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Матеріали «Так 
говорить Бог» 
було розроблено 

Товариством 
Євангелізації Дітей 

Європи для служіння 
«Молодіжний поклик (для 

молодших підлітків)». Даний посібник 
є частиною п’ятирічного циклу уроків. 
У посібнику міститься матеріал, якого 
вистачить для 12–24 занять.

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

молодим християнам у 
їхньому ходженні 

перед Богом, а 
деякі уроки 
містять обидва 
аспекти. 

На початку 
кожного уроку 

вказано зрозумілі цілі, 
спрямовані на

знання ,   емоції    та дії .

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

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

Примітки 
для вчителя 
виділено в 
тексті уроку 

курсивом. 
У примітках 

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

На деякі методи потрібно багато часу. 
Для того щоб максимально ефективно 

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

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

До кожного 
уроку 

розроблено 
наочні 
посібники 

і робочі 
аркуші. Їх 

пронумеровано і 
подано в кінці 

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

Якщо посібники використовуватимуться 
у невеличкій групі, їх можна збільшити 
на аркуші паперу або картону. Для 
великих груп краще скопіювати посібник 
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на прозорій плівці і демонструвати за 
допомогою проектора. Вчитель також 
може скористатися файлами Power Point® 
на компакт-диску, який додається до 
посібника. Деякі наочні посібники не слід 
показувати одразу. Вчитель може закрити 
частини посібника і протягом уроку 
поступово відкривати їх. Це допомагає 

утримувати 
увагу підлітків. 
«Загальні наочні 
посібники» вчитель 
використовуватиме 
для повторення 
попередніх уроків 
і пояснення 
розвитку подій. 
Їх також слід 
відкривати 
поступово.

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

На компакт-
диску 
містяться:

• Всі наочні 
посібники в 

чорно-білому і 
кольоровому вигляді, у 

форматі Adobe® Acrobat® PDF і Microsoft® 
PowerPoint®.

• Всі робочі аркуші – чорно-білі і кольорові 
– подано в форматі Adobe® Acrobat® PDF.

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

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

Вступ
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PowerPoint – це зареєстрована торгівельна марка компанії Microsoft Corporation в США і/або в інших країнах світу.
Adobe Acrobat – це зареєстрована торгівельна марка компанії Adobe Systems Incorporated в США і/або в інших 
країнах світу.
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норми
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 • Спасений • Зроста�ш

Загальний 
посібник



Цілі: Ми бажа�мо, щоб підлітки:
зрозуміли, чому Біблія – особлива 
книга: вона натхнена Богом;
усвідомили, що Біблія може 
радикально змінити їхнє життя 
і сформувати з них таких людей, 
якими їх хоче бачити Бог;
регулярно читали Біблію і шукали 
Божого керівництва у своєму 
християнському житті;
знайшли в Біблії шлях спасіння.

Вступ: Інсценівка 
«У книжковому магазині»
Попросіть підлітків заздалегідь 
підготувати сценку в двох частинах: першу 
частину – для вступу до уроку, а другу 
– для завершення. Для інсценівки дайте 
учасникам декілька книг, як, наприклад, 
роман, біографію, путівник і декілька 
різних Біблій.

•	Соня	входить	до	книжкового	магазину:	
«Я шукаю особливу книгу, якусь 
захоплюючу!»

•	Продавець:	«Ось,	чудовий	роман.	
Тільки-но почнеш читати, не зможеш 
відірватися!»

•	Соня:	«Ні,	мені	хотілося	б	почитати	
про щось реальне, що зачепило б мене».

•	Продавець:	«Розумію.	Тоді	ось	–	цікава	
біографія. Дуже надихає!»

•	Соня:	«І	це	не	те.	Мені	потрібно	щось	
таке, що допоможе мені знайти свій 
життєвий шлях».

•	Продавець:	«Тож	вам	потрібен	
путівник! Візьміть ось цей. Він 
допоможе вам підготуватися до 
подорожі на канікулах!»

Соня розчарувалася. Але ми ще 
зустрінемося з нею наприкінці уроку. Яку 
книгу ви порекомендували б цій дівчині? 

Може, саме Біблія є тією особливою 
книгою, яка потрібна Соні? Чому? Під час 
наших зустрічей ми вивчаємо Біблію. Ця 
книга є центром усього, що ми робимо 
разом. Давай подумаємо, чому ця книга 
відрізняється від будь-якої іншої книги і 
чому ми вивчаємо її?

Біблія – це Боже Слово
[Наочний	посібник	
№ 1 – Покажіть 
газету і під 
час викладення 
матеріалу вказуйте 
на різні заголовки].

1. Натхнення
Біблію було 
написано людьми, 
але їх обирав і 
спрямовував Бог. 

Святий Дух керував тими людьми, щоб 
кожне записане слово було таким, як хоче 
Бог. Прочитайте 2 посл. Петра 1:21. Біблія 
натхнена Богом (2 Тим. 3:16). Біблія – це 
Боже Слово!

2. Цілісність
Завдяки тому, що Біблія натхнена Богом, 
вона напрочуд цілісна книга. Шістдесят 
шість книг було написано сорокома 
різними людьми (пастухами, риболовами, 
царями тощо), які жили за різних 
історичних періодів. Від часу написання 
першої книги до часу написання останньої 
минуло приблизно 1600 років. Але завдяки 
тому, що всі книги натхнені Богом, ті, хто 
записували Біблію, не суперечили один 
одному, але виклали гармонійне цілісне 
вчення.
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3. Точність
Боже Слово абсолютне і точне. Це 
підтверджувалося протягом багатьох 
років різними відкриттями і знахідками. 
Наприклад, у Єв. від Луки 3:1 згадується 
про Лісанія, тетрарха в Авіліні.

Протягом багатьох років учені думали, 
що Лука помилився, тому що всім 
відомо, що Лісаній був правителем міста 
Халкіс приблизно за 50 років до подій, 
які описував Лука. Але потім археологи 
знайшли напис, в якому йшлося про те, 
що у той час, про який і писав Лука, в 
Авіліні, поблизу Дамаска, справді був 
тетрарх на ймення Лісаній. Виявилося, що 
існувало дві людини з таким ім’ям.

Точність Біблії можна також побачити у 
здійсненні пророцтв Старого Заповіту. 
Особливо вражають здійснення пророцтв 
про Господа Ісуса.

Метод: Обговорення в групах  
щодо пророцтв.
Поділіть підлітків на групи по троє 
або четверо. Дайте кожній групі копію 
уривків Псалом 21(22):8-22 і Мв. 27:35-46. 
Попросіть групи знайти відповідності між 
пророцтвом	Старого	Заповіту	і	записами	
про розп’яття Христа, які містяться в 
Новому	Заповіті.	Відведіть	на	це	завдання	
досить багато часу. Якщо ви плануєте 
викласти цілий урок, тоді часу на це 
завдання вам не вистачить.

4. Збереженість
Протягом століть багато людей 
намагалися знищити Біблію, але їм не 
вдалося. Боже Слово – вічне, Іс. 40:8. 
Нам також відомо, що воно старанно 
передавалося від покоління до покоління. 
Взимку 1946-47 років у печерах неподалік 
від Мертвого моря один пастух натрапив 
на неймовірну знахідку – глеки, заповнені 
сувоями. У сувоях містилися копії Писань 
Старого Заповіту. Коли їх порівняли 
з сучасними, вони виявилися дуже 
схожими. Та знахідка стала важливим 
підтвердженням того, що Біблія, якою ми 
сьогодні користуємося, достовірна.

Отже, навіщо нам вивчати Біблію? 
Відповідь очевидна: адже Біблія – це 
Слово Самого Бога! Яка то велика честь і 
перевага – мати можливість у будь-який 
час відкрити Біблію і дізнатися, що каже 
нам Бог! Якби ти одержав листа від відомої 
людини, то, звичайно, дуже радів би. То 
наскільки ж більше ми повинні радіти, 
маючи доступ до Слова Самого Бога!

Якщо ви плануєте викласти 
цей урок на двох заняттях, 
завершіть викладання на цьому 
етапі.

Біблія може змінити 
твоє життя
[Викладаючи другу частину уроку, 

поступово 
відкривайте 
наочний посібник 
№ 2].

Біблія може 
радикально 
змінити твоє 
життя. Вивчаючи 
цю особливу книгу, 
ти побачиш, що 
вона:

1. Ді�ва
Метод: «Гра з мечем» і питання
Попросіть підлітків за вашою командою 
приготувати «мечі до бою» (підняти 
Біблії	вгору	у	простягнутій	руці).	Назвіть	
місце	Писання,	наприклад,	«до	Римлян	
1:16».	Нехай	всі	повторять	місце	Писання	
вголос. Потім, за командою «в бій!», 
підлітки якомога швидше повинні знайти 
вказаний вірш. Перший, хто знаходить 
вірш, підводиться. Дайте ще декілька 
секунд решті знайти вірш, а потім 
попросіть переможця прочитати вірш 
вголос. Декілька питань допоможуть групі 
дослідити прочитаний вірш. Що означає 
слово «Євангелія»? Яку силу має Євангелія? 
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Хто може одержати спасіння? (Той 
самий метод можна використати під час 
вивчення ключових віршів, які містяться в 
уроці).

Біблія відкриває тобі, що ти згрішив і не 
можеш дотримуватися Божих моральних 
норм (Рим. 3:23), але тут написано також 
і про те, що Бог дає тобі змогу одержати 
прощення через Ісуса Христа (Рим. 5:8).

Євангелія – потужна Звістка. Якщо 
ти відвернешся від свого гріха і у вірі 
навернешся до Ісуса Христа, ти одержиш 
прощення. Коли ти вивчатимеш Боже 
Слово, Бог Святий Дух промовлятиме до 
тебе і відкриватиме тобі твою потребу в 
отриманні спасіння. І якщо Бог промовляє 
до тебе через Своє Слово, послухайся 
Його.

2. Корисна
Для тих з нас, хто вже став християнином, 
вивчення Біблії корисне, тому що з Біблії 
ми дізнаємося, що слугуватиме нам на 
добре. [«Гра з мечем», 2 Тим. 3:16]. Яким 
чином Богом натхнене Писання може 
стати корисним для нас? Знайди у вірші 
чотири ключових слова.

• Навчання; вказує на те, що добре і 
правильно.

• Докір; вказує на те, що недобре і 
неправильно.

• Направа (виправлення); відкриває, 
як виправити те, що неправильно.

• Виховання; вчить, як триматися 
того, що добре і правильно.

Боже Слово допомагає нам більше 
дізнатися про те, у що ми віримо. Воно 
може вказати нам на ті сфери нашого 
життя, в яких у нас не все гаразд. Боже 
Слово допоможе нам виправитися і 
триматися правильного шляху.

3. Особиста
Маючи з кимсь стосунки, ми більше 
пізнаємо цих людей, коли слухаємо те, що 
вони говорять. Коли ми дозволяємо Богові 
промовляти до нас через Своє Слово, 
ми краще пізнаємо Його, відкриваємо 

для себе те, чого раніше про Нього не 
знали. Коли ми наближаємося до Бога, 
читаючи і виконуючи Його Слово, Він 
Сам наближається до нас, і наші особисті 
стосунки з Богом зміцнюються (Як. 4:8).

Бог може промовити до нас через Своє 
Слово дуже особисто. Читаючи Боже 
Слово, ми можемо знайти істину, яка 
допоможе нам впоратися з якоюсь 
конкретною ситуацією в нашому 
житті. Бог знає про всі наші потреби 
і може особисто промовляти до нас і 
спрямовувати через Своє Слово. [«Гра з 
мечем», – Псалом 118(119):105]. Відповідно 
до цього вірша, що робить Боже Слово? 
Бог освітлює наш життєвий шлях цілком 
чи веде нас поступово, крок за кроком? Як 
це зміцнює наші стосунки з Ним?

4. Практична
У школі ти вивчаєш багато речей, які 
потрібні тобі, щоб скласти іспити, але все 
це ніяк не впливає на те, яка ти людина. 
Боже Слово зовсім не схоже на шкільні 
предмети! Воно практичне і впливає на 
наше повсякденне життя. [«Гра з мечем», 
Як. 1:22]. Яке застереження ми знаходимо 
в цьому вірші? Можеш назвати мені ті 
сфери життя, в яких нам дуже важко 
застосувати Боже Слово на практиці?

Відкриваючи щось для себе в Божому 
Слові, ми повинні намагатися застосувати 
це в житті. Ти впевнений, що Бог очікує 
від тебе покори батькам? Тоді слухайся 
батьків! Таке веління дає Бог, Який любить 
тебе і знає, що для тебе буде найкращим. 
Чи велить тобі Бог ділитися звісткою про 
Ісуса Христа з друзями? Дуже важливо 
виконувати те, що Він каже!

5. Плідна
Вивчення і виконання написаного в 
Біблії обов’язково принесе плід і зробить 
нас такими людьми, якими хоче бачити 
нас Бог. [«Гра з мечем», Мр. 4:20]. З чим 
порівнюється Боже Слово у цьому вірші? 
Якщо зерно Слова посіяне в твоєму серці, 
що має статися? Про який плід ідеться у 
вірші?

5
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Бог чекає від християн зростання, і Він 
вже сказав нам, який плід хоче бачити в 
нашому житті (Гал. 5:22). Християнине, 
чи приносить плід твоє життя? Ти 
матимеш плід, лише якщо з бажанням 
відводитимеш час на вивчення Божого 
Слова.

Метод: Робочий аркуш
Зробіть	копії	робочого	аркушу	№1	для	
всієї групи. Підлітки можуть заповнити 
аркуш під час уроку або вдома. Така робота 

допоможе їм 
повторити урок і 
добре запам’ятати 
основні тези уроку.

Завершення: 
Друга частина сценки
•	Соня:	«Ні,	ні,	мені	не	потрібен	

путівник, біографія чи роман. Боюся, я 
сама не знаю, чого шукаю!»

•	Інший	покупець:	«Даруйте,	я	ненавмисне	
почув	вашу	розмову.	Особисто	я	читаю	
корисну книгу, яка дуже допомагає мені 
в життєвому шляху. Ви коли-небудь 
читали Біблію?»

•	Саня	(зацікавлено):	«Мушу	визнати,	я	
ніколи не читала Біблію, хоча багато 
про неї чула».

•	Продавець:	«Підійдіть	сюди,	будь	
ласка. Ми маємо декілька різних видань 
Біблії… а ще у нас є особливі пропозиції!»

Хіба не чудово – мати доступ до Божого 
Слова будь-якої миті! Яку ж роль Боже 
Слово грає у твоєму житті? Чи ти вже 
знайшов шлях спасіння, який відкриває 
Біблія? Чи ти повірив у Господа Ісуса 
Христа? Якщо так, тоді обов’язково щодня 
відводь час на вивчення дорогоцінного 
Божого Слова. Лише тоді ти матимеш 
надію стати такою людиною, якою хоче 
бачити тебе Бог. ●

Так говорить Бог: «Це – Моє Слово»
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УРОК

1

ВіДПоВіДі: аркУш 1
Головоломка: відвернувся; виконувати; надихав; 
цілісність; честь; Ісуса; людиною; пророцтв; 
збереглася; Слово; повірив; Господа; сорока; моря; 
змінить; точною.

Заповни пропущені слова 1: Слово; надихав; 
сорока; цілісність; пророцтв; точною; моря; збереглася.

розшифруй: ді�ве; практичне; корисне; особисте; 
плідне.

Заповни пропущені слова 2: честь; відвернувся; 
повірив; Господа; Ісуса; виконувати; змінить; людиною.

Аркуш 1

За допомогою символів розшифруй шістнадцять слів.
❂
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б
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✪
и

❯
і
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✵
л

✘
м

❡
н

✧
о

■
п

❰
р

❅
с

✯
т

➷
у

✰
х

✜
ц

✥
ч

✴
ь

✹
ю

➔
я

✤❯✸✤◗❰❡➷✤❅➔  __________________

✤✪✢✧❡➷✤ ❂✯✪  __________________

❡❂✸✪✰❂✤  __________________

✜❯✵❯❅❡❯❅✯✴  __________________

✥◗❅✯✴  __________________

❯❅➷❅❂  __________________

✵✹✸✪❡✧✹  __________________

■❰✧❰✧✜✯✤  __________________

✬✲◗❰◗☛✵❂❅➔  __________________

❅✵✧✤✧  __________________

■✧✤❯❰✪✤  __________________

☛✧❅■✧✸❂  __________________

❅✧❰✧✢❂  __________________

✘✧❰➔  __________________

✬✘❯❡✪✯✴  __________________

✯✧✥❡✧✹  __________________

а тепер встав знайдені слова в речення, подані нижче, 
і розшифруй п’ять пунктів пройденого уроку.

Ми повинні вивчати Біблію, тому що це –  Самого Бога. Святий Дух  людей, які 

писали Біблію, щоб вони записали все точно, як хоче Бог. Хоча у написання були задіяні більше  

людей, Біблія має неймовірну . Знахідки і здійснення  вказують на 

те, що Біблія є . Сувої, знайдені біля Мертвого , свідчать, що Біблія чудовим чином 

.

єДЕів 

іДПнЛЕ 

бИсТООсЕ 

КТПЧнЕраИ ИсрКОнЕ 

Яка то неймовірна  – мати Боже Слово! Чи ти послухався Божого Слова? Чи ти 

 від гріха та  у    ? Якщо 

так, тоді ти повинен не лише читати Біблію, але й  те, що в ній написано. Тоді Бог 

 твоє життя і зробить тебе такою , якою хоче бачити.

боже слово:

вивчати Біблію?Для чого

Аркуш

1
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Наочні посібники 1До
дат

ок



Знайдено  сувої! Обрано 
і спрямовано: 
розповідає 
письменник

ДА ЛІ:

Біблійний експрес

Царі   і   пастухи
Як такі різні люди протягом 1600 років могли написати книгу з цілим єдиним змістом?

Лука правий!
Нова знахідка примушує скептиків мовчати

Посібник 1



Посібник 2

Боже
 Слово:
Боже
 Слово:
Боже
 Слово:

ієве
до Римлян 1:16

Д
орисне

2 до Тимофія 3:16
к
собисте
Псалом 119:105

о
рактичне

Якова 1:22
П

лідне
від Марка 4:20

П



Посібник 2

Боже
 Слово:
Боже
 Слово:
Боже
 Слово:

ієве
до Римлян 1:16

Д
орисне

2 до Тимофія 3:16
к
собисте
Псалом 119:105

о
рактичне

Якова 1:22
П

лідне
від Марка 4:20

П
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робочі аркуші 2До
дат

ок



Аркуш 1

За допомогою символів розшифруй шістнадцять слів.
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✤❯✸✤◗❰❡➷✤❅➔  __________________

✤✪✢✧❡➷✤ ❂✯✪  __________________

❡❂✸✪✰❂✤  __________________

✜❯✵❯❅❡❯❅✯✴  __________________

✥◗❅✯✴  __________________

❯❅➷❅❂  __________________

✵✹✸✪❡✧✹  __________________

■❰✧❰✧✜✯✤  __________________

✬✲◗❰◗☛✵❂❅➔  __________________

❅✵✧✤✧  __________________

■✧✤❯❰✪✤  __________________

☛✧❅■✧✸❂  __________________

❅✧❰✧✢❂  __________________

✘✧❰➔  __________________

✬✘❯❡✪✯✴  __________________

✯✧✥❡✧✹  __________________

а тепер встав знайдені слова в речення, подані нижче, 
і розшифруй п’ять пунктів пройденого уроку.

Ми повинні вивчати Біблію, тому що це –  Самого Бога. Святий Дух  людей, які 

писали Біблію, щоб вони записали все точно, як хоче Бог. Хоча у написання були задіяні більше  

людей, Біблія має неймовірну . Знахідки і здійснення  вказують на 

те, що Біблія є . Сувої, знайдені біля Мертвого , свідчать, що Біблія чудовим чином 

.

єдеів 

ідпнле 

бистоосе 

ктпчнераи исрконе 

Яка то неймовірна  – мати Боже Слово! Чи ти послухався Божого Слова? Чи ти 

 від гріха та  у    ? Якщо 

так, тоді ти повинен не лише читати Біблію, але й  те, що в ній написано. Тоді Бог 

 твоє життя і зробить тебе такою , якою хоче бачити.

боже слово:

вивчати Біблію?для чого



Аркуш 1

За допомогою символів розшифруй шістнадцять слів.
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✤❯✸✤◗❰❡➷✤❅➔  __________________

✤✪✢✧❡➷✤ ❂✯✪  __________________

❡❂✸✪✰❂✤  __________________

✜❯✵❯❅❡❯❅✯✴  __________________

✥◗❅✯✴  __________________

❯❅➷❅❂  __________________

✵✹✸✪❡✧✹  __________________

■❰✧❰✧✜✯✤  __________________

✬✲◗❰◗☛✵❂❅➔  __________________

❅✵✧✤✧  __________________

■✧✤❯❰✪✤  __________________

☛✧❅■✧✸❂  __________________

❅✧❰✧✢❂  __________________

✘✧❰➔  __________________

✬✘❯❡✪✯✴  __________________

✯✧✥❡✧✹  __________________

а тепер встав знайдені слова в речення, подані нижче, 
і розшифруй п’ять пунктів пройденого уроку.

Ми повинні вивчати Біблію, тому що це –  Самого Бога. Святий Дух  людей, які 

писали Біблію, щоб вони записали все точно, як хоче Бог. Хоча у написання були задіяні більше  

людей, Біблія має неймовірну . Знахідки і здійснення  вказують на 

те, що Біблія є . Сувої, знайдені біля Мертвого , свідчать, що Біблія чудовим чином 

.

єдеів 

ідпнле 

бистоосе 

ктпчнераи исрконе 

Яка то неймовірна  – мати Боже Слово! Чи ти послухався Божого Слова? Чи ти 

 від гріха та  у    ? Якщо 

так, тоді ти повинен не лише читати Біблію, але й  те, що в ній написано. Тоді Бог 

 твоє життя і зробить тебе такою , якою хоче бачити.

боже слово:

вивчати Біблію?для чого


