте віддамо наші наміри Йому і 
повністю покладемося на Нього.

Ілюстрація: «Божа ласка»
Вірогідно, в християнських листах чи газетах ти помічав такий вираз: «якщо Божа 
ласка…» Цей вираз означає: «якщо Бог дозволить чи захоче», і часто він стосується 
планів на майбутнє. Коли вказують певні дати запланованих заходів, додають: 
«якщо Божа ласка…». Ці слова мають нагадувати людям, що всі плани залежать від 
Божественної волі.

Метод: Заповни таблицю
Бог не проти того, щоб ми планували своє майбутнє, але Він бажає, щоб свої плани 
ми підкорили Його волі. Давайте подивимося, як апостол Павло планував різні 
заходи, але останнє слово залишав за Богом. [Попросіть чотирьох добровольців 
відкрити і прочитати вказані місця Писання. Групі потрібно буде заповнити 
таблиці у робочих листках].

Апостол Павло Його плани Його покора
Дії 18:21 Повернутися до 

віруючих в Ефесі
Коли буде на те воля 
Божа

до Римлян 1:10 Одержати можливість 
відвідати Рим

Щоб воля Божа 
щасливо попровадила

1 до Коринтян 16:7 Пробути деякий час у 
Коринті

Якщо дозволить 
Господь

до Филип’ян 2:19 Прислати Тимофія до 
филип’ян

Надіється в Господі 
Ісусі

Важливо не лише говорити «якщо дозволить Господь», але покладатися на волю 
Божу. Якщо наші плани мають успіх, ми прославляємо за це Господа. Якщо плани 
не вдаються, ми смиренно приймаємо той факт, що вони не входили в Божі наміри.

9 – Чому, згідно з 16 віршем, ми схильні не залучати Бога
до своїх планів?
Тому що ми хвалимося у своїх гордощах [робочий листок]. Саме наша 
гордість підштовхує нас самовпевнено будувати плани. Ми ніби заявляємо, що 
можемо самі керувати власним життям. Ми впевнені у своїй самодостатності і 
мислимо лише в «горизонтальній» площині. Гордість призводить до нехтування 
Божим всевладдям. Ми не залучаємо Бога до своїх планів. Це дуже нерозумно, 
адже лише Він керує всім і всіма!

Метод: Вигаданий лист
[Поділіть підлітків на групи по чотири чи п’ять учасників. Дайте кожній групі 
аркуш паперу, олівець і наступні вказівки…]

Уяви, що ти одержав листа від друга:

«Привіт, …! Я маю вирішити, де навчатись! Завжди мріяв бути 
тренером, але також захоплююся комп’ютерами. Мама хоче, щоб я 
став інженером, але з моїми оцінками з математики навіть і не мрію 
про це! Тож не знаю, що робити, і дуже боюся помилитися. Як мені 
прийняти рішення? Допоможеш? Молитимешся за мене?»

Напишіть групою відповідь. Скористайтеся наступними біблійними порадами: 
Якова 4:15 (підкоритися Божій волі); Приповісті 3:5, 6 (покладайся на керівництво 
Бога); Приповісті 15:22 (запитай доброї поради в інших людей).

47



48

Завершення
У всіх нас є певні плани або мрії. Але нам слід бути обачними і не ставати 
пихатими, схожими на торговців, до яких звертався Яків. Не забувай, що наше 
існування і наші наміри дуже непевні. Ми не знаємо, що чекає на нас завтра. 
Але в молитві ми можемо віддати свої наміри в руки нашого всевладного Бога і 
попросити Його керувати нами відповідно до Його досконалих намірів.

Чи знайдеш ти сьогодні ввечері час, щоб передати свої плани і мрії Господу?

Дороги Твої дай пізнати мені, Господи, стежками Своїми мене 
попровадь… а я покладаю надію на Тебе, о Господи… В Твою руку 
кладу свою долю… (Псалом 25:4; 31:15-16).



Іноді ми занадто самовпевнені
щодо своїх планів
До людей якої професії звертається Яків (13 вірш)?

 _______________________________________

 _________________________________________________
Давайте продовжимо розглядати текст з 16 вірша. Що поганого в тих людях і їхніх 

планах?

 __________________________________________________________________

Наші плани дуже непевні
Перше питання Яків задає в 14 вірші. Про що він бажає нагадати читачам?

_____________________________________________________________________________________
Що може раптово трапитися в нашому житті та порушити наші плани?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Чому Яків порівнює життя з парою (друга половина 14 вірша)?

_____________________________________________________________________________________

В Біблії, Івана 3:36, стверджується: «Хто вірує в Сина, той  ___________________________________

_____________________________ ; а хто в Сина не вірує, той життя не побачить, – а гнів Божий на 
нім перебуває».

Плани на майбутнєПлани на майбутнєПлани на майбутнє
 13 А ну тепер ви, що говорите: «Сьогодні чи взавтра ми підем у те чи те місто, і там рік 

проживемо, та будемо торгувати й заробляти»,
 14 ви, що не відаєте, що трапиться взавтра, – яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку 

з’являється, а потім зникає!...
 15 Замість того, щоб вам говорити: «Як схоче Господь та будемо живі, то зробимо це або те».
 16 А тепер ви хвалитеся в своїх гордощах, – лиха всяка подібна хвальба!

Я ко в а  4 : 1 3 - 1 6



Апостол Павло Його плани Його покора
Дії 18:21

до Римлян 1:10

1 до Коринтян 16:7

до Филип’ян 2:19

Важливо не лише говорити «якщо дозволить Господь», але покладатися на волю Божу.

Чому, згідно з 16 віршем, ми схильні не залучати Бога до своїх планів?

_____________________________________________________________________________________

Дороги Твої дай пізнати мені, Господи,
стежками Своїми мене попровадь…
а я покладаю надію на Тебе, о Господи…
В Твою руку кладу свою долю…
(Псалом 25:4; 31:15-16).

Наші плани слід
підкорити Богові
Що ми повинні робити, будуючи свої плани (вірш 15)?

 _____________________________________________________

 ______________________________________________
Яке ставлення повинні відображати ті слова?

 ___________________________________________

 ___________________________________________

 ____________________________________________



Вступ: Буря
Ти коли-небудь спостерігав з вікна, як наближається буря? Починає дути вітер, 
змітаючи листя з дороги. Згущуються великі темні хмари, небо чорніє. Іноді 
можна побачити, як низько шугають ластівки. Пішоходи на вулиці поспішають до 
укриття. Всі зачиняють двері та вікна. Бачачи такі ознаки застереження, не можна 
помилитися: наближається буря!

В уривку, який ми вивчатимемо сьогодні, Яків пише про повернення Христа. Всі 
ознаки, здається, вказують на те, що ця подія вже на порозі, але ми точно не знаємо, 
коли це станеться. Цей величний день для одних буде днем невимовної радості, а 
для інших перетвориться на день жаху. Тож, давай запевнимося, що ми готові до 
того дня. [Роздайте робочі листки].

Читаємо Біблію: посл. Якова 5:1-4, 7-8
1 А ну ж тепер ви, багачі, – плачте й ридайте над лихом своїм, що вас має спіткати:

2 ваше багатство згнило, а ваші вбрання міль поїла!

3 Золото ваше та срібло поіржавіло, а їхня іржа буде свідчити проти вас, і поїсть 
ваше тіло, немов той огонь! Ви скарби зібрали собі на останні дні!

4 Ось голосить заплата, що ви затримали в робітників, які жали на ваших полях, – 
і голосіння женців досягли вух Господа Саваота!

7 Отож, браття, довготерпіть аж до приходу Господа! Ось чекає рільник 
дорогоцінного плоду землі, довготерпить за нього, аж поки одержить дощ 
ранній та пізній.

8 Довготерпіть же й ви, зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господній!

1 – В 4 розділі Яків звертався до багатих торговців. До кого ж 
він звертається тепер?
До багатих землевласників [робочий листок].

В уривку описуються багатії, які володіють землею і на яких працюють наймані 
робітники. Багатії ж – жадібні та деспотичні. [Як і в попередньому розділі, 
Яків не говорить окремо про землевласників-християн; він звертається до всіх 
землевласників загалом].

2 – Чому багатії повинні плакати і ридати (вірш 1)?
Тому що їх спіткає їхнє ж лихо [робочий листок]. Коли повернеться Господь 
Ісус, вони підпадуть під суворий осуд.

Я ко в а  5 : 1 - 8
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Суд для 
неправедних

Юні віруючі зрозуміють, що Господь повернеться, щоб звершити суд над 
неправедними і нагородити вірних;

 усвідомлять, що Христос може повернутися у будь-який час, і захочуть 
бути готовими до цього;

 готуватимуться до повернення Господа: розповідатимуть Євангелію 
оточуючим.

Неспасені підлітки почують заклик повірити в Ісуса Христа, щоб і вони були серед тих, кого 
Ісус Христос візьме з Собою і прославить.

Цілі уроку



16 років і старше
Своєю структурою 1 вірш нагадує текст Старого Заповіту. Пророки закликали 
неправедних ридати, бо впаде на них гнів Божий (Ісая 13:6).

3 – В 2 і 3 віршах Яків метафорично описує багатство.
Можеш розтлумачити метафори? Заверши дані речення.

* Багатство згнило, вбрання міль поїла, золото поіржавіло – це означає, що, з 
точки зору вічності, все це не має ніякої цінності.

* Багатство свідчитиме проти них і поїсть їхнє тіло, немов огонь – це означає, 
що багатії будуть засуджені за те, що використовували своє 
багатство для зла.

4 – Яків наводить дві причини засудження
багатих землевласників. Яка перша причина (вірш 3)?
Вони корисливо зібрали свої скарби [робочий листок]. Ці люди збирають 
скарби, незважаючи на потреби оточуючих людей. Як це нерозумно, особливо тоді, 
коли осуд такий близький!

5 – Яка друга причина осуду, і що погіршує ситуацію багатіїв
(вірш 4)?
Вони не дають плату працівникам [робочий листок]. Багатії не лише 
нехтують потребами інших, вони навіть наражають на небезпеку життя тих, хто 
матеріально залежить від них, і навіть наживаються на них. Звинувачення Якова 
засновані на настановах, які Бог дав Ізраїлю (Повт. Закону 24:14-15, Левит 19:13, 
Єремії 22:13). Коли людину наймали на роботу, – орати чи жати, – плату потрібно 
було виплачувати того ж дня, до заходу сонця. Найбіднішим мешканцям потрібні 
були гроші, щоб придбати їжу для родини. Утримуючи або скорочуючи плату, 
хазяїн наражав на небезпеку всю сім’ю робітника.

6 – Що має на увазі Яків, пишучи, що «голосіння женців 
досягли вух Господа» (друга половина 4 вірша)?
Бог знає, що роблять неправедні господарі, і встановить 
справедливість [робочий листок]. Вчинки багатіїв не приховані від Господа. 
Адже Бог знає все, Він святий і всемогутній. Він не залишить зло непокараним.

16 років і старше
Плач, який досяг Бога, описано і в інших текстах Писання: Буття 4:10 (кров Авеля); 
Буття 18:20-21 (нарікання на Содом і Гоморру); Вихід 2:23 (стогін Ізраїля в Єгипті).

7 – Чи існують сьогодні багаті люди, які багатіють за рахунок 
інших?
[Дозвольте групі навести декілька прикладів з газет чи новин]. Сьогодні існують 
начальники і політики, які привласнюють величезні суми грошей. Сучасне 
шахрайство може бути прихованим і обережним. Але і це не уникне Божої 
справедливості. [Ви можете принести на заняття вирізки з газет, де розглядається 
ця тема].

Метод: Ситуаційна задача
[Можна поділити молодь на групи. Групам необхідно буде прочитати резюме про 
життя Білла Гейтса і подумати над деякими питаннями].

Вільям Гейтс є президентом компанії «Майкрософт». Народився він у 1955 році 
в Сієтлі. В 13 років він захопився програмуванням. Навчаючись у Гарвардському 
університеті, Вільям розробив одну з версій мови програмування – «бейсік», а в 
1975 році заснував компанію «Майкрософт». Незабаром компанія стала світовим 
лідером у сфері програмного забезпечення і комп’ютерного сервісу. Таким чином, 
Білл Гейтс став найбагатшою людиною світу. Його багатство оцінюють у 50 
мільярдів доларів. Разом з дружиною вони стали власниками фонду, який вкладає 
мільярди доларів в освіту і гуманітарні проекти, наприклад, кампанія проти СНІДу. 
Окрім інших завдань, фонд намагається забезпечити бідні країни доступом до 
комп’ютерів та Інтернету.
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Що ти думаєш про цю багату людину сучасності? Чи хотів би ти володіти таким 
багатством? Які в цьому є переваги, і яка криється небезпека? Згідно з Псалмом 
37:7, що ми повинні і чого не повинні робити, коли стикаємося з тим, «хто 
щасливою чинить дорогу свою»?

8 – Далі Яків звертається до віруючих. Які основні напучування 
він пише в останніх двох віршах?
Вони повинні бути терпеливими [робочий листок]. За тих часів до християн 
часто ставилися жорстоко і погано. Саме тому Яків заохочує їх триматися, не 
здаватися і залишатися вірними своїй надії – вони знають, що Господь повернеться!

Метод: Заповни таблицю
У 7 вірші Яків порівнює чекання християн на повернення Господа з очікуваннями 
рільника. Заповни таблицю в робочому листку, щоб побачити це порівняння. 
[Примітка. Слово «рільник» вказує на людину, що працює на землі; це може бути 
хлібороб, виноградар чи садівник].

Рільник Християнин
… повинен працювати і сіяти … повинен служити Господу

і проповідувати Євангелію
… спостерігає за небом і чекає 
на дощ

… покладає свою надію
на повернення Господа

… радітиме гарному врожаєві … буде нагороджений
і вшанований Богом

У Палестині дощі зрошують землю в першій половині осені та на початку весни. 
Дощі були дуже нечасті, але дуже необхідні і довгоочікувані (Єремії 5:24). Так само і 
ми чекаємо на повернення Господа.

9 – Як віруюча людина може підготувати прихід Господа?
Окрім іншого, треба звіщати Добру звістку Євангелії [робочий листок]. 
Бог піклується про кожну людину і не бажає, щоб хтось загинув (2 Петра 3:9). 
Якщо ти серед тих, хто чекає на прихід Спасителя, пам’ятай, що твоє очікування 
не повинно бути пасивним. Господар жнив бажає, щоб ти працював. Може, дехто з 
твоєї сім’ї ще не знає Господа? Чи, можливо, є друг, якому ти міг би засвідчити про 
те, що зробив для тебе Господь? Не гай, не втрачай можливостей, які Бог дає тобі, 
щоб ти поділився своєю вірою. Роби все, що можеш, щоб у день повернення Христа 
ті люди також раділи! Сій Слово життя і чекай на дощ ранній і пізній!

10 – Яку «нагороду» одержать віруючі люди, коли повернеться 
Господь?
Нагорода віруючих має стільки аспектів, що сьогодні ми не зможемо охопити їх 
усіх. Ось лише декілька з них:

2 до Тимофія 4:8 – віруючий одержить вічну праведність;
2 до Солунян 1:7 – віруючий насолоджуватиметься відпочинком;
2 до Тимофія 2:12 – віруючий царюватиме разом з Христом;
Даниїла 12:3 – віруючий сяятиме, мов зірка, повіки.

Таке щастя чекає на тебе, якщо ти готовий до повернення Христа.

11 – В останньому вірші уривка Яків пише, що прихід Господа 
«наблизився». Але ми чекаємо вже близько 2000 років! Як 
можна пояснити твердження Якова?
Прихід Господа настільки близький, що може статися будь-якої 
хвилини [робочий листок]. Пригадай приклад бурі, що насувається; ми говорили 
про це на початку заняття. Ми вважали, що буря наблизилася, тому що бачили 
багато різних її ознак. Проте, навіть за таких явних ознак, може минути ще декілька 
годин до початку бурі і зливи. Почувши перший грім, ми можемо здригнутися. Так 
само ми не знаємо й дня чи години повернення Господа. Найважливіше для нас – 
бути готовими, бути в укритті. [Інші цікаві для дослідження тексти: 2 Петра 3:4-10; 
Марка 13:32-33; Луки 12:40].
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Нагорода 
вірним
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12 – Чи готовий ти до повернення Христа?
Уважно подумай над цим питанням. Може, ти подібний до тих, про кого ми 
говорили на початку дослідження, – тих, ким володіє любов до грошей, хто 
захоплюється несправжніми цінностями і не розуміють, куди приведе їхній вибір.

В посл. до Римлян 3:23-24 написано: «…бо всі згрішили, і позбавлені Божої слави, 
але дарма виправдуються Його благодаттю, через відкуплення, що в Ісусі Христі...». 
Чи бажаєш ти прийняти Божий дар? Чи хочеш ти бути готовим до Великого Дня 
і одержати дозвіл перебувати в присутності Бога? Відвернися від гріха і живи для 
Ісуса Христа відтепер і надалі. Тоді ти зможеш бути впевненим, що Ісус Христос 
повернеться і за тобою!

Завершення: Землетрус
У Каліфорнії часто відбуваються землетруси. Саме тому перед сном тато попросив 
своїх дітей, щоб вони поклали своє взуття та ліхтарики біля ліжка. Коли почнеться 
землетрус, шибки у вікнах можуть розбитися, а струм можуть вимкнути. У взутті 
ж діти зможуть пройти по битому склу, а ліхтарики освітлюватимуть їм дорогу 
в темряві. Кожна дитина мала бути готовою! Ти також повинен бути готовим до 
повернення Господа Ісуса Христа!



Суд для неправедних
В 4 розділі Яків звертався до багатих торговців.
До кого він звертається тепер?

_________________________________________

Чому багатії повинні плакати і ридати (вірш 1)?

_________________________________________

Багатство згнило, вбрання міль поїла, золото 

поіржавіло – це означає, ____________________

_________________________________________

Багатство свідчитиме проти них і поїсть їхнє тіло, 

немов огонь – це означає, ___________________

_________________________________________

Яків наводить дві причини засудження багатих землевласників.
Яка перша причина (вірш 3)?

____________________________________________________________________________________

Яка друга причина осуду, і що погіршує ситуацію багатіїв (вірш 4)?

____________________________________________________________________________________

Повернення ХристаПовернення ХристаПовернення Христа
Я ко в а  5 : 1 - 8

 1 А ну ж тепер ви, багачі, – плачте й ридайте над лихом своїм, що вас має спіткати:
 2 ваше багатство згнило, а ваші вбрання міль поїла!
 3 Золото ваше та срібло поіржавіло, а їхня іржа буде свідчити проти вас, і поїсть ваше тіло, 

немов той огонь! Ви скарби зібрали собі на останні дні!
 4 Ось голосить заплата, що ви затримали в робітників, які жали на ваших полях, – і 

голосіння женців досягли вух Господа Саваота!
 7 Отож, браття, довготерпіть аж до приходу Господа! Ось чекає рільник дорогоцінного плоду 

землі, довготерпить за нього, аж поки одержить дощ ранній та пізній.
 8 Довготерпіть же й ви, зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господній!



Що має на увазі Яків, пишучи, що «голосіння женців досягли вух Господа» (друга половина 4 вірша)?

____________________________________________________________________________________
Вільям Гейтс є президентом компанії «Майкрософт». Народився він у 1955 році в Сієтлі. В 13 років 
він захопився програмуванням. Навчаючись у Гарвардському університеті, Вільям розробив одну з 
версій мови програмування – «бейсік», а в 1975 році заснував компанію «Майкрософт». Незабаром 
компанія стала світовим лідером у сфері програмного забезпечення і комп’ютерного сервісу. Таким 
чином, Білл Гейтс став найбагатшою людиною світу. Його багатство оцінюють у 50 мільярдів 
доларів. Разом з дружиною вони стали власниками фонду, який вкладає мільярди доларів в освіту 
і гуманітарні проекти, наприклад, кампанія проти СНІДу. Окрім інших завдань, фонд намагається 
забезпечити бідні країни доступом до комп’ютерів та Інтернету.
Що ти думаєш про цю багату людину сучасності? Чи хотів би ти володіти таким багатством? Які в 
цьому є переваги, і яка криється небезпека? Згідно з Псалмом 37:7, що ми повинні і чого не повинні 
робити, коли стикаємося з тим, «хто щасливою чинить дорогу свою»?

Нагорода вірним
Далі Яків звертається до віруючих. Які основні напучування він пише в останніх двох віршах?

Рільник Християнин
… повинен працювати і сіяти

… спостерігає за небом і чекає на дощ

… радітиме гарному врожаєві

Як віруюча людина може підготувати прихід Господа?

____________________________________________________________________________________
Яку «нагороду» одержать віруючі люди, коли повернеться Господь?

2 до Тимофія 4:8 –  ____________________________________________________________

2 до Солунян 1:7 –  ____________________________________________________________

2 до Тимофія 2:12 –  ___________________________________________________________

Даниїла 12:3 –  ________________________________________________________________

В останньому вірші уривка Яків пише, що прихід Господа «наблизився». Але ми чекаємо вже близько 
2000 років! Як можна пояснити твердження Якова?

__________________________________________________________________

Чи готовий ти до повернення Христа?



Вступ
[Дайте кожному учаснику групи робочий листок і попросіть відповісти на два 
запитання].

Яка твоя перша реакція, коли виникають труднощі? Познач одну чи дві клітинки.

 Намагаюся вирішити проблему самотужки.
 Прошу Бога допомогти мені.
 Питаю поради у батьків.
 Телефоную другові і розмовляю з ним про це.

Яка твоя перша реакція, коли відбувається щось дуже добре, радісне? Познач одну 
чи дві клітинки.

 Один радію добрій новині.
 Радію разом з друзями.
 Швидко розповідаю про це батькам.
 Висловлюю Богові свою щиру вдячність.

Іноді, коли виникають труднощі, ми схильні не одразу просити Божої допомоги. 
Так само, коли стається щось радісне, ми забуваємо дякувати Богові за Його 
благословення. Текст, який ми досліджуватимемо сьогодні, заохочує Божих дітей 
надавати молитві перше місце!

Читаємо Біблію: посл. Якова 5:13-18
13 Чи страждає хто з вас? Нехай молиться! Чи тішиться хтось? Хай співає псалми!

14 Чи хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів Церкви, і над ним хай помоляться, 
намастивши його оливою в Господнє Ім’я,

15 і молитва віри уздоровить недужого, і Господь його підійме, а коли він гріхи був 
учинив, то вони йому простяться.

16 Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах, і моліться один за 
одного, щоб вам уздоровитись. Бо дуже могутня ревна молитва праведного!

17 Ілля був людина, подібна до нас пристрастями, і він помолився молитвою, щоб 
дощу не було, – і дощу не було на землі аж три роки й шість місяців...

18 І він знов помолився, – і дощу дало небо, а земля вродила свій плід!

Я ко в а  5 : 1 3 - 1 8
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Юні віруючі зрозуміють, що молитва дає їм змогу мати ближчі стосунки з Богом;

 усвідомлять, що молитва стає дієвою, якщо людина молиться з вірою;

 надалі намагатимуться більше молитися, особливо за хворих.

Неспасені підлітки усвідомлять, що їм потрібно спершу повірити в Господа Ісуса і стати 
Божими дітьми, якщо вони бажають користуватися таким привілеєм, як молитва.Цілі уроку

1 – Перш ніж ми почнемо досліджувати текст,
чи можете ви дати визначення, що таке молитва?
Це – бесіда з Богом [робочий листок]. Молитва допомагає нам залишатися в 
тісних стосунках з Богом щодня. Віруюча людина має велику честь – вона може 
вільно спілкуватися з Богом. Небесний Батько прислухається до кожної Своєї 
дитини.

Молитися за 
всіх обставин
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Молитися
за хворих

Чи ти належиш до Божої сім’ї? В Єв. від Івана 1:12 написано, що тим, хто приймає 
Господа вірою, хто вірить в Його Ймення, Бог дає честь стати Його дитиною. 
Якщо ти вже повірив, тоді гріх – перешкода, яка відділяла тебе від Бога, – усунено, 
і ти можеш насолоджуватися особистими стосунками з Богом, твоїм Небесним 
Батьком.

2 – За яких обставин Яків заохочує нас до молитви
(вірші 13 і 14)?
Коли ми страждаємо, радіємо чи хворіємо [робочий листок]. Ми повинні 
приходити до Господа за будь-яких обставин. Давай, не вагаючись, ділити з Ним 
свої переживання і потреби. Немає жодної, навіть наймізернішої, проблеми, на 
яку Бог не захотів би звернути уваги. Немає також жодної, навіть найбільшої, 
проблеми, яку Бог не міг би розв’язати. Але давай приходити до Нього і тоді, коли 
нам радісно. Наші молитви можуть складатися лише з прославлення і подяки, як і 
пропонує Яків у своєму листі. (Також у 1 посл. до Коринтян 14:15 молитва і спів – 
прославлення – згадуються разом).

16 років і старше
Заклик до молитви за будь-яких обставин повторюється й у інших текстах 
Писання: Псалом 50:14-15; 1 до Солунян 5:17; до Ефесян 6:18-20.

3 – Чи розмовляєш ти з Богом, коли тобі важко,
а також коли тобі радісно?
Деякі християни моляться лише за кризових обставин. Вони правильно роблять, 
що звертаються до Господа, але повинні пам’ятати, що молитва – це не лише сигнал 
«SOS» за непередбачених обставин. Молитва допомагає утримувати тісні стосунки 
з Небесним Батьком. Ми можемо проживати кожен день з Ним, ділитися своїми 
радощами і сумом. І саме через молитву ми прагнемо покладатися на Нього, а Він 
керує нашим життям.

[Спочатку Яків заохотив нас до особистої молитви за всіх обставин. Тепер він 
підкреслює цінність і важливе значення спільної молитви, особливо молитви 
за хворих. У віршах 15 і 16 він торкається спірних тем. Ми розглядатимемо їх 
детально].

4 – Що повинен робити хворий (вірш 14)?
Попросити пресвітерів церкви помолитися за нього [робочий 
листок]. Пресвітери піклувалися про членів помісної церкви. Коли хвора людина 
просила допомоги, вони зазвичай збиралися разом і молилися за ту людину. (В 
оригінальному тексті в 14 вірші написано, що молилися «над» людиною. Вірогідно, 
під час молитви вони покладали руки на хворого).

Метод: Познач правильну думку
В другій половині 14 вірша написано, що перед молитвою пресвітери намащували 
хворого оливою. Давай спробуємо розібратися, що це означає. Прочитай наведений 
перелік пояснень і познач те, що здається тобі найкращим.

 Про використання оливи більше ніде в Біблії не згадується і не пояснюється. 
[Це пояснення не позначається. В Єв. від Марка 6:13 говориться про намащування 
хворих оливою задля уздоровлення. Також про намащування оливою багато 
написано в Старому Заповіті].

 Оливу використовували як ліки. [Ісаї 1:6 і Єв. від Луки 10:34 нагадують 
нам про те, що оливу часто використовували задля уздоровлення. Проте нею 
міг намащувати себе сам хворий, або його міг намащувати друг. Отже, таке 
використання оливи відрізняється від символічного намащування оливою хворого 
пресвітерами Церкви].

 Пресвітери намащували хвору людину, щоб відділити її, цілком ввірити Божій 
турботі. [В кн. Вихід 40:15, 1 кн. Самуїла 10:1 і в багатьох інших текстах Старого 
Заповіту ми читаємо про те, що намащування оливою означає посвячення людини 
Богові для особливої мети. Тож ми можемо припустити, що в новозавітній церкві 
пресвітери також відокремлювали хворого для Бога і просили Бога приділити 
особливу увагу цій людині. Таку церемонію й досі звершують у багатьох церковних 
громадах. Вона є добрим додатком до молитви про уздоровлення].
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 Олива має «магічну силу», яка може уздоровити хворого. [Звичайно, це не 
так. Нам слід бути дуже уважними і не відокремлювати використання оливи від 
контексту, описаного Яковом, тобто відгук помісної громади на хворобу. Церква 
висилає представників, які мають потурбуватися про хворого, намастити його 
оливою і помолитися про нього. При цьому наголошується важливе значення 
молитви. Уздоровити може лише Бог].

5 – Що у відповідь на молитву Бог може зробити для хворого 
(вірш 15)?
Уздоровити і підняти його [робочий листок]. Бог досконало знає кожну 
молекулу нашого тіла. Він може втрутитися і уздоровити хворого. [Іноді слово 
«уздоровити» використовується в значенні «духовного уздоровлення», але в цьому 
уривку Яків, вірогідно, пише про фізичне уздоровлення].

Проте Бог хоче, щоб ми брали участь у Його праці. І хоча, насправді, Він не 
потребує нашої допомоги, Він бажає, щоб ми співпрацювали з Ним. Наше завдання 
– молитися особисто і спільно з Церквою. Якщо наші прохання відповідають Його 
волі, Він втрутиться і уздоровить хворого. Чи ти усвідомлюєш, що твої молитви 
можуть мати дуже сильний вплив?

6 – Яків пише, що наші молитви повинні бути молитвами віри. 
Що він має на увазі?
Ми повинні вірити, що Бог – всемогутній, і також повинні повністю 
покладатися на Його мудрість [робочий листок]. В 1 розділі свого послання 
Яків заохочує нас до впевненої молитви, без жодних сумнівів щодо того, що Бог 
може зарадити. Однак ми також повинні пам’ятати про безмежну мудрість Бога. 
Іноді наші прохання не відповідають Його волі (2 до Коринтян 12:7-9). Та лише Бог 
знає, що є найкращим.

Ілюстрація: Розрізна головоломка
Тобі подобається збирати розрізні головоломки (їх ще називають «пазл»). 
Іноді, збираючи картину, ти ніби заходиш у глухий кут. Серед купи частин ти 
продовжуєш шукати лише одну, певної форми. Ти приміряєш кожну частину 
по черзі. Нарешті, ти знаходиш ту, яка ідеально підходить. Ця частина гарно 
вписується в картину, і ти можеш продовжувати збирати головоломку.

Приблизно так само і наша молитва іноді може засмучувати нас. Іноді ми 
усвідомлюємо, що нема відповіді на нашу молитву. Але Бог хоче, щоб ми були 
наполегливими і чекали від Нього допомоги. «Молитва віри», як називає її Яків, 
чудово вписується в Божі наміри і не залишиться без відповіді.

7 – Далі Яків пише про перешкоду уздоровленню. Що це за 
перешкода, і як можна подолати її?
Гріх; ми повинні розкаятися [робочий листок]. В Біблії написано, що 
причиною хвороби може бути переступ (гріх) [див. 1 до Коринтян 11:27-30]. Проте, 
це буває не в усіх випадках [Івана 9:3]. Так, вірогідно, в другій половині 15 вірша 
Яків пише саме про вищезазначену ситуацію. Якщо хворий вчинив гріх, він може 
навернутися до Господа в молитві і одержати прощення. Це вказує на те, що, якщо 
ми захворіли, нам слід дослідити своє духовне життя; якщо ж ми розуміємо, що 
згрішили, то повинні попросити Господа простити нам наші провини.

В 16 вірші ця думка продовжується, і далі говориться про те, що нам необхідно 
зізнаватися в провинах один перед одним. Якщо ми згрішили проти брата, то 
повинні визнати свою провину і попросити у брата пробачення. (Примітка. 
«Визнання один перед одним» було не особистою справою. В ранній Церкві 
християни визнавали свої гріхи публічно під час богослужіння, зокрема тоді, коли 
провина вплинула на всю громаду).

Метод: Ситуаційна задача
(Можна поділити молодь на групи. Групам потрібно прочитати короткий опис 
життя Джоні і відповісти на два питання).

Джоні Еріксон була молодою християнкою. Вона дуже захоплювалася спортом і 
добре навчалася в школі. Дівчина часто просила Бога допомогти їй краще пізнати 
Його і палкіше служити Йому. Якось вона пірнала в Чесапікській затоці (США). 



60

Молитися
як пророк Ілля

Невдало пірнувши, Джоні вдарилася головою об камінь. Дівчину спаралізувало. Під 
час цих випробовувань її стосунки з Богом поглибилися і зміцніли; у неї з’явилося 
багато можливостей послужити Богові. Джоні запрошували на різні конференції 
розповісти своє свідчення. Вона також написала книжки, які стали відомими в 
усьому світі.

1. На яку молитву Бог відповів Джоні і як саме?
2. З яким ставленням ми повинні переживати таке випробовування, як хвороба?

8 – Щоб наочно показати дієвість молитви, Яків наводить 
приклад пророка Іллі (вірші 17 і 18).
Що ти знаєш про пророка Іллю?
В книгах Царів говориться про те, що Ілля був Божим посланцем, який викривав 
гріх Ізраїля і робив чудеса. Його земне життя завершилося дуже незвичайно: він 
був узятий на Небо у вогняній колісниці. Окрім того, пророк був великою людиною 
молитви.

9 – Яків пише, що Ілля помолився, щоб не було дощу,
а потім помолився про дощ. Для чого йому просити це в Бога?
(1 Царів 17:1; 18:1)
Він знав, що за допомогою тих природних явищ Бог виховуватиме 
Ізраїль [робочий листок]. Цар Ахав «робив … зло в Господніх очах більше від 
усіх, хто був перед ним» (1 Царів 16:30). Тому Бог вирішив покарати його і три з 
половиною роки не давав дощу. Ілля знав волю Бога. Його молитва була взята з 
Божого Слова; метою молитви було прославлення Бога. [Інші тексти до цієї теми: 
Матвія 26:39; 1 Івана 5:14]. Молячись, ми повинні пристосовувати свої молитви до 
того, що ми знаємо про Бога і чого Він чекає від нас. Боже Слово – то ніби «форма», 
за допомогою якої ми повинні формувати наші молитви.

10 – Як молився Ілля, і яким був результат молитви? Дивіться 
також 1 кн. Царів 18:41-46.
Він молився наполегливо, і відповідь була приголомшливою [робочий 
листок]. В 1 кн. Царів, 18 розділ, написано, що Ілля нахилився до землі і поклав 
обличчя своє між коліна, щоб ніщо не відвертало його зосередженості на роздумах 
про Бога. Свого слугу пророк вісім разів посилав на гору дивитися в бік моря, чи 
не побачить той перші ознаки Божої відповіді на його молитву. Нарешті, слуга 
помітив удалині маленьку хмаринку. Кінець тієї історії вражає: через три роки 
посухи на землю полив сильний дощ. Ми повинні вчитися молитися наполегливо 
та з вірою. Тоді наше життя і життя тих, хто оточує нас, буде рясно благословенним.

11 – Що пише Яків у 17 вірші, щоб переконати нас в тому, що 
наша молитва також може стати потужною?
Ілля був людиною, подібною до нас [робочий листок]. Ти також можеш 
відчути силу молитви, адже потужна молитва призначена не лише для декількох 
великих людей віри, про яких написано в Біблії. Найважливіше ж те, щоб ти бажав 
виконувати Божу волю і віддавати Богові славу. Тоді ти пізнаєш, якою потужною і 
дієвою може бути молитва.

Завершення
Наше дослідження дало нам з вами нагоду поміркувати про наше молитовне життя. 
Чи перебуваєш ти в тісних стосунках з Господом? Чи молишся ти за хворих людей? 
Чи усвідомив ти велику силу молитви? Давайте зараз відведемо декілька хвилин і в 
тиші своїх сердець скажемо Богові, що бажаємо краще знати Його і жити в тісному 
спілкуванні з Ним. [Тиха молитва].



Молитися за всіх обставин
Перш ніж ми почнемо досліджувати текст, чи можете ви дати визначення, що таке молитва?

____________________________________________________________________________________
За яких обставин Яків заохочує нас до молитви (вірші 13 і 14)?

____________________________________________________________________________________

Молитися за хворих
Що повинен робити хворий (вірш 14)?

____________________________________________________________________________________
Для чого перед молитвою пресвітери намащували хворого оливою
(друга половина 14 вірша)?

МолитваМолитваМолитва
Яка твоя перша реакція, коли виникають 
труднощі? Познач одну чи дві клітинки.

 Намагаюся вирішити проблему самотужки.
 Прошу Бога допомогти мені.
 Питаю поради у батьків.
 Телефоную другові
і розмовляю з ним про це.

Яка твоя перша реакція, коли відбувається 
щось дуже добре, радісне? Познач одну 
чи дві клітинки.

 Один радію добрій новині.
 Радію разом з друзями.
 Швидко розповідаю про це батькам.
 Висловлюю Богові свою щиру вдячність.

 Про використання оливи більше ніде в Біблії 
не згадується і не пояснюється.

 Оливу використовували як ліки.

 Пресвітери намащували хвору людину, щоб 
відділити її, цілком ввірити Божій турботі.

 Олива має «магічну силу», яка може 
уздоровити хворого.

Я ко в а  5 : 1 3 - 1 8

 13 Чи страждає хто з вас? Нехай молиться! Чи тішиться хтось? Хай співає псалми!
 14 Чи хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів Церкви, і над ним хай помоляться, 

намастивши його оливою в Господнє Ім’я,
 15 і молитва віри уздоровить недужого, і Господь його підійме, а коли він гріхи був учинив, то 

вони йому простяться.
 16 Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах, і моліться один за одного, щоб 

вам уздоровитись. Бо дуже могутня ревна молитва праведного!
 17 Ілля був людина, подібна до нас пристрастями, і він помолився молитвою, щоб дощу не 

було, – і дощу не було на землі аж три роки й шість місяців...
 18 І він знов помолився, – і дощу дало небо, а земля вродила свій плід!



Що у відповідь на молитву Бог може зробити для хворого (вірш 15)?

____________________________________________________________________________________
Яків пише, що наші молитви повинні бути молитвами віри. Що він має на увазі?

____________________________________________________________________________________
Далі Яків пише про перешкоду уздоровленню. Що це за перешкода, і як можна подолати її?

____________________________________________________________________________________
Джоні Еріксон була молодою християнкою. Вона дуже захоплювалася спортом і добре навчалася в 
школі. Дівчина часто просила Бога допомогти їй краще пізнати Його і палкіше 
служити Йому. Якось вона пірнала в Чесапікській затоці (США). Невдало 
пірнувши, Джоні вдарилася головою об камінь. Дівчину спаралізувало. Під 
час цих випробовувань її стосунки з Богом поглибилися і зміцніли; 
у неї з’явилося багато можливостей послужити Богові. Джоні 
запрошували на різні конференції 
розповісти своє 
свідчення. Вона також 
написала книжки, 
які стали відомими в 
усьому світі.
1. На яку молитву Бог 

відповів Джоні і як 
саме?

2. З яким ставленням 
ми повинні 
переживати таке 
випробовування, 
як хвороба?

Молитися як 
пророк Ілля
Яків пише, що Ілля помолився, щоб не було дощу, а потім помолився про дощ. Для чого йому 
просити це в Бога? (1 Царів 17:1; 18:1)

____________________________________________________________________________________

Як молився Ілля, і яким був результат молитви? Дивіться також 1 кн. Царів 18:41-46.

____________________________________________________________________________________

Що пише Яків у 17 вірші, щоб переконати нас у тому, що наша молитва також може стати потужною?

______________________________________________________________
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