ЯК МИ СЛУЖИМО БОГОВІ В ШКОЛІ?
Бо на це ви покликані. Бо й Христос постраждав за нас, і залишив нам
приклад, щоб пішли ми слідами Його. (1 Послання Петра 2:21)

Дорогі діти, 1 вересня у школах пролунав перший дзвоник і для всіх школярів
розпочався новий навчальний рік. Хтось із вас перейшов до наступного класу, а
хтось пішов до школи вперше. За літо ви, напевне, скучили за своїми
шкільними друзями і приятелями з Недільної школи? Отож тепер ви зможете

поділитися з ними враженнями про літні канікули і довідатись чи мало цікавого
одне від одного.
Навчання в середній школі триває чимало – аж 11 років! Якщо зважити, що ви
щодня проводите в школі по кілька годин, набереться чималенька кількість
годин за всі роки навчання. Отож слушно виникає питання: Чи учні,
навчаючись у школі, служать Богові і якщо так, то яким чином? Безперечно, ми
всі, як діти Божі, служимо Богові на кожному місці, – де б ми не були і чим би
не займались. Мартин Лютер сказав, що дуже важливо, аби всі християни
належним чином служили Богові не лише у церкві, під час Служби Божої, на
біблійному занятті, але також серед тижня вдома і на роботі, ід час відпочинку.
Отож ми повинні показувати іншим людям, що ми є християнами, чинити
відповідно до Божого Слова, ставати добрими і чесними працівниками. Але як
можна стати добрим фахівцем і належно служити ближньому? Здобуваючи
добрі знання і старанно вивчаючи всі предмети.
Школа також є тим місцем, де ви, як діти Божі можете і повинні показувати
іншим свою віру в Спасителя. В стосунках зі своїми приятелями та вчителями
ви повинні мати християнську поведінку і дотримуватися Божих заповідей.
Неприпустимо цуратися своєї віри в Ісуса Христа і поводитись негідно,
наслідуючи погану поведінку. Учні, як діти Божі, підказують своїм товаришам,
як слід поводитись по християнському, допомагають їм виправляти їхні
помилки. Вони скеровують інших до Христа.
Готуючись до уроків, виконання домашнього завдання чи іспитів, діти Божі
просять Господа поблагословити їх і дякують за благословіння в навчанні.
Вони роблять це вдома і в церкві. Дорогі діти, хай Господь рясно
поблагословить ваше навчання у новому навчальному році! Хай Він
уможливить добре опанування вами знань, вмінь і навичок, якими ви будете
свідчити про Нього у світі, служити Йому та ближнім.
ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
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Розкажіть, як ви провели літо, що цікавого бачили?
Чи доводилося вам впродовж літа бувати в інших громадах УЛЦ?
Яким чином, ви, як учні і християни, служите Богові?
Яким чином ви, як християни та учні служите ближньому?
Чи годиться поводитись в школі не по християнському?
Чи годиться закривати очі на непобожні речі шкільних приятелів?
Чи годиться сліпо наслідувати погану поведінку товаришів?
Як християнські учні повинні готуватись до уроків та іспитів?
Для чого вам, як учням і християнам потрібні добрі знання?

