ПОВЕРНЕННЯ ЦАРЯ ЦАРІВ
Урок 2 Божий престол та Агнець
Місце Писання: Об’явлення 4, 5 розділи
ЦІ Бог Великий та славний
Застосування спасенним: Пізнавай великого та славного Бога, поклоняйся Йому та
прославляй Його своїм життям
Застосування неспасенним: Якщо ти хочеш бути з Богом у Його славі, повір в Ісуса
Христа як Свого Спасителя
Вступ (1 варіант)
Кожного дня ти відкриваєш різні двері…
Вступ (2 варіант)
«Іди сюди, і Я тобі покажу, що статися має по цьому!»
Розвиток подій:
1. Іван бачить відкриті двері на небо та входить у них ЦІ
2. Він бачить на небі престол та Бога, як дорогоцінне каміння
а) подібний до яспісу - великий, славний, святий ЦІ, ЦІС
б) подібний до сардису - люблячий, сплатив дорогоцінну ціну ЦІ, ЦІН
в) смарагдова веселка – Живий Бог усього живого ЦІ, ЦІС
3. 24 старці й чотири тварини навколо престолу
4. Сім свічників огняних перед престолом – Бог-Дух Святий ЦІ
5. Незвичайні тварини проголошують Божу святість, а 24 старці поклоняються
Богу
6. Бог тримає загадкову книгу у Своїй руці
7. Ніхто не може розкрити цієї книги
8. Іван засмутився та плакав
9. Один із старців: «Не плач. Ось нащадок Давида, Він переміг…»ЦІ
Кульмінація
Ісус підходить до Бога-Отця та бере книгу з Його руки
Завершення
Чотири тварини та 24 старці поклоняються Богу-Сину ЦІН
Всі Ангели і кожне створіння віддали славу Богові ЦІН
Вступ (2 варіант)
«Іди сюди, і Я тобі покажу, що статися має по цьому!», - промовив Іванові
гучний голос. Той голос був схожий на голос сурми. Іван подивився вгору та й
побачив на небі відчинені двері. Великий Бог через Господа Ісуса Христа запросив
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Івана пройти у небесні двері, щоб відкрити йому таємниці. Ці двері, як і все, що на
небі та на землі, належать Богові. Бог є Творцем видимого та невидимого світів…
Вступ (1 варіант – якщо на уроці є діти, які не були на попередньому
занятті)
Кожного дня ти відкриваєш різні двері. Це можуть бути двері будинку, в
якому ти живеш, або двері твого класу, де ти навчаєшся в школі. Є двері, які ти не
можеш відкрити, якщо тебе туди не запросять, як поважного гостя. Наприклад, двері
у кабінет мера чи прем’єр міністра. Існують двері, які для тебе може відкрити лише
Божий Син Ісус Христос, - це двері спасіння, двері на Небо. Через двері ти переходиш
з одного місця в інше, наприклад, з дому на вулицю. Тобі необхідно перейти від гріха
до правди, щоб бути з великим Богом в Небесах. Господь Ісус Христос сказав: «Я
двері: коли через Мене хто ввійде, спасеться» (Iван.10:9). Тільки Господь Ісус може
врятувати тебе від гріха та покарання за гріх. Про це записав Іван, учень Ісуса
Христа, у Євангелії від Івана. Господь хотів, щоб Іван написав ще одну книгу,
«Об’явлення», або «Відкриття». Саме через цю книгу Господь Ісус бажає відкрити
таємниці Своїм дітям про події останніх днів на землі та про Своє славне повернення
на землю. Тож учень Іван, який був уже стареньким дідусем та знаходився на о.
Патмос як в’язень, бачив у видінні прославленого Господа Ісуса Христа.
Після того Іван поглянув і побачив на небі відчинені двері. Голос, гучний, як
сурма промовив до нього: «Іди сюди, і Я тобі покажу, що статися має по цьому!»
Великий Бог через Господа Ісуса Христа запросив Івана пройти у небесні двері, щоб
відкрити йому таємниці. Ці двері, як і все, що на небі та на землі, належать Богові.
Бог є Творець видимого та невидимого світів. Він створив мільярди зірок на
безкрайньому небі, чудових тварин , птахів та людей. Бог також створив Ангелів,
які є Його слугами, та чудові небесні оселі. Бог – Господар усього всесвіту. Все
належить Йому. Лише Він може відкрити двері на небо. Коли Іван увійшов у ті
двері, то побачив престол, що стояв на небі, а на престолі був Сидячий. Цей Сидячий
виглядом був подібний до каменя яспіса й сардиса. Навколо престолу була веселка
схожа до смарагду. Ти коли-небудь бачив справжнє дорогоцінне каміння? (Відповідь
дітей) Я бачила їх лише на картинці, подібній оцій. Божу велич та красу неможливо
описати за допомогою тих слів, які є у людській мові. Напевно тому Іван використав
слово «подібний» або «схожий». Сидячий на престолі подібний до дорогоцінних
каменів. Дорогоцінний камінь по своїй природі має багато граней. Подібно до
цього великий та славний Бог бажає відкривати Себе Своїм дітям з різних сторін.
Якщо ти вже є Його дитиною, чи маєш ти бажання пізнавати Його все більше і
більше? Чи бажаєш знати думки Божого серця щодо тебе? «Задум Господній
навіки стоятиме, а думки Його серця – на вічні віки!», - сказано у Пс. 32:11.
Звідки ми можемо знати думки Божого серця? (Відповідь дітей ) Так, звичайно з
Біблії. З Біблії, Божого слова, ти знаєш, що Великий та славний Господь любить
тебе. Його любов незмінна. Його святість та справедливість також незмінна.
Дуже важливо читати та вивчати Боже слово, щоб знати Бога ще краще.
Колишній цар Ізраїлю Давид пізнавав Бога все своє життя. Він завжди
спілкувався з Богом. Давид настільки знав Його, що одного разу вигукнув: «Твої
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чуда й думки Твої – тільки про нас, нема Тобі рівного!» (Пс. 39:6б) Чи
поклоняєшся ти Господу, як Давид? Чи говориш Йому, як ти захоплюєшся, коли
споглядаєш на зірки у небі чи на красу різнобарвних квітів? Ти можеш славити
Бога за Його якості та діла. Можеш назвати деякі з них? (Люблячий, милосердний,
справедливий, вірний, добрий, послав Свого Сина, який помер за наші гріхи, воскрес,
вознісся і скоро знову прийде) Який славний та великий наш Бог! Його діти будуть
жити з Ним завжди в небесах, та навіть там продовжуватимуть пізнавати Його.
Він подібний до дорогоцінного каменю, який має багато граней.
Дорогоцінне каміння має також мерехтливу красу. Сяйво Божої слави подібне
до цієї краси. Воно є славним світлом, яке не минає, яке світитиме і у вічності для всіх
Його вірних дітей. Іван бачив, як мерехтіла та переливалася різними кольорами Божа
слава.
Іван записав, що Сидячий подібний був до каменя яспіса й сардиса. Яспіс –
це алмаз, дивовижної краси камінь, що немає певного кольору. Він випромінює сяйво,
яке нагадує про Божу святість та чистоту й неймовірну велич Того, Хто сидить на
престолі. Сардис – це камінь рубін. Цей червоний камінь є одним з найкрасивіших,
який вражає своєю глибиною і насиченістю світла в поєднанні з прозорістю. В
стародавньому світі саме рубін цінувався набагато вище за інші дорогоцінні
камені. Немає нічого ціннішого за пролиту кров Господа Ісуса Христа. «…
знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного
вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як
непорочного й чистого Ягняти» (1Пет.1:18,19). Камінь рубін своїм червоним
забарвленням нагадує нам про краплі крові Божого Сина Ісуса Христа. Коли Він
був розіп’ятий на хресті, вони падали додолу, щоб твій та мій гріх справедливо
був покараний Богом. Немає іншої плати за гріх. Лише смерть. Коли ти хитруєш,
беручи участь у шкільних змаганнях, тебе дискваліфікують і виженуть геть.
Через те, що ти порушив Божі заповіді, ти є «вигнаним геть», відокремленим від
Бога, позбавленим Його слави. Ти не можеш сам себе врятувати і визволити від
смерті – вічної розлуки з Богом. Ще задовго до твого народження Бог знав, в якій
небезпеці ти опинишся. Бог любив тебе давно. Саме тому Господь Ісус погодився
прийти на землю, щоб пережити смерть замість тебе та мене. Він був покараний
за гріхи всіх людей і пережив жахливу розлуку з Богом-Отцем. Бог-Отець
воскресив Ісуса Христа із мертвих і показав цим, що дорогоцінна Кров Його Сина
стала платою за наші гріхи. Ось чому червоний камінь рубін нагадує нам про
пролиту кров Ісуса Христа.
Іван бачив навколо престолу веселку, яка була подібна до смарагду. Смарагд
– це чудовий ізумрудний камінь. Його колір буває від густого зеленого до оливкового
зеленого (салатного) , як колір молодої трави. Зелений колір нагадує про життя.
Наш Бог є славний Бог, що живе повіки і Той, Хто дає життя всьому живому. Він
дає життя великим рибам в морях та океанах і маленьким жучкам та павучкам,
які живуть на землі. Бог дає життя кожній людині, яка народжується на землі.
Бог дає життя тобі. Ти та я повністю залежимо від Нього. «Бо ми в Нім живемо, і
рухаємось, і існуємо» (Дії 17:28). Якщо ти вже належиш Господу, дякуй Йому за
життя, яке Він дав тобі. Прославляй Того, Хто живе повіки. Ти можеш
прославляти Його, коли молишся та читаєш Його Слово. Ти можеш прославляти
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його через добрі справи, які Він надихає тебе робити. Наприклад, через миття
посуду або прогулянку з молодшим братом, через старанність у навчанні або
допомогу старенькій бабусі. Прославляй славного Бога усього живого.
Іван побачив далі навколо престолу двадцять чотири престоли, а на престолах
- двадцятьох чотирьох старців, що сиділи одягнені у білий одяг. На їхніх головах були
золоті вінці. А від престолу виходили блискавки, і голоси, і громи. Перед престолом
горіли сім свічників огняних, а вони - сім духів Божих. І перед престолом як море
скляне, до кришталю подібне. А серед престолу й навколо престолу четверо тварин,
повні очей спереду й ззаду. І перша тварина була подібна до лева, а друга тварина
подібна до теляти, а третя тварина мала лице, як людина, а четверта тварина подібна
до орла, що летить. І ті чотири тварини, кожна з них мала навколо по шість крил, а
всередині повна очей. І спокою не мають вони день і ніч, промовляючи: «Свят, свят,
свят Господь, Бог Вседержитель, що Він був, і що є, і що має прийти!» Яка
дивовижна та захоплююча картина! Незвичайні небесні істоти знаходяться
навколо Божого престолу. Ми не знаємо точно хто то є ті 24 старці, але з
впевненістю можемо сказати, що вони поклоняються та служать живому Богу у
Його славі. «Сім свічників перед престолом – це сім духів Божих», - було пояснено
Іванові. Число «сім» часто зустрічається в книзі «Об’явлення» та вказує на
Божу повноту та досконалість. Повнота Святого Духа Божого знаходиться перед
Божим престолом. Це означає, що Бог-Дух Святий, третя особистість Божої
істоти, має таку ж славу, як і Бог-Отець. Загадкові і таємничі тварини, що
знаходяться навколо Божого престолу, невпинно проголошують
святість
Божественної Трійці: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, що Він був, і
що є, і що має прийти!» Його святість настільки велика, що ти та я навіть не
можемо собі її уявити. Зараз ти можеш подумати про саму хорошу людину, яку ти
знаєш або щось про неї чув. Можливо вона дуже добра та хороша, як Ірена
Сендлер, яка врятувала багато єврейських дітей під час другої світової війни. Та
якщо ми покращимо в мільйони разів якості такої хорошої і чесної людини, то
й тоді вони не зможуть зрівнятися з Божою святістю. Божа святість не має собі
рівних, вона незбагненна і неосяжна. Ніщо нечисте або гріховне не може
знаходитись у присутності великого та славного Бога, Який був, є зараз і Який
має прийти. Чи готовий ти зустріти такого Господа?
Кожного разу, коли незвичайні тварини складають славу, і честь, і подяку
Тому, Хто сидить на престолі й живе віки вічні, тоді двадцять чотири старці падають
перед Тим, Хто сидить на престолі, і вклоняються Тому, Хто живе віки вічні, і
складають вінці свої перед престолом та кажуть: «Достойний Ти, Господи й Боже наш,
прийняти славу, і честь, і силу, бо все Ти створив, і з волі Твоєї існує та створене все!»
Потім Іван побачив у правій руці Того, Хто сидить на престолі, книгу,
написану всередині й назовні, і запечатану сімома печатками. Він бачив потужного
Ангола, який гучним голосом вигукнув: «Хто гідний розгорнути книгу, і зламати
печатки її?» Все, ніби завмерло. Всі мовчали. Ніхто ні на небі, ні на землі, ані під
землею не міг розкрити тієї книги, ані навіть зазирнути в неї. Жодне Боже творіння не
могло наблизитися до святого Бога, щоб наважитися взяти з Його руки цю загадкову
книгу. Апостол Іван дуже засмутився. Він гірко заплакав через те, що не знайшовся
ані один гідний розкрити й прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї. Тоді один із
4

двадцяти й чотирьох старців промовив до Івана: «Не плач! Ось Лев, що з племени
Юдиного, корінь Давидів (тобто нащадок царя Давида), переміг так, що може
розгорнути книгу, і зламати сім печаток її». Ти вже здогадався Кого він мав на увазі?
(Відповідь дітей) Так, старець говорив про Божого Сина Ісуса Христа. Господь
Ісус – Бог. Він святий, абсолютно відокремлений від зла та гріха, і має велику
славу так само, як і Бог-Отець і Бог-Дух Святий. Нам важко зрозуміти
Божественну природу Трійці. З Святого Писання – з Біблії, ми знаємо, що Бог
триєдиний. Один Бог в трьох особистостях: Бог-Отець, Бог-Син та Бог-Дух
Святий. Іван бачив у небі Бога-Отця, Бога-Духа Святого і тепер він глянув, і ось
серед престолу й чотирьох тварин і серед старців стоїть Агнець, як заколений. То
був Бог-Син. Він названий Агнцем, тобто Ягням. Ізраїльтяни повинні були у
часи Старого Заповіту приносити Богові як жертву за гріх найкращих ягнят. Та
кров цих ягнят не могла знищити гріх, не могла знищити силу гріха. Люди
залишалися у небезпеці, вони не могли позбавитися гріха або якимось чином
змінити своє положення, щоб не бути навіки відокремленими від Бога. Бог мав
план, ще задовго до створення нашого світу. Він все знав наперед. Він всезнаючий
Бог. Він знав, що гріх зруйнує дружбу між Ним та людьми. Щоб врятувати
Своє творіння, людей, Божий Син погодився стати Божим Ягням. Він залишив
славу дивовижних небес, безпосередню близькість Бога-Отця та прийшов у наш
світ маленьким Немовлям. Він був людиною, проте ніколи не робив неправди,
Він був Божим Сином, проте ніколи не зазнавався та не вихвалявся цим. У
призначений Богом час Він переміг, коли помер за наші гріхи на хресті. Кожній
людині був винесений вирок: «Смерть та вічна розлука з Богом». Божий Син
знищив той вирок. Ісус відібрав зброю у диявола та його демонів, «сміливо їх
вивів на посміховисько, - перемігши їх на хресті!» (Кол.2:15). Він воскрес,
довівши свою перемогу над гріхом, дияволом та смертю. Він переміг. Ось чому
Його названо Божим Агнцем. Ось чому ніхто, крім Нього не мав права та не міг
підійти та взяти запечатану книгу з руки Бога-Отця.
Настав незвичайний та величний момент. Все небо та його жителі завмерли у
глибокій пошані перед Тим, Хто один був достойний, Хто один був Переможцем. Іван
бачив, як Агнець підійшов, і взяв книгу з правої руки Того, Хто сидить на престолі.
Коли Він узяв книгу, то чотири тварини й двадцять чотири старці попадали перед
Господом Ісусом. Кожен з них мав гусла й золоті чаші, повні пахощів, а ті пахощі - то
молитви святих. Вони співали нову пісню, промовляючи: «Ти достойний узяти цю
книгу, і розкрити печатки її, бо Ти був заколений, і кров'ю Своєю Ти викупив людей
Богові з усякого племени, і язика, і народу, і люду. І Ти їх зробив для нашого Бога
царями, і священиками, і вони на землі царюватимуть!» Чи належиш ти вже Богові?
Можливо ти все ще є далеко від Нього. Через гріх ти позбавлений Божої слави.
Але тобі так хочеться бути з Богом у Його славі, так хочеться, щоб і твої молитви
були зібрані в золоті чаші на небесах! Якщо так, і тобі справді прикро через усі
свої погані вчинки, то вже сьогодні ти можеш довіритися Господу Ісусу. Скажи
Йому в молитві приблизно такі слова: «Дорогий Господь! Я дуже потребую Твого
прощення. Пробач мене за всі мої погані вчинки. Дякую Тобі, що Ти помер за мої
гріхи, переміг смерть, щоб стати моїм Спасителем! Допоможи й мені бути
переможцем і жити так, як хочеш Ти. Амінь». Господь обов’язково відповість
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тобі і не лише пробачить твої гріхи, але й дасть сили, щоб жити життям, яке буде
подобатись Йому. Ти будеш сином або донькою Царя царів. Тільки уяви це собі!
Ти зможеш розповідати іншим про Господа та молитися за них, подібно як це
робили священики. Ти зможеш пізнавати великого та славного Бога.
Іван бачив, і чув голос багатьох Ангелів навколо престолу, і тварин, і старців,
і число їх було десятки тисяч раз по десять тисяч і тисячі тисяч (можна порахувати?
99 000 х 10 000 = 990 000 000 і 999 000 х 1000 = 999 000 000, одним словом їх була
величезна кількість). І казали вони гучним голосом: «Достойний Агнець, що
заколений, прийняти силу, і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і
благословення!» Іван чув, що кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під
землею, і на морі, і все, що в них, говорило: «Тому, Хто сидить на престолі, і Агнцеві
благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки!» А чотири тварини казали:
«Амінь!» І двадцять чотири старці попадали та поклонились Тому, Хто живе повік
віку!
Рано чи пізно кожний житель нашої планети визнає, що Ісус є Господь. Йому
поклоняться всі, хто житиме з Ним у небесах, усі, хто будуть жити на землі під час
Його славного другого приходу на землю, а також усі, що будуть навіки відділені від
Бога під землею. Кожному доведеться схилити коліна перед Царем царів. І тобі
також. Чи дозволиш ти, щоб великий та славний Бог став і твоїм Богом? Тоді ти
матимеш надію на вічне життя з Ним у Його славі.
Питання для повторення:
1. Куди Бог запросив Івана увійти? ( У відкриті двері на небі)
2. Кого побачив Іван на престолі, який стояв на небі? (Сидячого - Бога)
3. Який вигляд мав Сидячий на престолі? (Він був подібний до дорогоцінного
каміння)
4. Чому Господь подібний до дорогоцінного каміння? (Бог великий та
славний. Він бажає відкривати Себе Своїм дітям з різних сторін)
5. Скільки старців знаходилося перед Божим престолом? (24)
6. Що проголошували день та ніч 4 загадкові тварини перед Божим
престолом? («Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, що Він був, і що
є, і що має прийти!»)
7. Яка проблема виникла після того, як Іван побачив запечатану книгу у
правій руці Святого Бога? (Ніхто не міг її відкрити)
8. Чому ніхто не міг відкрити цю книгу? (Ніхто не був гідний того, щоб взяти
її з Божої руки)
9. Хто єдиний був та є достойним, щоб відкрити запечатану книгу і чому?
(Ісус Христос – Божий Агнець. Він переміг гріх, коли помер на хресті. Він
переміг смерть, коли воскрес з мертвих)
10. Яка кількість Ангелів прославляла Божого Сина? (мільйони Ангелів безліч)
11. Як ти можеш перейти із знеславленого гріхом положення в Божу славу?
(Повіривши в Ісуса Христа, як Свого Спасителя)
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Гра на повторення: «Збираємо дорогоцінності»

Вірш на запам’ятання: (текст поки не написаний через нехватку часу, але я
вивчала цей вірш з дітьми, можливо до наступного уроку розпишу)

Ілюстрації до уроку:
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ЦІ я наклеїла на металізований картон
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9

Як поглиблення я використала першу половину першої частини ролика Луі Гігліо
«Неописуемый» (15хв.)
Ручна праця:
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Пісня: (Я використовувала караоке)
Припев:
Свят Бог, святы небеса!
Агнец Божий свят, Тебе хвала!
Ты взял вину мою, Проливши кровь Свою –
Тебе моя хвала!
1.
Ты
Ты
Ты

Ты взял болезни, Понес мои грехи,
– Сын Давида вовек!
– Пастырь добрый людских сердец,
есть Начало и Конец!

2. Спаситель мира, Вкусивший смерть за нас,
Отдавший Тело и Кровь,
Я чище снега, Мой грех омыт,
Голгофский крест – Твоя любовь!
DmFCDmFCDm
Свят Бог, святы небеса! Агнец Божий свят, Тебе хвала!
DmFCDmFCDm
Ты взял вину мою, проливши кровь Свою-Тебе моя хвала!
GmDmGmDmGmDmC
Ты взял болезни, понес мои грехи, Ты Сын Давида вовек!
CmGmCmGmFBbFG
Ты Пастырь добрый людских сердец, Ты есть начало и конец!
Спаситель мира, вкусивший смерть за нас,
Отдавший тело и кровь,
Я чище снега, мой грех омыт,
Голгофский крест - Твоя любовь!
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