
Любий друже!

Ми дуже раді, що ти разом з нами будеш подорожувати
сторінками Біблії! Адже це не тільки надзвичайно цікава і ко�
рисна книга, це Слово Самого Бога! Ти уявляєш, Бог, як твій
найближчий Друг, розмовляє з тобою через Святе Письмо!
Він підказує тобі, яким має бути твій характер, щоб тобі було
добре на цій землі. Він застерігає тебе від небезпек і гріхов�
них доріг. Зі сторінок Біблії він говорить тобі, як вчинити, ко�
ли тебе образили або ти зробив недобрий вчинок. Господь
радить, яких тобі обирати друзів і як самому стати вірним
другом. І багато�багато іншого!

Бачиш, скільки багатства міститься в Божому Слові – Біблії.
І про все це Бог говорить особисто до тебе. Намагайся кожен
день читати запропоноване місце із Писання, ретельно викону�
вати різноманітні цікаві й захоплюючі завдання, які ми приду�
мали для тебе цього року. Ми дуже старалися!

А до тебе у нас одне прохання, дуже�дуже важливе і від�
повідальне. Напиши нам листа про себе: де ти живеш, навча�
єшся, які уроки тобі сподобалися, що би ти хотів дізнатися
нового. Буде чудово, якщо ти ще надішлеш свою фотогра�
фію з нашим підручником. Може, наступного року ти теж по�
трапиш на обкладинку! 

Наша адреса:

До нових зустрічей!

Центр християнського співробітництва ВСО ЄХБ,
вул. Івана Кудрі, 16, м. Київ, 01042
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Хто важливіший?

ХТО ВАЖЛИВІШИЙ?
Ісуса Навина 2 розділ
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Ізраїльський народ після сорокалітніх по�
невірянь у пустелі тепер стоїть на порозі обі�
цяного Краю. Він повинен завоювати цю зем�
лю. Єрихон був першим містом, яке Господь
побажав віддати ізраїльтянам. У такий спосіб
Він здійснював суд над язичниками, що
зав’язли в ідолопоклонстві та інших важких
гріхах. Тільки одна жінка удостоїлася Божої
милості, тому що визнала Господа Володарем
світу й побажала помилування. Вона сховала
на даху свого будинку двох вивідувачів�ізра�
їльтян, які прийшли таємно розвідати про
розташування міста і настрій його жителів.
Хоча вона ризикувала бути розкритою царем

Єрихона, її план удався. Уночі вона шнуром
спустила юнаків з вікна свого будинку, що
розташовувався в стіні міського муру. За вчи�
нену їм милість вивідувачі пообіцяли, що її
дім і всі, хто буде в ньому, залишаться неуш�
коджені, якщо Рахав позначить своє житло,
звісивши з вікна червону мотузку. Це й буде
знаком помилування.

Рахав належала до народу, присуджено�
го до знищення. Але Господь любить і цінує
кожного й готовий помилувати будь�якого
грішника, якщо він попросить цього. Ми по�
винні любити навколишніх людей так само,
як любить нас наш Творець.

Напиши, що сказала Рахав про Господа Ізраїля (вірш 11).

� Що пообіцяли вивідувачі Рахав (вірш 14)?
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Уяви собі: у твоєму класі навчається дівчинка, що ростом
нижча за всіх у класі. Вона погано вчиться, незграбно
поводиться й цим викликає глузування учнів. Крім того,
вона ще носить окуляри з дуже товстими скельцями. До неї
давно прилипло прізвисько «малявка». І тобі самому вона
здається дурненькою та смішною. Якось ти став свідком, як
твій друг скривдив її й цим викликав схвалення класу. Що
ти зробиш?

Постарайся чесно відповісти, поставивши галочку.
__ Поспішиш захистити її, виправдати.
__ Зробиш вигляд, що нічого не трапилося.
__ Підеш геть, щоб не бачити огидного поводження друга.
Поясни, чому ти вибрав саме цю відповідь.

Бог любить та цінує всіх 
і готовий помилувати кожного

Випиши за порядком тільки ті літери, які заховані на предметах, що згадуються в сьогоднішній
історії, і ти довідаєшся, як ставиться Творець до людей.

___________________  _____  ____________________



Виправ помилки в тексті, закресливши неправильне слово й
написавши зверху над ним правильне.

«Нехай книга цього оповідання не відійде від твоїх уст, але будеш розмовляти про неї

вдень та вночі, щоб додержувати говорити все, що написано в ній, бо тоді зробиш веселими

дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Чи ж не наказав Я тобі: будь розумний та відважний?

Не смійся й не жартуй, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш дивитися»

Хто важливіший?

Понеділок
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Прочитай Ісуса Навина 1:1�18

Розфарбуй малюнок.

Обведи, що взяли дванадцять
ізраїльтян із дна Йордану.

ВівторокПрочитай Ісуса Навина 3:1�17

Середа Прочитай Ісуса Навина 4:1�24

� Що станеться, коли ноги свя�
щеників доторкнуться до води?

� Що вони потім з ними зробили?

� Для чого вони це зробили?
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«Чи Я маю вподобання в смерті несправедливого? – говорить Господь
Бог, – чи ж не в тому, щоб він повернувся з доріг своїх та й жив?»

(Єзекіїля 18:23)

Дай відповіді на запитання, вставивши голосні літери.

1. Яке свято євреї відсвяткували на єрихонських степах? П__СХ__

2. Що сталося на третій день свята? П__Р__СТ__Л__ П__Д__Т__ М__НН__

3. З ким біля Єрихона розмовляв Ісус Навин? З В__ЖД__М Г__СП__ДНЬ__Г__

В__ ЙСЬК___

4. Яке веління він отримав? ЗН__Т__ ВЗ__ТТ__

Вибери одну найбільш правильну відповідь.

Чому зруйнувалися стіни Єрихона?

__ Від сильного звуку сурем і гучного крику людей.

__ Через те, що ізраїльтяни обійшли навколо міста сім разів.

__ Тому що Господь віддав місто в руки Ісуса Навина.

__ Тому що стіни міста були погано побудовані.

__ Тому що стіни були старі.

Якщо ти прочитаєш це довге слово через одну букву, то довідаєшся,
чому посланцям з Гів’ону вдалося обдурити ізраїльтян і Ісуса Навина. Випиши відповідь нижче.

Б С О Т Г Н О Е С С П П О И Д Т Н А І Л Х И У

________________________________________________________________________________________

Поміркуй, чи завжди ти приймаєш рішення згідно з волею Божою? Напиши, що недавно ти
зробив, не спитавши в Господа.

Четвер Прочитай Ісуса Навина 5:1�16

П’ятниця Прочитай Ісуса Навина 6:1�26

Субота Прочитай Иисуса Навина 9:1�27

Запиши свої молитовні прохання:



________ _________ ______ ________ ________ _______ ____ _________ _________ ____ __________

_______________ __ ______ __ _________ _____ ______ ________ _______ __ ______ _______ ______
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Давайте жити дружно!

ДАВАЙТЕ ЖИТИ ДРУЖНО!
Ісус Навина 22 розділ
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«Нарешті ми зможемо жити у мирі!» – ду�
мали ізраїльтяни, коли врешті�решт закінчи�
лася війна з язичниками.

Але навіть тоді, коли все добре, може
з’явитися причина для сварок і розбрату.
Племена Ґада, Рувима й половина племені
Манасії побудували жертівник Ед. Це стало
приводом до можливої війни, тому що ізра�
їльтяни, які оселилися на правому березі
Йордану, подумали, що їхні брати вирішили
відділитися від них і залишити служіння Гос�
поду, для того й побудували власний жер�
тівник. Проте вони виявили мудрість, і,

перш ніж почати війну, з’ясували причину, 
з якої ці племена побудували жертівник.

Коли з’ясувалося, що жертівник побудо�
ваний не для жертвоприношення, а для на�
гадування про єдність усіх дванадцяти пле�
мен Ізраїля, мир був відновлений. А все це
сталося тому, що ізраїльтяни шукали не пом�
сти й розправи, а миру. Вони перестали гні�
ватися й прийняли правильне рішення.

Господь хоче, щоб ми вчилися контролю�
вати самих себе й не поспішали з’ясовувати
стосунки у сварці та бійці, навіть якщо нам
здається, що так буде справедливо.

Впиши пропущені слова в речення.

Ізраїльтяни думали, що плем’я

__________________, _______________

і половина племені _____________

вирішили ___________________

від Господа та більше 

не ______________________

Йому.

Племена Ґада, Рувима та _________________

________________ Манасії вирішили зробити

_____________, щоб він був ____________

нащадкам про те, що всі 12 _________

становлять народ ________________, 

незважаючи на те, що їх розділяє 

ріка __________________________.

Розстав слова в правильному порядку, і ти довідаєшся, що треба робити, щоб дружити з Господом.

до Нього,

душею

і 
Йому

Його

всією

Господа,
Бога

всімлюбити

і 
хо

ди
ти

служити

і линути

всіма

і 
додержувати

серцем

заповіді,

ва
ш

о
го

,

ва
ш

и
м

вашою

дорогами,та
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Напиши, що потрібно зробити хлопчикам, щоб зупинити сварку.

Бог хоче, щоб ти влагоджував конфлікти
мирним способом

Знайди й підпиши на карті такі пункти: Йор4
дан, Рувим, Ґад, Манасія, 10 племен Ізраїля.

Намалюй на карті жертівник Ед.
Намалюй також, із чим повернулися в свої на4

мети ізраїльтяни (вірш 8).



Відповідаючи на запитання, запиши всі цифри, про які мова йде у цьому розділі.

1. Скільки племен Ізраїля одержало спадок в землі Ізраїльській? 

2. Скільки племен Ізраїля одержало спадок за Йорданом? 

3. Скільки племен одержало тільки міста для проживання? 

4. Скільки років було Калеву, коли Мойсей посилав його разом 

із дванадцятьма розвідниками з Кадеш�Барнеа? 

5. Скільки років було Калеву, коли Ізраїль опанував Ханааном? 

6. На скільки років Мойсей пообіцяв віддати землю Калеву? 

Давайте жити дружно!

Понеділок
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Прочитай Ісуса Навина 14:1�15

Прочитай слова, з’єднані шнуром, щоб довідатися, що заповів Ісус
Навин ізраїльтянам. Випиши ці слова сюди.

А сюди випиши слова, з’єднані ланцюгом, і ти
довідаєшся, чим стануть навколишні язичницькі
народи для ізраїльтян, якщо вони з ними зв’я4
жуться.

Намалюй, що Ісус Навин поклав під дубом.

ВівторокПрочитай Ісуса Навина 23:1�16

Середа Прочитай Ісуса Навина 24:1�36

пильнувати

� Для чого він це зробив?

� Чи завжди ти 

виконуєш те, що обіцяєш? _______________

� Що тобі заважає виконувати обіцянки?

про

свої

ду
ш

і,
щ

облюбити

Господа,

Бога

вашого

вони

стануть

для

вас

сіт
ко

ю

й

пасткою
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«Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає»
(Приповісті 15:1)

Напиши своїми словами, що говорив Ангол Господній Гедеонові й що той відповідав.

Намалюй, що побачив Гедеон першого ранку, а що – другого.

� Скільки чоловік пішло з Гедеоном проти мідіянітян? ____________

Четвер Прочитай Книгу Суддів 6:1�24

П’ятниця Прочитай Книгу Суддів 6:25�40

Субота Прочитай Книгу Суддів 7:1�25

Запиши свої молитовні прохання:

Обведи те, що вони взяли з собою.

1 ранок 2 ранок

� У чому хотів переконатися Гедеон?

Від

до

сердечка

серця прочитай 

словечка 
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Скажи, хто твій друг

СКАЖИ, ХТО ТВІЙ ДРУГ
Суддів 16 розділ
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Напевно, кожному хлопчикові хотілося б
мати таку силу, якою володів Самсон. Але,
на жаль, історія Самсона закінчилася трагіч�
но, тому що він виявився духовно слабким.
Як вибраний Богом суддя ізраїльського на�
роду, Самсон повинен був бути прикладом у
вірності Господу, у виконанні Його велінь.
Але крок за кроком він усе далі відходив від
Господа, поки не зробив найгіршого: він
відкрив таємницю своєї сили жінці�язичниці
й тим самим засмутив Господа.

Филистимляни осліпили Самсона та зму�
сили виконувати принизливу роботу. Коли
ж волосся Його відросло, повернулася й си�

ла. Завдяки цьому під час свята, влаштова�
ного филистимлянами, Самсон�силач зру�
шив з місця колони, на яких тримався дах
будинку. Дім завалився, поховавши під со�
бою всіх тих филистимлян, які зібралися на
свято, і самого Самсона теж. Так загинув
цей суддя, помстившись у такий спосіб во�
рогам свого народу.

Самсон міг би зробити багато корисних
справ, якби не підпав під вплив Деліли, 
а залишався вірним другом Господу. Тому
Господь попереджає нас, щоб ми уникали
поганих компаній, а обирали друзів, з яки�
ми ми будемо ставати кращими.

Розфарбуй малюнок і напиши, чому Делілі так хотіло4
ся довідатися таємницю сили Самсона.

Розшифруй вірш, написаний на мотузках, якими зв'я4
заний Самсон. Для цього потрібно:

� викреслити всі літери «Ф», «Ю», «Я»;
� замість «К» написати «М»;
� замість «Г» написати «Т»;
� букву «Ц» виправити на «Х»;
� у квадратиках вписати букву «И».
Випиши готовий вірш.

ЦГОЮЯЗФКУДР К ФЮЦОД

ГЬЯЮГОЙФЮКУДР КФЯСГА�

ЄЮАЯФЮЦГОЯФГОВАР

ШУЄФФЗЯБЕЗУКН

КФЯФГОЙЮЛ ЦАЯЯ

НАБУДЕЮФПР

ПОВІСГІФЯ13ФЮ20ЯЮ
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Василько перейшов навчатися до нової школи. Тут у нього ще немає друзів. Хо�
ча з багатьма хлопчиками він уже познайомився, але ще не обрав, з ким дружити.

Підкресли ім’я того, з ким би ти порадив Василькові подружитися насамперед.

Бог хоче, щоб ти уникав поганих компаній

Сашко

Петрик

Євген

Мишко

Роман

Денис

Кілька разів був у Недільній школі. Любить усе нове, а особливо фан�
тастику. Не пропускає жодного гороскопа. Уміє ворожити по руці. Часто
розповідає цікаве.

Завжди знаходить нагоду пожартувати. Уміє пародіювати всіх учителів
у школі. Під час уроку, коли вчитель відвертається, він смішно його копіює.
Весь клас «помирає зо сміху».

У нього багаті батьки, а сам він дуже щедрий. Дозволив Василькові
покататися на своєму скутері й завжди ділиться з усіма своїми ласоща�
ми. По секрету зізнався, що пробував курити й може потягнути ще си�
гарет у батька, щоб і Василько спробував.

Займається спортом, дуже сміливий, тому що ходить на дзюдо й може
дати здачі. Навіть старшокласники обходять його другим боком, знаючи,
який він сильний. Обіцяв Василькові показати класний прийом.

Теж ходить на дзюдо, але рідко про це розповідає. Часто вживає лай�
ливі слова. Захищає дівчаток.

Любить читати, часто ходить у навушниках. При нагоді розповідає ді�
тям про Бога. Хоча багато хто з нього сміється й не хоче з ним дружити,
але у нього є кілька друзів, яких він дуже цінує.

Поясни, чому ти вирішив, що саме цей хлопчик буде добрим другом для Василька.

Чому дружбу з іншими дітьми ти не схвалив?



Впиши пропущені слова.

Дружині Маноаха з’явився ___________ Господній і сказав, що в неї _______________ син.

Він буде ______________ Божий. Він не повинен _____________ волосся, ____________ вина та

п’янкого напою й уживати в їжу все, що виходить з __________________ куща. Коли Самсон

народився, Господь _____________________ його. Через Самсона в племені Дановому діяв

_______ _____________.

Скажи, хто твій друг

Понеділок
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Прочитай Книгу Суддів 13:1�25

Обведи малюнки, 
що позначають розгадку
Самсонової загадки.

Заповни пропуски за відповідними символами. Будь уважний!

Самсон піймав ________ ______________ ________________ і зв’язав ____________ до

_____________ і прив’язав одного ___________________ поміж два хвости. Він запалив

смолоскипи й пустив лисиць на филистимські _____________ і попалив він ____________ та

жита, і _______________ сади.

ВівторокПрочитай Книгу Суддів 14:1�20

Середа Прочитай Книгу Суддів 15:1�20

➳ – лисиць
➥ – хвоста

➭ – смолоскипа
➸ – стирти

➶ – оливкові
➣ – жита

➩ – три сотні
➪ – хвоста

шифр:

➩ ➳ ➪

➥ ➭

➣ ➸

➶

Хто зійшов на Самсона дорогою до Тімни? ______________________________________________
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«Хто з мудрими ходить, той мудрим стає, а хто товаришує з безумним,
той лиха набуде» (Приповісті 13:20)

Розмалюй предмети,
які Йонатан подарував
Давидові.

� Саул удруге метнув у Давида спис.
� На другий раз Саул поцілив 

у Давида списом.
� Господь знову зберіг Давида.
� Давид утік і врятувався тої ночі.
� Саул послав Давидові запрошення на

день народження.
� Саул послав слуг, щоб убити Давида.

� Мелхола спустила Давида з вікна.
� Мелхола поклала на місце Давида домаш�

нього божка й укрила його, як людину,
сказавши, що Давид хворий.

� Слуги Саула виявили в постелі Давида
кошеня.

� Саул дуже зрадів, що Давид залишився
неушкоджений.

� Давид заховався в Самуїла.

Вибери 5 характеристик, які ти хочеш бачити у сво4
єму другові, і впиши їх в оголошення.

Веселий, цікавий співрозмовник, популярний,
щирий християнин, вірний, багато знає, має доб�
рих батьків, має великий будинок, щедрий, безко�
рисливий, турботливий, добре вчиться, добре грає
у футбол.

Помолись за те, щоб ти сам міг стати таким другом.

Четвер Прочитай 1 Самуїлова 18:1�21

П’ятниця Прочитай 1 Самуїлова 19:1�24

Субота Прочитай 1 Самуїлова 20:1�23

Запиши свої молитовні прохання:

� Про яку якість
Йонатана свідчить 
цей учинок?

Викресли неправильні твердження.

Шукаю Друга!
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Давид і Йонатан

ДАВИД І ЙОНАТАН
1 Самуїлова 20 розділ
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Із сьогоднішнього уроку ти
довідався, що дружба – це 
не така вже й проста річ. Для
того, щоб бути справжнім
другом, потрібно докладати
зусиль і просити допомоги 
в Господа.

«Господь буде свідком між
мною та між тобою», – ска�
зав Йонатан, прощаючись із
другом. Обоє вони любили Гос�
пода, тому змогли навіть у найважчі хвилини

думати не про себе, а про друга.

Йонатан наражав на не�
безпеку своє життя, захи�
щаючи Давида перед царем.
У нього могли бути неприєм�
ності, якби хто�небудь дові�
дався, що Йонатан попере�
див друга про небезпеку.
Можливо, тобі й не доведеть�
ся так ризикувати заради
друга, але все�таки подумай,
чи ставишся ти з повагою та

безкорисливою любов’ю до друга? Чи ці�
нуєш його більше за себе?

1. «А я пущу три стрілі набік,
ніби стріляючи собі до мети».

2. «Іди, знайди ті стріли!».

3. «Чому не прийшов на хліб
Єссеїв син і вчора, і сьогодні?»

4. «Господь буде свідком між
мною та між тобою».

5. «Чому він буде забитий?
Що він зробив?»

6. «Між мною та смертю 
не більше кроку!»

Покажи стрілками, чиї це слова й кому вони сказані.

Намалюй тут себе й твоїх друзів.

Давид

Саул

Йонатан

слуга�юнак

Давид

Саул

Йонатан

слуга�юнак
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Обведи кружечком, з ким із цих учнів ти хотів би дружити.

Бог хоче, щоб ти налагоджував безкорисливі
дружні стосунки

Я хочу бути ведучим
у цій грі. Якщо ви мене
не оберете, я не буду з
вами гратися

Візьми мою парасоль�
ку, ти адже ще не зовсім
видужала. А із мною ні�
чого не трапиться, у мене
є каптур

Візьми моє
яблуко, я вже з’їв
одне вранці

Не давай їй
свою ляльку, во�
на ж двієчниця

У тебе дірка на шта�
нах. Ходімо до твоєї
мами, будемо вибача�
тися разом, адже це я
тебе штовхнув

Васько не буде з вами ді�
литися, він поділиться тіль�
ки із мною, тому що він мій
друг. Правда, Вась?

� А сам ти завжди буваєш таким другом? ______

Розфарбуй мильні бульбаш4
ки, які доторкаються одна
одної, і ти довідаєшся, які
три якості необхідні для
справжньої дружби.



Щоб довідатися про
злочин, вчинений

Саулом, тобі потрібно
скласти зламану дошку.

Запиши всі фрази 
одну за одною.

Розгадай, чого Давид попросив
у священика Ахімелеха:

____________ і ________________

Давид і Йонатан

Понеділок
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Прочитай 1 Самуїлова 21:1�16

Допоможи Давидові знайти дорогу,
щоб утекти 
від Саула.

Середа Прочитай 1 Самуїлова 23:1�14

� Який хліб отримав Давид? (вірш 6) _____________________________________________________

� Яку зброю отримав Давид? (вірш 9) ____________________________________________________

С
ау

л
ро

зг
ні

ва
вс

я

С
ау

л 
зв

ел
ів

уб
ит

и 
вс

іх
св

ящ
ен

ик
ів

Вр
ят

ув
ав

ся
тіл

ьк
и

Ев
ія

та
р.

на

священика

Ахімелеха

за 
те,

 що він
допоміг

Дави
дові –

дав 
йому

хлі
ба і 

меча Голія
та.

ВівторокПрочитай 1 Самуїлова 22:1�23



Збудуємо Дім з Ісусом
18

«Любіть один одного братньою любов’ю; випереджайте 
один одного пошаною!»

Що Йонатан сказав Давидові при зустрічі?
� Тікай звідси швидше
� Сховайся в печері
� Не бійся

Чому Саул не міг піймати Давида?
� Тому що Давид добре знав місцевість
� Тому що Давида захищав Господь
� Тому що Саул стомився

Зафарбуй жовтим кольором слова, як Давид називає Саула.

ворог, мій пан, Ваша величність, помазанець Господній, безумець, батько мій, нечести�
вець, лиходій, цар

Впиши пропущені слова.

Коли Саул був у печері сам, у Давида була можливість ____________________ йому. Але

він __________________ полу плаща царя, не заподіявши йому _______________. Потім Давид

покликав Саула і ________________________ йому відрізаний край одягу, довівши цареві, що

не хоче причинити йому ____________.

Напиши, що сказала Авіґаїл Давидові, про що вона його просила.

Четвер Прочитай 1 Самуїлова 23:15�28

П’ятниця Прочитай 1 Самуїлова 24:1�23

Субота Прочитай 1 Самуїлова 25:1�31

Запиши свої молитовні прохання:

Підкресли правильну відповідь.

Подякуй Господу за його охорону й турботу.

(Римлян 12:10)
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Чи треба слухатися старших?

ЧИ ТРЕБА СЛУХАТИСЯ СТАРШИХ?
1 Самуїлова 26 розділ
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Ніч. Навколо тихо й темно. Два силуети
схилилися над сплячим царем. Це Давид і Аві�
шай. У Давида прекрасна можливість помсти�
тися Саулові й нарешті запанувати над Ізраї�
лем. Народ дуже любить Давида й буде цьому
тільки радий. Лише один удар списом – і на�
завжди можуть закінчитися поневіряння і біди.

Але Давид відмовляється від помсти. «Бо
хто простягав руку свою на Господнього по�
мазанця, і був невинний?» (1 Самуїлова 26:9).

Через якийсь час цар довідається, що Да�
вид приходив до нього вночі в намет.

Лише крок відокремлював Саула від
смерті. І тільки завдяки благородству Дави�
да він зараз живий.

Давид підкорявся Саулу, як царю, і збері�
гав повагу до нього, бо царем його поставив
Сам Бог, тому тільки Бог може відібрати в
Саула владу. Як важко підкорятися такому
цареві! Але як добре, що твої наставники 
не такі, як Саул. Вони хочуть, щоб ти став
кращим. Їм теж нелегко нести відповідаль�
ність за тебе перед Богом і людьми, тому
Бог хоче, щоб ти ставився з повагою до лю�
дей, які поставлені Ним виховувати тебе й
допомагати тобі стати кращим.

Домалюй предмети, які взяли з намету Давид
і Авішай. Розфарбуй малюнок.
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Бог хоче, щоб ти з повагою ставився до людей,
яких ти повинен слухатися

Напиши, що сказав Давид Саулові, і що відповів Саул.

Впиши потрібні слова в порожні рамочки, вибравши їх із відповідних стовпчиків.

Напиши, що можуть зробити діти для своїх наставників...

ПРИЄМНОГО Й КОРИСНОГО НЕПРИЄМНОГО ТА ЗЛОГО

Напиши, що хочеш зробити їм ти.

ПРОСТЯГАВ

ПОРУШУВАВ

СТВОРИВ

ВИРІВНЯВ

ГОЛОВУ

МЕЧА

РУКУ

ОЧІ

ЦАРЯ

ПРОРОКА

ПОМАЗАНЦЯ

УЛЮБЛЕНЦЯ

ЧУДОВИЙ

СВЯТИЙ

НЕВИННИЙ

БЛАГОСЛОВЕННИЙ

БО ХТО

І БУВ ? (1 Самуїлова 26:9).

СВОЮ НА ГОСПОДНЬОГО



Впиши в порожні клітинки літери, з якими вони з’єднані лініями, і ти довідаєшся, чого не до4
пустила Авіґаїл.

Чи треба слухатися старших?

Понеділок
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Прочитай 1 Самуїлова 25:32�44

Впиши пропущені слова.

Щоби сховатися від ____________, Давид утік до _______________________ краю. Він ходив

у військові походи проти язичницьких народів, а Ахішеві казав, що воював проти своєї

країни. І Ахіш ________________ Давидові.

Знайди правильну відповідь і обведи її кружечком.

ВівторокПрочитай 1 Самуїлова 27:1�12

Середа Прочитай 1 Самуїлова 28:1�25

1. Навіщо Саул пішов до ворожки?
А) щоб сказати, що ворожіння – це гріх;
Б) щоб довідатися, яким буде результат битви;
В) щоб вигнати її зі свого царства.

2. Чийого духа попросив викликати Саул?
А) свого батька;
Б) Самуїла;
В) Мойсея.

4. Як відреагував Саул?
А) кинув у духа списом;
Б) покаявся;
В) упав на землю від переляку.

5. Як треба було вчинити Саулові, коли Господь відмовився з ним розмовляти?
А) визнати свій гріх і виправитися;
Б) образитися;
В) звернутися по допомогу до ворожки.

3. Що дух сказав Саулові?
А) що Господь благословить його;
Б) що Саул учинив неправильно, 

але Бог його прощає;
В) що Господь відняв у Саула царство

й завтра він буде мертвий.
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«Бо хто простягав руку свою на Господнього помазанця, 
і був невинний?»

� Чому князі филистимські не хотіли, щоб Давид ішов з
ними на війну?

вонинедов ірялийому
� Проти кого воювали филистимляни?

проти ізра їльтян
� Як ставився цар Ахіш до Давида?

Вінв іривйому інебачивуньомунічогопоганого

Виріши приклади й ти довідаєшся:

� скільки чоловік пішло з Давидом, щоб звільнити взятих у полон жителів Ціклаґу: 
450+ 300�150= _____

� скільки чоловік, які ослабли, залишилися при потоці Бесор: 80+ 310�190= _______

� скільки днів не їв раб єгиптянина, знайдений у пустелі хворим: 13+ 130�140= _______

Напиши, що сказав Давид людям, які не хотіли ділитися здобиччю з людьми, що залишилися при
обозі.

� Які відомі тобі персонажі загинули в цьому бою? _____________________________________

� Як ти думаєш, чому Саул зазнав поразки? ____________________________________________

Поміркуй над цими запитаннями й запиши, про що тобі потрібно просити Господа.

Четвер Прочитай 1 Самуїлова 29:1�11

П’ятниця Прочитай 1 Самуїлова 30:1�31

Субота Прочитай 1 Самуїлова 31:1�13

Запиши свої молитовні прохання:

Дай відповідь на запитання, розділивши рисками слова.

(1 Самуїлова 26:9)
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Як стати вищим?

ЯК СТАТИ ВИЩИМ?
2 Самуїлова 5:1�12
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Нова лялька Наталі була схожа на прин�
цесу. У неї навіть була маленька корона на
голові.

� От якби мені бути принцесою, – зітхну�
ла дівчинка, – тоді б мене скрізь супровод�
жували слуги. Вони б усе робили за мене і
виконували всі мої бажання. А я
веліла б усім звертатися до ме�
не «Ваша Високосте». Усіх,
хто посміє до мене погано
ставитися, я б страчувала, і
тоді ніхто б не насмілився
смикати мене за кіски. Всі
б мене поважали!

Мама усміхнулася.
� І щоранку в кіосках

з’являлися би газети з
твоєю фотографією
на першій сторін�
ці, – почала мріяти
вона разом з доч�
кою. – А нижче – статті про тебе, з заголов�
ками: «Принцеса Наталія назвала свою по�
другу “дурною куркою” за те, що та не дала
їй списати», «Принцеса Наталія забуває мо�

литися перед сном», «Принцеса Наталія по�
билася з молодшою сестрою за шматочок
рожевої стрічечки», «Принцеса Наталія від�
мовляється мити посуд».

Новоспечена принцеса знітилася. Їй ні�
чого було сказати. Якщо хочеш, щоб тебе

поважали, потрібно не прин�
цесою ставати, а бути слух�

няною Господу.
А ось Давид знав:

щоб домогтися пова�
ги, потрібно не об�
ражати й принижу�
вати інших, а са�
мому бути гідним
поваги. Господь
піднімає й благо�
словляє тих, хто
слухняний Йому.
Такі люди чинять
за Словом Божим і

мають повагу за свою доброту, справедли�
вість, милосердя, ввічливість. А ті, хто праг�
не до піднесення за будь�яку ціну, неслухня�
ний Богові.

Знайди відповіді на запитання, йдучи за лініями. Постав літери у правильному порядку й запиши
відповіді в табличку.

1. У яке місто прийшли
євреї, щоб помазати
Давида на царя? 

2. Скільки років
тоді було Давидові? 

3. Що Давид уклав 
зі старшими
Ізраїлевими? 

4. Скільки років
царював Давид? 

1.

2.

3.

4.
еХворн

Увуом

кроСо

тьдцрияТ
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На сходах до трону Давида
напиши причини, з яких 

народ зробив його царем 
(ви говорили про них на 

уроці: 1 Самуїлова 
18:84; 19:5; 

23:142; 
30:18419;

25:14416).

Господь підносить і благословляє 
слухняних Йому людей

Напиши,
який указ ви4
дав(ла) би ти,
якби став(ла)
царем 
(царицею).

ПОВЕЛІВАЮ:



Встав пропущені слова, і ти довідаєшся, що сказав Давид
про Йонатана.

Як стати вищим?

Понеділок

25

Прочитай 2 Самуїлова 1:1�27

Дай відповідь на запитання, вибираючи внизу слова для роботи.

1. У яке місто Господь звелів іти Давидові? __________________

2. Кого поставили царем мужі Юдині? ______________________

3. Ким був Авнер? __________________________________________

4. Ким був Іш�Бошет? _______________________________________

5. Кого поставив царем Авнер? _______________________________

Слова для роботи: Іш�Бошета, сином Саула, Давида, провідником Саулового війська, Хеврон.

ВівторокПрочитай 2 Самуїлова 2:1�11

Середа Прочитай 2 Самуїлова 2:12�32

� Кого ще оплакував Давид 
у своїй жалобній пісні? ______________________________

Скорблю по тобі, Йонатане, мій ______________! Ти

для мене був вельми ______________, ______________ твоє

_________________ для мене було від кохання жіночого!

Авнер

Асаїл

Авішай

Йоав

Покажи стрілками:

� хто з них брати

� хто вбив Асаїла

� хто з них керівник Саулового війська

� хто з них очолював слуг Давида

� хто з них уночі ходив з Давидом на місце,

де таборував Саул (1 Самуїлова 26:6)

Від

до

сердечка

серця прочитай 

словечка 



______________ ___________ ________________________________________,

___ _____________ _________ __________ _____________________.
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«Народ із біди Ти спасаєш, а очі Твої – на зухвалих, 
яких Ти принижуєш»

Виріши ребус, і ти довідаєшся, як виконується Божа обітниця про Саула та Давида.

Намалюй того, хто говорить слова: «Твої
руки були не пов’язані, не забиті були твої
ноги в кайдани, – ти впав, як від неправед4
них падають!». Який у нього вираз лиця?

� За ким він плаче?

______________________________________

Ти бачиш, що вже який раз Давид не зловтішається через смерть ворога. Це відбувається
тому, що він сподівається на Господа. Чи не тішишся ти, коли твоєму кривдникові раптом
стає погано?

Подумай і напиши, як ти можеш вчинити наступного разу, беручи за взірець Давида.

Четвер Прочитай 2 Самуїлова 3:1�16

П’ятниця Прочитай 2 Самуїлова 3:17�39

Субота Прочитай 2 Самуїлова 4:1�12

Запиши свої молитовні прохання:

Давид усе
зміцнювався,

а дім 

Саулів 

слабнув

(2 Самуїлова 22:28)
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Милосердне серце

МИЛОСЕРДНЕ СЕРЦЕ
2 Самуїлова 9:1�13
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Хотів би ти потрапити до царського пала�
цу і бути запрошеним на обід із самим ца�
рем? Так, про таке можна тільки мріяти, а
особливо якщо твій дід був ворогом царя й
хотів його вбити. Напевно, тоді краще вза�
галі не потрапляти йому на очі.

Саме так було з Мефівошетом. Він був
кульгавим на обидві ноги, і Давидові нічого
не вартувало розправиться з ним. Але зара�
ди обіцянки, даної другові Йонатану, Давид
зробив милість його синові Мефівошету. Те�
пер Мефівошет, нещасний каліка, що боїть�
ся за своє життя, нарівні з синами царя бу�
де перебувати за столом у царя.

Ми з тобою теж перебуваємо в подібній
ситуації. Чому? Тому що всі люди – грішни�
ки, що противляться Богові, порушують Йо�

го заповіді й заслуговують лише покарання.
Але Господь Ісус Христос помер на хресті й
узяв на Себе наше покарання, щоб я й ти
могли бути помилуваними, прощеними й
прийнятими в родину Царя Царів. Господь
готовий стати Батьком для кожного, хто
цього захоче. Якщо Господь такий милости�
вий до людей, то й люди повинні бути ми�
лосердними один до одного.

Розфарбуй малюнок.

Із двох слів склади головне слово уроку, про4
ходячи заплутаними ниточками.
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Постав галочку там, де виявлено справжнє милосердя.

Дмитрик дав списати Сашкові, щоб той не отримав погану оцінку.

Анжела витратила всі свої кишенькові гроші на цукерки для хворого братика.

Євгенко приніс води з
колодязя для бабусі Кате�
рини, тому що в неї хворі
ноги.

Ганнуся допомогла мамі
помити посуд, щоб та швид�
ше відпустила її гуляти.

Наталя щодня годує ко�
шенят, які залишилися без
мами�кішки.

Сашко купує хліб для дідуся Михайла, тому що той завжди віддячує йому грошима.

Господь закликає нас виявляти милосердя

Розфарбуй малюнок за символами, і ти побачиш, що збирається зробити дівчинка.

червоний
жовтий
голубий
зелений

чорний
бежевий

� Чи має вона милосердне серце? ____________
� Як ти можеш виявляти милосердя...

до батьків 

до братів і сестер 

до людей похилого віку 



Милосердне серце

Понеділок
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Прочитай 2 Самуїлова 6:1�23

Господь говорив з Давидом через пророка Натана. Обведи, 
що використовує Господь, щоб говорити сьогодні з тобою.

Давида переповняє почуття вдячності Господу. Напиши своїми словами, за що дякує Давид
Богові й про що просить Його.

Зараз ти також можеш звернутися до Господа, як це робив Давид. Напиши, що ти хочеш сказати Йому.

ВівторокПрочитай 2 Самуїлова 7:1�17

Середа Прочитай 2 Самуїлова 7:18�29

� Як ізраїльтяни переміщували
ковчег першого разу?

� Як його переміщували
другого разу?

� Господь велів нікому не доторкатися до ковчега й переносити його за допомогою
спеціальних держаків вручну тільки Левитам (Числа 4:15). Як ти думаєш, якби й першо�
го разу ковчег переносили правильно, то з Уззою трапилося б нещастя? _______

� Чого навчає тебе ця історія?

БІБЛІЯ
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«І в Тебе, о Господи, милість, бо відплачуєш кожному 
згідно з ділами його!»

Що зробив Йоав, коли побачив, що військо ворога було попере�

ду й позаду? (Вірші 9�11) ________________________________________________________________

Що він сказав Авішаю? (Вірш 12) _____________________________________________________

Хто переміг у битві? __________________________________________________________________

Прочитай заповіді, які записані в Книзі
Вихід 20:2417, і обведи на скрижалях ті, які
порушив Давид.

Четвер Прочитай 2 Самуїлова 8:1�18

П’ятниця Прочитай 2 Самуїлова 10:1�19

Субота Прочитай 
2 Самуїлова 11:1�27

Запиши свої молитовні прохання:

� Що Давид зробив
з посудинами, які при�
ніс йому Йорам?

Знайди 6 відмінностей.

7 обман

� Де залишався Давид у той час, коли царі
виходять у походи?

� Коли Давид устав з ложа свого?

(Псалом 61(62):13)
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Сліди гріха

СЛІДИ ГРІХА
2 Самуїлова 12:1�25
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Сьогодні ми знову гостюємо
у нашої знайомої Наталі. Але
що це вона збирається роби�
ти? Біля шафи стоїть «пірамі�
да» зі стільців, а на ній – Ната�
ля! А все тому, що на верхній
полиці шафи стоїть «твір мис�
тецтва», як каже мама, – пре�
красна блакитна ваза із криш�
талевими підвісками. Так! Це
справді – твір мистецтва! Не
даремно мама суворо заборо�
нила до неї торкатися, адже
ваза дуже дорога й до того ж –
сімейна реліквія.

«От би хоч доторкнуться до
реліквії, – подумала Наталя. –
Я тільки одним пальчиком за�
чеплю кришталеві підвіски,
поки мама на вулиці вішає
білизну. І нічого з тою вазою
не трапиться».

І оcь наша дівчинка біля
мети. Наталя обережно до�
торкнулася до підвісок. Вони
тихенько задзвеніли й стали
переливатися.

«Яка вона велика, – подума�
ла юна дослідниця, – і, напев�
но, важка». Вона обережно
підняла вазу. «І справді важка».

І раптом «піраміда» похитну�
лася, а Наталя разом з релікві�
єю полетіла на підлогу. При
цьому вона так розбила колі�
но, що на ньому відразу висту�
пила кров. А ваза... О, це жах�

ливо! Вона розкололася нав�
піл, а кришталеві підвіски
розсипалися по підлозі. І в
цей найтрагічніший момент у
дверях з’явилася мама.

«Який жах! Що тепер бу�
де?» – подумала Наталя й за�
плакала не то від болю, не то
від сорому й горя, обхопивши
розбите коліно. Але мама, на
величезний її подив, навіть не
глянула на вазу, а поспішила
на допомогу своїй горе�дос�
лідниці.

Увечері Наталя із забинто�
ваним коліном сиділа біля
мами й дивилася на реліквію,
склеєну татовими вмілими
руками. Тепер «твір мистец�
тва» мав темну тріщину посе�
редині.

� Мамо, ти справді мене
простила? – запитала тихо
Наталя, дивлячись на по�
страждалу вазу.

� Звичайно ж, простила.
Але ця тріщина на вазі та
шрам на твоєму розбитому ко�
ліні довго бу�
дуть нагаду�
вати тобі, що
гріх залишає
після 
себе слід 
навіть тоді, 
коли він
прощений.

Давид теж знав про це, коли тримав на руках маленького Соломона. Господь повністю
простив його, так само, як прощає кожного, хто кається у вчиненому. Господь не хоче,
щоб прощена людина продовжувала грішити, тому що гріх залишає важкі сліди. І най�
страшніший слід, залишений людським гріхом, – це рани Ісуса.
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Бог завжди прощає грішника, який кається

Заверши малюнок, з’єднавши пунктирні лінії. Розфарбуй
малюнок і напиши притчу, яку розповів Давидові Натан.

Перепиши склади з фігур
у виїмки такої ж форми, і ти
довідаєшся, що відповів Да4
вид на викриття.

Що потрібно зробити, коли
твоя совість говорить тобі,
що ти винний перед Богом?

Постав галочку, 
яка з доріг правильна.

Зайнятися улюбленою
справою, щоб розважитися

Зробити що�
небудь добре,
щоб Господь
простив тебе

Розкаятися

Ш
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Тамара не була рідною сестрою Амнона, тому вона могла
стати його дружиною. 

Підкресли правильні відповіді, у чому полягав гріх Амнона.
� У тому, що Амнон полюбив Тамару.
� У тому, що він послухався кепської поради.
� У тому, що він попросив Тамару приготувати для нього страву.
� У тому, що він збезчестив Тамару.
� У тому, що він зненавидів Тамару і вигнав її.
Попроси батьків або іншого дорослого пояснити, що тобі незрозуміло в

цій історії.

Сліди гріха

Понеділок
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Прочитай 2 Самуїлова 13:1�22

З’єднай однакові знач4
ки прямими лініями, і ти
довідаєшся, яке почуття
керувало Авесаломом, ко4
ли він вчинив злочин.

Розумна жінка з Текої сказала Давидові муд�
рі слова, але в завданні до них вкралося кіль�
ка помилок.

Знайди їх: замість 44го слова напиши – зни4
щить, 94е, 104е, 114е й 124е слова викресли, а 
16 напиши з великої літери.

«Та Бог не відпустить душі, і Він задумав,
як би дізнатися, чи не відвернути від себе
відігнаного».

ВівторокПрочитай 2 Царств 13:23�39

Середа Прочитай 2 Самуїлова 14:1�17

Правильно розвернувши літери, ти дові4
даєшся, чого навчила Давида ця жінка й до
чого закликає нас Господь.
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� Перевір своє серце, чи не виникає й у тебе це почуття, коли хтось тебе кривдить?

� Що ти повинен зробити в такому випадку згідно зі Словом Божим?
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«Господь зняв твій гріх, – не помреш!»

Знайди у волоссі Авесалома слова, які описують, яким 
він був.

п______________, в_________________, х___________,

ж__________________, з________

Обведи ті якості, які є гріховними.
Напиши тут якості, які є у твоєму характері й вони неугодні

Богові. Намагайся з Божою допомогою позбутися їх.

Дай відповідь на запитання.
� Що робив Авесалом, щоб отримати прихильність народу?

� Чому Давид вирішив піти з Єрусалима?

Розстав правильно літери, і ти довідаєшся імена друзів Давида, які не залишили його в біді.

1. ЙТАІТ ________________________________

2. КОСАД _________________________________

3. ШУХАЙ ________________________________

4. ТАЯРЕВІ ________________________________

Четвер Прочитай 2 Самуїлова 14:18�33

П’ятниця Прочитай 2 Самуїлова 15:1�21

Субота Прочитай 2 Самуїлова 15:22�37

Запиши свої молитовні прохання:

(2 Самуїлова 12:13б)

� Чию раду Давид просив Господа зруйнувати?

ФЕЛАОТІХА _________________________________

Від

до

сердечка

серця прочитай 

словечка 
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Найближчі люди

НАЙБЛИЖЧІ ЛЮДИ
2 Самуїлова 18 розділ
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� Наталю, йди швидше сюди, – покликала
Марина. Та прибігла на кухню, де молодша
сестра Марина стояла перед відчиненим хо�
лодильником із широко розкритими очами.

� Ого�го! – викликнула Наталя, побачив�
ши в холодильнику тарілку з тістечками.

� Напевно, мама вирішила зробити нам
сюрприз на честь першого дня канікул, – 
і руки обох сестер потягнулися
до тістечок.

� Стоп! – раптом зупинила
сестру Наталя, – а раптом це
для гостей?

� Для яких ще гостей? Хто це
в гості по понеділках ходить?!
Хіба не ясно, що це для нас?

� Ні, – наполягала Наталя –
краще запитати дозволу.

� Так, але якщо це для гостей, то нам 
не дозволять, а так ми скажемо, що нічого
не знали.... Розумієш? – хитро підморгнула
Маринка й простягнула руку до тістечка.
Але Наталя рішуче зачинила холодильник
перед носом сестри.

� А Бог?!
� Так! – зітхнула Марина, – напевно, кра�

ще запитати...

І обидві сестри побрели на пошуки запис�
ника з номером маминого телефону, щоб
зателефонувати їй на роботу й запитати
дозволу. Книжки ніде не було, і сестри зно�
ву опинилися в кухні і спрямували сумні
погляди на холодильник. Раптом у кімнаті
задзвонив телефон. Це була мама.

� Дівчатка, я забула вас попередити. В
холодильнику стоять тістеч�
ка...

� Ми знаємо, – хором закри�
чали сестри.

� І ви, звичайно, їх уже
з’їли...

� Ні! Ми хотіли запитати до�
зволу!

� Дозволу? – здивовано пе�
репитала мама. – Що ж, молодці, тоді я до�
зволяю вам з’їсти по одному. Я купила їх для
гостей, але замість трьох буде тільки один
гість, так що два тістечка – зайві.

Гостем виявилася бабуся. Вона приїхала
до них на цілих два дні. Довідавшись про
«надслухняність» своїх онучок, вона сказала:

� Я дуже рада, що ви слухняні батькам на�
віть тоді, коли вони цього не бачать. Це зна�
чить, що ви по�справжньому їх любите.

Саме цю заповідь по�
рушив Авесалом. Спо�
куса велика: збреха�
ти, не послухатися,
схитрувати... Але як�
що ти будеш шукати
близьких стосунків з
Господом, Він допо�
може тобі бути слухня�
ним, з повагою стави�
тися до своїх батьків, і
з тобою ніколи не тра�
питься того, що тра�
пилося з Авесаломом.

червоний

сірий

зелений

голубий

чорний

коричневий

бежевий

Розфарбуй 
за символами
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Бог не залишає без покарання дітей, 
які ображають своїх батьків

Допоможи Наталі дійти до мети, не скривдивши батьків. Для цього розфарбуй усередині рамоч4
ки з правильними вчинками червоним, а з неправильними – синім кольором, 
але спочатку уважно прочитай і подумай.

І навіщо 
постійно говорити

«дякую»? 
Хіба батьки 

й так не знають,
що я вдячна їм?

Потрібно
вирвати з зошита
сторінку з поганою

оцінкою, щоб 
не засмучувати

батьків.

Тато буде радий,
якщо я складу його

інструменти.

Потрібно
не забути

привітати маму із днем
народження!

Тихше! 
Тато спить,

він дуже
втомився.

Тато жодного
разу не заплатив мені за

мою допомогу. Не буду йому
більше допомагати.

Поки
нікого

немає вдома,
можна подивитися

передачу, яку мені
забороняють

дивитися.

Я піду до магазину, тільки
якщо мама дозволить мені

взяти собі здачу.

У мене 
стільки уроків!

Мама сама зможе
винести сміття.

Сьогодні прийдуть
гості. Мама не встигне все

прибрати. Підмету�но я
підлогу.

Мама
не просила
мене допомагати, вихо�

дить, упорається сама.
Піду гуляти.

Шануй свого ___________
та __________ свою, щоб
довгі були твої ________

на ____________, яку
___________, _______

твій, дає ________!
Вихід 20:12

Я подивлюся тільки одну

серію мультфільму і вимкну магнітофон, 

бо мені не дозволяють дивитися більше.



Ідучи з Єрусалима, Давид зустрів трьох людей.
Напиши своїми словами, що вони зробили для Давида й що йому казали.

Ціва:

Шім’ї:

Хушай:

Найближчі люди

Понеділок
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Прочитай 2 Самуїлова 16:1�23

Постав під малюнками номери віршів 15, 16, 17 і 21 у правильному
порядку, щоб дізнатися, як Давид довідався про плани Авесалома.

Обведи ім’я того гінця, хто прибіг першим.

ВівторокПрочитай 2 Самуїлова 17:1�29

Середа Прочитай 2 Самуїлова 18:18�33

АхімаацКушит
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«Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, 
яку Господь, Бог твій, дає тобі!»

Впиши пропущені слова.

Що сказав Шім'ї Давидові:

«Нехай _________ не порахує мені переступу, і не ________________, що _________ твій

провинився був того дня, коли мій пан _________ вийшов був з ________________, щоб цар

не поклав це до _____________ свого!».

Що відповів Давид:

«Чи сьогодні буде _______________ хто в Ізраїлі? Хіба ж я не ___________, що _____________
я _________ над Ізраїлем?»

Напиши своїми сло4
вами, що сказав Ме4
фівошет, коли зустрів
Давида, а також що
відповів Барзіллай на
запрошення Давида.

Розшифруй ім’я воїна, який вдруге використо4
вував хитрість, щоб убити людину.

Розшифруй імена священиків.

Четвер Прочитай 2 Самуїлова 19:1�23

П’ятниця Прочитай 2 Самуїлова 19:24�43

Субота Прочитай 2 Самуїлова 20:1�26

Запиши свої молитовні прохання:

(Вихід 20:12)

,,,, ,,,,,
Запиши тут ___________________________
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Пісня хвали

ПІСНЯ ХВАЛИ
2 Самуїлова 22 розділ

1010ур
о
к

ур
о
к

Ще вчора все навко�
ло було сірим і непоказ�
ним. А сьогодні... Чудо!
Дерева, вкриті інеєм,
схожі на мереживо на
темно�синьому тлі неба.
Доріжки засипані пух�
настим снігом. Чорні да�
хи побіліли, а ліхтарі на�
дягли білі шапочки.

Мама зайшла до мага�
зину, а Наталя стояла під ліхтарем і не мог�
ла відірвати захопленого погляду від старо�
го покрученого дерева, вкритого інеєм.
Здавалося, зірки висять у нього просто на
гілках, хоча ще вчора дерево здавалося На�
талі некрасивим. Кілька сніжинок упало їй
на рукавицю.

� Вітаю, – заговорила з ними Наталя. –
Які ви гарні! Оце так чудо! Вас так багато,
і немає жодної схожої! Сьогодні тітка Таня
розповідала, що в усьому світі немає двох
схожих сніжинок.

Вона оглянулася навколо.

� Так, у всіх цих заме�
тах немає двох однако�
вих сніжинок. І все це
зробив Бог! І величезні
планети, і малюсінькі
сніжинки.

Від цих думок її сер�
це наповнилося якимсь
надзвичайним замилу�
ванням. Їй захотілося
співати. Мимо проходи�

ли люди й здивовано дивилися на дівчинку,
що стояла під ліхтарем, піднявши обличчя
назустріч летючим сніжинкам, і співала. Але
вона нічого не зауважувала, немов би у
всьому Всесвіті були тільки вона й Бог.

І ось нарешті мама вийшла з магазину.
Наталя заквапилася розповісти їй про свої
думки. Але їй не вистачало слів, і вона все
махала руками й зітхала. Мама була найкра�
щою подругою Наталі і все й так зрозуміла.
Вони обнялися й тихенько заспівали: «Тоді
співа мій дух, Господь, Тобі: великий Ти!
Великий Ти!»

Прочитай, як називає
Давид Господа.

А чи траплялося таке з тобою? Щоб зрозуміти, який Бог, потрібно подумати про те, що
Він робить. Так робив Давид. Саме тому він написав так багато пісень, у яких прославляє
Бога. Господь хоче, щоб ми не соромилися виражати свого захоплення Ним.
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Випиши з 2 Самуїлова 22 розділу ті вислови царя Давида, які найбільш близькі твоєму серцю.
Вивчи їх напам’ять.

Біблія закликає нас поклонятися Богові

Зафарбуй, що ти зробиш, щоб виразити своє поклоніння та прославити Господа.

Якими словами ти можеш назвати Господа в поклонінні? Напиши тут.

ст
ан

у
на

ко
лі

на
зн

ім
у

ш
ап

ку
пі

д
по

кл
ад

у
Бі

бл
ію

буду думати
про діл

а Божі

буду щоденно читати Біблію, щоб більше дізнатися про Бога

буду носити одяг із християнськими символами

буду прославляти Господа в молитві

буду частіше вживати слова «Бог, Господь»

буду співати і слухати пісні про Бога

буду більше допомагати батькам

ча
с

мо
ли

тв
и

на
ви

дн
ом

у міст
і



Розділи правильно слова, і ти довідаєшся, що сказали друзі Давиду, піклуючись про нього.

т и н е в и й д е ш у ж е з н а м и н а в і й н у і н е п о г а с и ш і з р а ї л е в о го с в і т и л ь н и к а

Пісня хвали

Понеділок
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Прочитай 2 Самуїлова 21:1�22

Випиши літери, і ти прочитаєш, як Давид називає Господа.

Напиши своїми словами, як троє хоробрих довели свою
відданість і любов цареві.

ВівторокПрочитай 2 Самуїлова 22:26�51

Середа Прочитай 2 Самуїлова 23:1�19

� А як називаєш Господа ти? ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Намалюй Давида,
що прославляє
Господа.

Випиши слова,
сказані Давидом 
про Бога, які 
тобі найбільше
сподобалися.
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«Нехай піднесеться Бог скелі спасіння мого»

Знайди сім розходжень.
Розфарбуй один 
з малюнків.

Підкресли правильний варіант.

Пронумеруй події за порядком.

__ Натан порадив Вірсавії поговорити з Давидом.

__ Давид постарів.

__ Давид обіцяє, що царем буде Соломон, а не Адонія.

__ Адонія, загордившись, сказав: «Я буду царювати».

__ Адонія проголосив себе царем.

Четвер Прочитай 2 Самуїлова 23:20�39

П’ятниця Прочитай 2 Самуїлова 24:1�25

Субота Прочитай 1 Царів 1:1�31

Запиши свої молитовні прохання:

(2 Самуїлова 22:47б)

1. Як було покарано Давида?
а) Три дні Давид нічого не їв.
б) Три дні не спав.
в) Три дні його народ умирав від моровиці.

2. Навіщо Давид прийшов до Аравни?
а) Збудувати жертівника Господу.
б) Влаштувати свято.
в) Влаштувати засідку ворогам.

Напиши, що сказав Давид про жертву для Бога, і намагайся чинити так само у своєму житті.

«Не піднесу ______________________________________________________________________»
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Живий Храм

ЖИВИЙ ХРАМ
1 Царів 6�7 розділи
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Сьогодні Наталя поверталася з церкви щасливою та ра�
дісною.

� Як добре, що в нас є церква, – казала вона, – після служін�
ня в тебе відразу з’являється бажання бути слухняною, привіт�
ною. Але як важко мені було цього тижня!

� Це тому, що ти не була в церкві минулої неділі, – сказала
Оля. – Зі мною теж так буває.

� А мені в церкві завжди нудно, – зітхнула Маринка.
� А ти спробуй слухати проповіді так, щоб запам’ятати їх,

стеж за Біблією, записуй називані проповідником місця Писан�
ня. І ще молися за тих, хто проповідує, і за те, щоб усе зрозу�
міти. Мене так мама навчила, – пояснила Оля.

Церква – це храм Божий. Люди, що належать до церкви,
збираються разом, щоб допомогти один одному духовно зрос�
тати, щоб підбадьорити або втішити один одного, допомогти
перебороти спокуси. Але головне, що Сам Бог є присутнім се�
ред них. Це Він – джерело їхньої духовної сили.

Соломон побудував величний храм Іме�
ні Божому, щоб Господь міг жити серед
Свого народу. Але щоб наблизитися до
Бога, необхідно було очиститься через
жертвоприношення. А сьогодні, щоб стати
частиною церкви – живого дому Божого,
необхідно очиститися через жертву Ісуса
Христа. Це значить визнати Його Паном
свого життя.

Зафарбуй слова, що означають те, що має
бути в церкві, і ти дещо побачиш.

� Що потрібно зробити, якщо ти не зна�
ходиш цього в собі?
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Підпиши всі предмети в храмі.

Біблія вчить, що викуплені Христом люди
становлять Церкву – храм Божий



Домалюй малюнок, щоб довідатися, що зробив Адонія,
щоб Соломон не покарав його.

� Що відповів на це Соломон?

Живий Храм

Понеділок
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Прочитай 
1 Царів 1:32�53

Розв’яжи кросворд.

1. Ім’я матері найбагатшого царя Ізраїля.

2. Як звали наймудрішого царя?

3. Ім’я батька Соломона.

4. Як звали сина Давида, який хотів захопити владу?

5. Як звали пророка, що дав добру пораду Вірсавії?

6. Ім’я священика, що помазав на царство Соломона.

ВівторокПрочитай 1 Царів 2:1�25

Середа Прочитай 1 Царів 2:26�46

1

2

3

4

5

6

� Чому Соломон не покарав Евіятара? (вірш 26)

� Яке пророцтво здійснилося щодо предка Евіятара – священика Ілія? (1 Самуїлова 2:27�36)

� Чому Соломон покарав Шім’ї?

Дай відповідь на запитання.
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«Пробуваю Я на Височині та в святині, і з зламаним та з упокореним»

Дай відповідь на запитання.

� Що Хірам давав Соломонові? _____________

� Що Соломон давав за це Хіраму? _______________ і ___________

З’єднай крапки, і ти побачиш, для чого
Давид приготував девір.

Що неправильно
намалював худож�
ник?

Обведи ручкою,
чого не має бути на
богослужінні.

Четвер Прочитай 1 Царів 5:15�32

П’ятниця Прочитай 1 Царів 6:14�38

Субота Прочитай 1 Царів 7:1�22

Запиши свої молитовні прохання:

(Ісаї 57:15б)

15

14
13

12
11

10

6

9

8

7 2

1

5

3

4 27 26

28
29

30

24

23

22

25

21

20 19

18 17

16

Від

до

сердечка

серця прочитай 

словечка 
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Молитва царя

МОЛИТВА ЦАРЯ
1 Царів 8:22�53
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«Марина ката�
ється на санках з
гірки, Оля з други�
ми дітьми пішла на
ковзанку, а я ва�
ляюся отут з ангі�

ною», – думала Наталя, лежачи в постелі з
термометром під пахвою. У кімнаті було ти�
хо, тільки із сусідньої кімнати долинав ше�
піт. Це молилася бабуся.

«Допоможи, будь ласка, Наталоньці оду�
жати». Наталя стала підслуховувати. «Ти ж
знаєш, як важко хворіти. Ти Сам терпів
біль і співчуваєш нам. Їй так хочеться на ву�
лицю до дітей! Зміцни її, будь ласка, щоб
вона могла прославити Тебе в здоровому
тілі. Амінь».

«І як це бабуся знає, чого я хочу, – поду�
мала Наталя. – Але тепер я точно знаю, що

видужаю, адже Господь завжди відповідає
на молитви моєї бабусі!»

Наступного дня Наталі стало краще. Їй
навіть дозволили встати з постелі й трохи
побути на свіжому повітрі.

� Бабусю, а чому Господь відповідає на
твої молитви? – поцікавилася Наталя.

� Тому що Він мене любить, – відповіла та.
� І мене Він любить. Виходить, і на мої

молитви Він буде відповідати?
� Звичайно. Якщо ти будеш молитися не

тільки за себе, але й за інших.
З цього часу щоразу пе�

ред молитвою Наталя поча�
ла згадувати тих, за кого по�
трібно помолитися та, зви�
чайно, ніколи не забувала
про бабусю!

Соломон теж чинив, як Наталя і її бабуся. Він молився за весь народ, управляти яким
йому довірив Господь, і молитва царя не залишалася без відповіді.

А чи молишся за інших людей ти? Подумай, скільком би ти міг допомогти, якби став мо�
литися за них Богові!

Напиши тут імена людей, за яких ти можеш молитися.

� Члени родини 

� Знайомі, які не вірять у Бога 

� Віруючі знайомі 

� Служителі й місіонери 

� Хворі й нужденні 

� Уряд і начальство 

� Люди, які погано до тебе ставляться 
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Закресли ті прохання, на які Господь відповість «Ні».

Бог хоче, щоб ти молився за інших людей

Напиши, чому Господь відповість «ні» на ці молитви.

Будь ласка, зміцни здоров’я 
моєї бабусі.

Нехай мій тато одержить завтра велику зарплату
й купить мені багато морозива.

Зроби так, щоб занедужала моя вчителька,
і я не одержала погану оцінку.

Прости, будь ласка, Сашка за те, 
що він мене вдарив.

Нехай завтра розтане сніг, щоб мені 
не довелося підмітати доріжки.

Будь ласка, допоможи мені бути уважним 
на контрольній роботі.



Знайди сім відмінностей.

Молитва царя

Понеділок
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Прочитай 1 Царів 7:23�51

Намалюй, що наповнило Господній храм.

Встав пропущені слова.

ВівторокПрочитай 1 Царів 8:1�21

Середа Прочитай 1 Царів 8:54�66

� Чи ти
робиш щодня

так, як цей
хлопчик?

Намалюй, що перебувало в ковчезі заповіту.

І нехай буде все _________________ ваше з Господом, Богом нашим, щоб ________________

постановами його та щоб перестерігати _____________________ Його, як цього дня!

Запиши свої молитовні прохання:



� Яку пораду дали Рехав’а�
му старійшини?

� А молоді люди? � Якої поради послухався
Рехав’ам, що він сказав ізра�
їльтянам?

Збудуємо Дім з Ісусом
50

«І пробачиш Своєму народові, що вони згрішили Тобі, 
і всі їхні провини, що завинили проти Тебе»

Напиши своїми словами, що сказав Господь Соломонові, коли явився йому.

Якщо ти будеш _________________________________________________________________________

То Я ___________________________________________________________________________________

Якщо ж ви _____________________________________________________________________________

То Я ___________________________________________________________________________________

Дай відповідь на запитання.

� Що просили ізраїльтяни? ____________________________________________________________

Четвер Прочитай 1 Царів 9:1�28

(1 Царів 8:50а)

П’ятниця 

Прочитай 
1 Царів 10:1�29

Субота Прочитай 2 Хроніки 9:29�31; 10:1�19

Напиши на скрині, що цариця Шеви по4
дарувала Соломонові.

� Чому всі царі на землі хотіли бачи�
ти Соломона?



51
Добрий початок

ДОБРИЙ ПОЧАТОК
2 Хроніки 16 розділ
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Дивно, як це вчителям вдається так точно
вгадати, хто не вивчив урок?!

� Сподіваюся, всі прочитали оповідання,
яке було завдано, – запитала Олена Іванів�
на. – Добре. Павло Ковальчук розповість,
про що у ньому йде мова.

Павло встав і опустив голову. Всі здога�
далися, що Павлик не виконав домашнього
завдання. Раптом він різко підняв голову та
швидко проказав:

� Я не прочитав, тому що вчора допізна
катався на ковзанці.

Весь клас вибухнув сміхом.
� От дурний, міг би що�небудь збреха�

ти, – пробубонів Мишко, сусід по парті, –
вічно зі своєю чесністю... Ось одержить
двійку, буде знати!

� Просто він не може вчинити по�іншому,
він – християнин, – обережно прошепотіла
Наталя.

Мишко хмикнув і відвернувся. А Олена
Іванівна мовчки підійшла до Павликової
парти й розгорнула його щоденник.

� За домашнє завдання я ставлю тобі
двійку, а за те, що знайшов у собі мужність
чесно зізнатися у своїй недбалості, за пове�
дінку цього тижня тобі дванадцять.

У класі запанувала тиша.
На перерві Наталя підійшла до Павлика і

сказала:
� Молодець, що сказав правду, а двійку

свою ти ще виправиш!

Чи траплялося тобі опинятися перед вибором, подібним до того, з яким зіткнувся Аса:
вчинити так, як хоче Бог, або так, як чинять усі люди – обдурити, вдарити, вкрасти, скрив�
дити або образитися? Пророк сказав цареві: «Бо очі Господні дивляться по всій землі, щоб
зміцнити тих, у кого все їхнє серце до Нього» (2 Хроніки 16:9). Серце Аси не виявилося
відданим Богові, а серце Павлика – цілком. А як твоє серце?
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� Чим Аса засмутив Господа?
1) ідолопоклонством;
2) невірністю;
3) злодійством;
4) дурістю;
5) хитрістю.

� Як ім’я пророка, що викрив Асу 
у гріху?

1) Ілля;
2) Натан;
3) Ханані;
4) Іван;
5) Єлисей.

� Який подарунок Аса послав
сирійському цареві?

1) солодощі;
2) книги;
3) килими;
4) коней;
5) золото й срібло із храму.

� Що значить бути вірним Господу?
1) часто вживати Його Ім’я;
2) ходити щонеділі до церкви;
3) добре вчитися в Недільній школі;
4) слухатися Господа й довіряти Йому;
5) слухатися батьків.

Господь підтримує вірних Йому дітей

Розфарбуй клітинки з тими цифрами, які ти обвів, і прочитаєш головне слово цього уроку.

Підкресли правильні відповіді.

Напиши, що для тебе особисто значить бути вірним Господу.



Підпиши відомі то4
бі місця на карті.

Підпиши, де зна4
ходиться Північне, а
де Південне царство.

Добрий початок

Понеділок
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Прочитай 2 Хроніки 11:1�23

Покажи стрілкою, чому Рехав’ам робив зло.

Збери першу посудину, і ти довідаєшся, яким гріхом грішив Ізраїль, 
а зібравши другу, прочитаєш, що сказав Авійя про юдеїв.

ВівторокПрочитай 2 Хроніки 12:1�16

Середа Прочитай 2 Хроніки 13:1�22

� Тому що він був язичник.
� Тому що він не ходив до Недільної школи.
� Тому що він не прихилив своє серце до того, 

щоб шукати Господа.
� Тому що в нього був важкий характер.

на Бог

чолі І ось

покло

нство

ідо
ло

з нами

Запиши тут:

Запиши свої молитовні прохання:
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«Бо очі Господні дивляться по всій землі, щоб зміцнити тих, 
у кого все їхнє серце до Нього» (2 Хроніки 16:19)

Розв’яжи задачу й постав знак > або <, щоб дізнатися, кого було більше: юдеїв чи кушеян.

Зафарбуй кубики, які торкаються один одного, щоб дізнатися
дуже важливу істину.

Дай відповідь на запитання.
� Чому Господь зміцнив царство Йосафата? (вірші 3�4) ___________________________________

________________________________________________________________________________________ 

� Куди й навіщо Йосафат послав своїх князів, Левитів і священиків? ______________________

________________________________________________________________________________________

� Як ставилися до Юдеї інші держави? (вірш 10) __________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Четвер Прочитай 2 Хроніки 14:1�14

П’ятниця Прочитай 2 Хроніки 15:1�19

Субота Прочитай 2 Хроніки 17:1�19

Хто переміг? ______________________ Чому? ______________________________________________

+ = = +

Озброєних вели�
ким щитом і рати�
щем ______ тисяч

Озброєних малим
щитом і луком
________ тисяч

ЮДЕЇ КУШЕЯНИ

Військо ________
тисяч

Колісниць
________ сотень

Випиши її тут:
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Коли б двоє з вас...

КОЛИ Б ДВОЄ З ВАС...
2 Хроніки 20:1�30
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Сьогодні ввечері на дитячому майданчи�
ку мало дітей. Наталя, Марина, Павлик та
інші діти без діла тинялися від пісочниці до
альтанки, від альтанки – до лавочки. А все
тому, що сьогодні «швидка допомога» забра�
ла дідуся. Діти давно забули, як його звуть,
а називали його просто «дідусь». Щовечора
він виходив на дитячий майданчик, де його
відразу оточувала дітвора, і розповідав біб�
лійні історії, казки або бувальщини
про війну.

� А давайте за нього молитися, –
запропонувала Наталя.

� Ти думаєш, у нас вийде? –
знизав плечима Павлик.

� А ми спробуємо!
Щовечора на майданчику става�

ло тихо й порожньо на кілька хви�
лин. А потім з альтанки в різні бо�
ки розбігалися діти, і знову ставало
гамірно. До молитви Наталі та Павли�

ка вирішили приєднатися й інші діти, тому на
якийсь час усі збігалися до альтанки.

І ось одного разу над майданчиком про�
лунало:

� Дідусь! Дідусь повернувся!
І назустріч низенькому дідкові з усіх боків

стали збігатися діти.

Розплутай
плутанину й
запиши важ4
ливий вірш.

Ти теж можеш об’єднатися в молитві зі своїми друзями, щоб просити Господа про яку�
небудь потребу, так, як зробив це Йосафат. Господь відповів на старанну молитву наро�
ду, і Він обов’язково відповість тобі та твоїм друзям!
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У дітей поганий настрій, 
тому що:

1. В Олі занедужала мама.
2. Івась розбив велосипед і

боїться зізнатися в цьому батькам.
3. До Світланки несправедливо

ставиться вчителька в школі.
4. Сашка перевели до іншої

школи, де в нього немає друзів.

Напиши, що ти порадиш їм зробити.

Бог хоче, щоб ти молився з іншими людьми 
за ваші потреби

Напиши тут імена дітей і за що ти хочеш
із ними молитися.

Я буду мо�
литися з молод�
шою сестрою за
здоров’я нашої
бабусі.

Я можу мо�
литися з Саш�
ком, щоб його
тато почав хо�
дити до цер�
кви і повірив
у Бога

1.

2.

3.

4.

Оля Івась Світланка Сашко



Дай відповідь на запитання.

� Чому Ахав не любив Міхея?

� Що сказав Міхей про те, як закінчиться війна? 

� Чому Міхей опинився у в’язниці? 

Коли б двоє з вас...

Понеділок
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Прочитай 2 Хроніки 18:1�34

Заповни таблицю.

З'єднай половинки віршів стрілочками.

ВівторокПрочитай 2 Хроніки 19:1�11

Середа Прочитай 2 Хроніки 20:20�37

Що поганого зробив
Йосафат?

Що Йосафат зробив доброго?

Вірш
2

Вірш
3

Вірш
4

Вірш
5

І прибули вони до Єрусалиму з
арфами й з цитрами та сурмами

і дав йому його Бог 
мир навколо.

І був Божий страх на всі 
царства країв, до Господнього дому

І заспокоїлося 
Йосафатове царство,

коли вони почули, 
що Господь воював 
з Ізраїлевими ворогами...

Запиши свої молитовні прохання:
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«Ще поправді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились 
про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, – станеться їм 

від Мого Отця, що на небі!»

Напиши, що Йорам прочитав
у листі, який він отримав від про4
рока Іллі.

Знайди й обведи виділені слова (вони
розташовані вертикально, горизонтально й
по діагоналі).

Ахазія був молодшим сином Єгора�
ма, царя Юдейського. Його мати Ата�
лія була порадницею йому на безза�
конні справи. Після загибелі Ахазії
Аталія вбила всіх царських синів, щоб
самій царювати в Юдеї. Але Єгосав’ат
урятувала Йоаша, сина Ахазії, і шість
років переховувала його в храмі.

Розфарбуй
малюнок за
символами.

Четвер 

Прочитай 
2 Хроніки 21:1�20

П’ятниця Прочитай 2 Хроніки 22:1�12

Субота Прочитай 
2 Хроніки 
23:1�21

(Матвія 18:19)

Є Й М Н К О П Р О Т
Г Й А И Л А М Б З Є
О Ч О А Т А Л І Я Г
Р Ж К А З Т М Н Я О
А Р С К Ш П М Т Ж С
М К Ф И О А А В Е А
А Ц Ш О Щ Ю К С Т В
М Х Р А М Е Х О М ’
Н Ш Е С Т Ь Р З Г А
К Б Т А Х А З І Я Т

� білий

� синій

� червоний

� голубий

� жовтий

� рожевий

� чорний

� сірий

Ілля
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Покарання Уззійї

ПОКАРАННЯ УЗЗІЙЇ
2 Хроніки 26 розділ
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� А я сьогодні першою пробігла
крос, – похвасталася Маринка за
обідом, – навіть хлопчики не змог�
ли мене обігнати, не те що дів�
чатка! Ті дівчиська взагалі, тільки й
знають, що новими сукнями вихваля�
тися. А я ось вирішила, що більше дів�
чиськом не буду. Я тепер хлопчик. І 
не називайте мене більше Мариною.

Мама й Наталя завмерли на місці від
такої заяви, тільки тато як ні в чому не бу�
вало вигукнув:

� Чудово! Просто здорово! Нарешті в ме�
не з’явився син! Допоможеш мені після обі�
ду ремонтувати автомобіль.

� Із задоволенням! – вигукнула Маринка. І
після обіду з гордим виглядом пішла за та�
том у гараж.

Але не минуло й півгодини, як двері роз�
чинилися, і до кімнати влетів розсерджений
«син», а за ним – батько, ховаючи усмішку.

� Я ледве не розбила, тобто, розбив, го�
лову об кришку капота, а потім подряпала
всі пальці, коли відкручувала гайки. А цей
акумулятор! Він же такий важкий! Я ледве
не відбила собі пальці на ногах, коли він
упав. А мій улюблений комбінезон, він весь
у мастилі!

І отут новоспечений син гірко розплакався.

� Ти ме�
не не любиш,
якщо змушуєш усе це робити, – схлипувала
Маринка, звертаючись до батька.

Тато посадив до себе на коліна дочку,
обняв і сказав:

� Я тебе дуже люблю. Просто ця робота
заважка для дівчинки. Господь дав кожній
людині відповідні якості й здібності, але
гордість змушує людей звеличуватися над
іншими, штовхає нас на необдумані вчинки.
Гордість завжди передує падінню...

З’єднай пунк4
тирні лінії, і ти до4
відаєшся, що може
зруйнувати твої
стосунки з Богом 
і людьми. Розфар4
буй малюнки.

Так трапилося з Уззійєю. Якби він не дозволив гордості оселитися у своєму серці, а нав�
паки, наповнював би свій розум думками про Бога, то з ним не сталося б нещастя.

Може, з тобою й не трапиться того, що трапилося з Уззійєю, але пам’ятай: гордість – це
гріх, і він передує падінню.
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Бог попереджає: не гордись

Розглянь малюнок і дай відповідь на запитання.

� Як звуть царя?

� Що він тримає в руці?

� Що він збирається робити?

� Що йому хочуть сказати священики?

� Чому вони перешкоджають цареві?

� Чим закінчилася ця історія?

� Чого вона тебе навчила?

Запиши тут:

� коли тобі більш за все хочеться гордитись

� коли ти гордився цього тижня

� що тобі допомагає подолати гордість

� хто для тебе є прикладом смирення



Напиши, що ти довідався про цих персонажів: ким вони були, що зробили.

Єгояда

Захарій

Йоаш

Покарання Уззійї

Понеділок
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Прочитай 2 Хроніки 24:1�27

Встав пропущені слова.

«І ______________ він ____________ в Господніх очах, тільки

не з _______________ серцем».

«Нащо ти звертався до богів ________________

народу, __________, що не ______________ народу

свого від твоєї _____________?»

Розплутай
плутанину, щоб
дізнатися, чому
був сильний
Йотам.

ВівторокПрочитай 2 Хроніки 25:1�28

Середа Прочитай 2 Хроніки 27:1�9

перед лицем

Бога свого

Госп
ода

бо

Йотам

до
ро

ги
св

ої

си

ль
ний

поправив

І став

Випиши тут:
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«Перед загибіллю гордість буває, а перед упадком – бундючність»

Дай відповідь на запитання.

� Які двері позамикав Ахаз? _______________________________
� Що він поробив в кожному куті в 
Єрусалимі й у кожному місті Юдиному? ___________________

Підбери ключ до замка, і
ти довідаєшся, кому сказав
Єзекія записані нижче слова.

Четвер Прочитай 2 Хроніки 28:1�27

П’ятниця Прочитай 2 Хроніки 29:1�19

Субота

Прочитай 
2 Хроніки 29:20�36

Запиши свої молитовні прохання:

(Приповісті 16:18)

Сини мої, не будьте недбалі те�
пер, бо вас Господь вибрав ста�
вати перед лицем Його на служ�
бу Йому, та щоб служити Йому й
кадити Йому!

Випиши правильну відповідь: _____________________

уч
ня

м

народу

дітям

левитам

др
уз

ям

Зроби малюнок
до одного з віршів
сьогоднішнього
читання.

Від

до

сердечка

серця прочитай 

словечка 
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ЗНАЙДЕНА КНИГА
2 Хроніки 34 розділ
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� Ти тільки не подумай, що я хвалю�
ся, – сказала Маринка Наталі, виходя�
чи зі школи, – але мені було так приєм�
но! Адже ти знаєш, що тиждень тому до
нас прийшла нова вчителька. І знаєш,
що вона мені сказала?! «Ти, напевно,
ходиш до церкви?» А я кажу: «Так, а
звідки ви знаєте?» Вона відповідає:
«Здогадалася. Бачу, що ти поводишся
на так, як усі, а намагаєшся чинити так,
як написано в Біблії».

� А я думала, що дорослі помічають
тільки погане, – здивувалася Наталя.

� А я впевнена, що й дорослі, і діти,
а головне – Бог завжди помічає, як ми
чинимо, – міркувала Маринка.

� Так, важко бути зразком, але при�
ємно, коли твої старання зауважують.
Уявляєш, як радісно буде, якщо Сам
Ісус похвалить тебе, коли ти прийдеш
до Нього на небо?!

Звичайно ж, усі, хто любить Бога, чи�
ніть за Словом Божим не для похвали, а з
любові до свого Небесного Отця. Так чинив Йосія. Коли сам цар став виконувати Слово
Боже, і весь народ став намагатися робити так, як цар. Ти – дитя Царя царів, і Господь
хоче, щоб ти був зразком для інших у виконанні Його Слова.

Напроти цих речень постав +, якщо твердження правильне, і –, якщо воно неправильне.
__ Йосія став царем, коли йому виповнилося 30 років.
__ Йосія став звертатися до Господа, будучи ще підлітком.
__ Йосія зруйнував боввани й жертівники Ваала.
__ Йосія розпорядився, щоб відновили храм Божий.
__ Під час робіт первосвященик знайшов Новий Заповіт.
__ Коли книгу Господнього Закону стали читати перед Йосією, він розірвав свої шати

на знак скорботи.
__ Йосія послав людей до ворожки, щоб довідатися, що тепер буде з ним і його

народом.
__ Господь відповів, що за каяття царя Він тепер ніколи не наведе покарання на Свій

народ.
__ Йосія уклав заповіт з Господом виконувати Його Слово й закликав увесь народ

чинити так, як він.
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Знайди два однакових сувої та впиши написані на них слова в пропуски. Напиши посилання.

«Будьте ж _____________________ слова, а не _____________________самими, що себе самих
обманюють» (______________________)

Бог хоче, щоб ти був зразком 
для навколишніх у виконанні Слова Божого

СЛУЖИТЕЛЯМИ

УЧНЯМИ ОБМАНЩИКАМИ

СВІДКАМИ

ВИКОНАВЦЯМИ
ПОСЛІДОВНИКАМИ

ПАСТОРАМИ

СЛУХАЧАМИ

Подумай і напиши, як ти можеш виконувати Слово Боже:

у родині 

у церкві 

у школі 

у Недільній школі 

на вулиці, у дворі, у транспорті

Розшифруй дуже важливий біблійний вірш

  
,   

,   
. (  : )

м � ц �

н � ч �

о � щ �

с � ь �

т � ю �

у � я �

х � Я �

1 � д �

2 � е �

а � ж �

Б � и �

б � к �

в � л �



Розфарбуй трикутники жовтим кольором, а чотирикутники –
червоним, і ти прочитаєш, яке свято святкувалося народом і царем Єзекією.

Знайдена книга

Понеділок

65

Прочитай 2 Хроніки 30:1�27

Підпиши малюнки, що зробили ізраїльтяни після святкування Пасхи.

Дай відповідь на запитання своїми словами.

ВівторокПрочитай 2 Хроніки 31: 1�21

Середа Прочитай 2 Хроніки 32:1�33

Як підбадьорював
народ Єзекія? Що казали раби

асирійського царя?
Як Господь спассвій народ?
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«Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, 
що себе самих обманюють»

Прочитай, підставивши зошита до дзеркала, відповіді на запитання й запиши їх.

Підкресли, хто сказав
ці слова.

Цар, пророк, ангел,
священик.

Підкресли, кому сказано ці слова.
Народу, дітям, слугам, священи�
кам і Левитам.

Виріши кросворд.

Четвер Прочитай 2 Хроніки 33:1�25

П’ятниця Прочитай 2 Хроніки 35:1�27

Субота Прочитай 2 Хроніки 36:1�23

Запиши свої молитовні прохання:

(Якова 1:22)

«Та Манасія робив блудливими Юдею та мешканців Єрусалиму, щоб робити гірше від
тих народів, яких Господь вигубив з�перед Ізраїлевих синів».

� Як покарав його за це Господь? ОТДАЛ В ПЛЕ     Н __________________________________

� Як подіяло на нього покарання? ПОКАЯЛСЯ ___________________________________

� Що він зробив, щоб виправитися? НИЗВЕРГ ЧУЖИХ БОГОВ, ВОССТАНОВИЛ ЖЕР�
ТВЕННИК ГОСПОДЕНЬ

_____________________________________________________________________________________

� Чого не зробив син Манасії, що зробив його батько? НЕСМИРИЛСЯ ПРЕД ГОСПОДОМ

ВІДДАВ У ПОЛОН

ПОКАЯВСЯ

СКИНУВ ЧУЖИХ БОГІВ,

НЕ ВПОКОРИВСЯ ПЕРЕД ГОСПОДОМ

ВІДНОВИВ ГОСПОДНІЙ ЖЕРТІВНИК

«Служіть тепер Господеві,
вашому Богові, та Його

народові, Ізраїлеві»

2 3

4 5

6

7

1

8

1. Перський цар, якому Бог повелів
відбудувати храм у Єрусалимі.

2. Цар, що звелів взяти у Вавилон по�
суд із дому Божого.

3. Місце, куди переселив євреїв хал�
дейський цар.

4. Змінене ім’я царя, якого настановив
царем над Юдеею єгипетський цар.

5. Ім’я царя, котрого настановив ца�
рем над Юдеею Навуходоносор.

6. Ім’я єгипетського царя, що скинув Йоахаза.
7. Місто, яке розорив халдейський цар.
8. Пророк, що викривав царя Седекію.
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Протягом шістнадцяти уроків ми з то�
бою спостерігали за історією Ізраїля та
знайомилися з різними людьми. Ти тепер
розумієш, що без Бога неможливо збудува�

ти дім? Люди, які намагалися зробити так,
зазнавали поразки, і навпаки: той, хто мав
близькі взаємини з Богом, мав і добрі сто�
сунки з людьми.

Хто важливіший? __________________
___________________________________

Я НАВЧИВСЯ _________________
___________________________________ 

Давайте жити дружно! ____________
___________________________________ 

Я НАВЧИВСЯ _________________
___________________________________ 

Скажи, хто твій друг ______________
___________________________________ 

Я НАВЧИВСЯ _________________
___________________________________ 

Давид і Йонатан __________________
___________________________________ 

Я НАВЧИВСЯ _________________
___________________________________ 

Чи треба слухатися старших? ______
___________________________________ 

Я НАВЧИВСЯ _________________
___________________________________ 

Як стати вищим? __________________
___________________________________ 

Я НАВЧИВСЯ _________________
___________________________________ 

Милосердне серце ________________
___________________________________ 

Я НАВЧИВСЯ _________________
___________________________________ 

Сліди гріха _______________________
___________________________________ 

Я НАВЧИВСЯ _________________
___________________________________ 

Найближчі люди __________________
___________________________________ 

Я НАВЧИВСЯ _________________
___________________________________ 

Пісня хвали _______________________
___________________________________

Я НАВЧИВСЯ _________________
___________________________________ 

Живий храм ______________________
___________________________________

Я НАВЧИВСЯ _________________
___________________________________ 

Молитва царя _____________________
___________________________________

Я НАВЧИВСЯ _________________
___________________________________ 

Добрий початок __________________
___________________________________

Я НАВЧИВСЯ _________________
___________________________________ 

Коли б двоє з вас... _______________
___________________________________

Я НАВЧИВСЯ _________________
___________________________________ 

Покарання Уззійї _________________
___________________________________

Я НАВЧИВСЯ _________________
___________________________________ 

Знайдена книга ___________________
___________________________________

Я НАВЧИВСЯ _________________
___________________________________ 

Перед тобою стіна історії Ізраїля. Згадай персонажів, яких ти зустрічав протягом цих уроків, 
і впиши їхні імена напроти назви уроку, а також напиши, чого ти навчився в них.

Р
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 ц

ар
ст

во

Ц
ар
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У віршах, які ти вивчав, пропущено по одному слову. Тобі потрібно відшукати його в гірці зі
словами, що знаходиться внизу, і вписати в пропуск. Якщо ти правильно знайдеш усі слова й
зафарбуєш їх, ти побачиш перед собою щось дуже цікаве!

«Чи Я маю вподобання в смерті несправедливого? – говорить Господь Бог, – чи ж не в
тому, щоб він ________________з доріг своїх та й жив?»

«______________ відповідь гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає»

«Хто з мудрими ходить, той мудрим стає, а хто товаришує з безумним, той _________ набуде»

«Любіть один одного братньою любов’ю; випереджайте один одного _____________!»

«Бо хто простягав руку свою на Господнього помазанця, і був ______________?»

«Народ із _________ Ти спасаєш, а очі Твої – на зухвалих, яких Ти принижуєш»

«І в Тебе, о Господи, ____________, бо відплачуєш кожному згідно з ділами його!»

«Господь _________ твій гріх, – не помреш!»

«_____________ свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь,
Бог твій, дає тобі!»

«Нехай _________________ Бог скелі спасіння мого»

«Пробуваю Я на Височині та в ______________, і з зламаним та з упокореним»

«І пробачиш Своєму народові, що вони згрішили Тобі, і всі їхні провини, 
що ________________ проти Тебе»

«Бо очі Господні дивляться по всій землі, щоб _________________тих, у кого все їхнє серце
до Нього»

«Ще поправді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі _______________
про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, –
станеться їм від Мого Отця, що на небі!»

«Перед загибіллю ______________ буває, 
а перед упадком – бундючність»

«Будьте ж
________________________
слова, а не слухачами
самими, 
що себе самих 
обманюють»

Біблія закликає нас мати тісне спілкування 
з Богом і один із одним



Знайшовши на малюнку букви й розфарбувавши їх, ти довідаєшся, яка дочка плаче в цій жалобній пісні.

Збудуємо Дім з Ісусом
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Прочитай Плач Єремії 1:1�22

Обведи потрібний малюнок.
Єрусалим порівнюється з розореним...

Знайди відмінності.

ВівторокПрочитай Плач Єремії 2:1�22

Середа Прочитай Плач Єремії 3:1�36

Випиши тут ______________________________

З’єднай стрілочками частини речень.

� Це милість Господня, що ми 
не погинули,

� Господь – це мій уділ, говорить
душа моя,

� Господь добрий для тих,
� Добре, коли людина в мовчанні
� Бо Господь

� надію кладе на спасіння Господнє
� хто надію на Нього кладе, для душі,

що шукає Його!
� бо не покінчилось Його милосердя
� не навіки ж покине!
� тому я надію на Нього складаю!
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«Пошукаймо доріг своїх та дослідімо, і вернімось до Господа!»

Дай відповідь на запитання.

� Що треба робити, щоб не відпасти від Господа? (вірш 40)

� За допомогою чого ти можеш це робити?

� Що робить Господь, коли ми кличемо до Нього? (вірші 57�58)

Знайди предмети, які знаходились у храмі, і випиши їхні назви.

Постав посередині між двома літерами ту, яка має бути там за
алфавітом, випиши слово, що вийшло, і ти довідаєшся, що треба зробити юдеям, щоб їхнє
покарання скінчилося.

О__Р Н__П Й__Л Я__Б Ю__А С__У З__І Р__Т Ю__А _________________________________

Четвер Прочитай Плач Єремії 3:37�66

П’ятниця Прочитай Плач Єремії 4:1�22

Субота Прочитай Плач Єремії 5:1�22

Запиши свої молитовні прохання:

(Плач Єремії 3:40)
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КАРТА ПОДІЛУ ЗЕМЛІ МІЖ ПЛЕМЕНАМИ ІЗРАЇЛЯ

Симеон

Юда

Веніямин

Рувим

М
е

рт
ве

 м
о

ре
р

. Й
о

р
д

ан

Середземне
море

Га
лі

ле
й

сь
ке

 м
о

р
е

Гад

Манасія

Дан

Єфрем

Манасія

Іссахар

Завулон

Нефталим

Асир
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Бог любить 
і цінує всіх 
і готовий

помилувати
кожного Бог хоче, щоб ти

влагоджував конфлікти
мирним способом

Бог хоче, 
щоб ти уникав 

поганих компаній

Бог хоче, щоб ти
налагоджував
безкорисливі

дружні
стосунки

Господь підносить 
і благословляє 

слухняних Йому людей

Бог хоче, щоб ти 
з повагою ставився 

до людей, 
яких ти повинен

слухатися

Господь 
закликає нас 

виявляти милосердя

Бог завжди 
прощає грішника, 

який кається

Бог не залишає 
без покарання дітей,

які ображають 
своїх батьків

Біблія
закликає нас 

поклонятися Богові Біблія вчить, 
що викуплені Христом

люди становлять
Церкву – храм Божий

Господь
підтримує

вірних Йому дітей

Бог
хоче,

щоб ти
молився за

інших людей

Бог 
попереджає: 
не гордись

Бог
хоче,

щоб
ти

молився 
з іншими
людьми 
за ваші
потреби

Бог
 хо

че
, щ

об
 ти

 б
ув

 зр
аз

ко
м 

дл
я н

ав
ко

ли
шніх
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Біблія закликає нас мати тісне спілкування з Богом 

і один із одним



73



75
Зустрілися, щоб стати Його учнями

ЗУСТРІЛИСЯ, ЩОБ СТАТИ ЙОГО УЧНЯМИ
Івана 1:35�51
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Багато століть учені шукали «камінь му�
дрості». Вважалося, що за допомогою таєм�
них знань можна буде перетворювати зви�
чайні метали на золото та зціляти від най�
важчих хвороб. Однак, незважаючи на по�
шуки, цей чудодійний камінь так і не було
знайдено.

Але якби навіть цей камінь знайшли, що
він міг би робити? Матеріальні багатства та
здоров’я не існують вічно. Прочитавши сьо�
годнішню біблійну історію, ми знайшли
значно більше – самого Ісуса Христа. Він –

Месія, Який був обіцяний Богом ізраїльсь�
кому народові ще в Старому Заповіті. Він
повинен був принести народу волю і благо�
получчя. Звичайно, Ісус Христос прийшов у
цей світ, щоб виконати дану Богом обіт�
ницю, але народ очікував від Нього того ж
самого, чого жадали алхіміки від «каменя
мудрості», тобто благополуччя на цій землі.
Ті ж, хто прийняв Месію і повірив у Нього,
стали дітьми Божими. Це дало їм радість і
спокій, які набагато цінніші за матеріальний
добробут.

А чи хотів би ти стати учнем Ісуса?
Прочитавши Матвія 21:6 і 26:19, на при4

кладі учнів Ісуса дізнайся, як вони ставили4
ся до велінь Христа. Як це можна назвати
одним словом? 

______________________________

Прочитай Івана 13:35. За чим
навколишні зможуть довідатися,

що хтось є учнем Христа?

Знайди імена перших п’яти учнів Ісуса Христа. Коли знайдеш, обведи їх.

ВГЖПЕТРОЗКУВИТІВАННТРИМЧЖХ
ЧПЕВСАПИЛИПЕНЬСРОШДАНДРІЙБИМКАДКУ

МКАРЕВИЧНАФАНАЇЛЖЕНКФОСЧ
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Розгадавши за допомогою ключа цю загадку, ти дізнаєшся, що повинен мати справжній учень Ісуса.

Ісус Христос – Син Бога Живого

А Б В Г Д Е

Ж И І Л М Н

О П С Т У Х

Ш Щ Ч Ь Ю Я

1.

2.

Запиши тут:

1.

2.

Намалюй тут обличчя учнів, коли вони зустріли Месію.



«Невже ти знову тримаєш мене в руках? Оце приємна новиB
на! Розпочався новий семестр, і ми знову зможемо зустрічатиB
ся щодня – ти, я та Біблія. Сподіваюся, ти також радий нашим

майбутнім зустрічам!

На вчорашньому занятті Недільної школи ви почали дізнаватися про незB
вичайні зустрічі людей з Ісусом, а починаючи із сьогоднішнього дня ти сам
зможеш читати про це. Ти готовий? Тоді вперед! Можеш помолитися і поB

просити Ісуса пояснити тобі прочитане. Бажаю успіхів! Твій Щоденник»

Встав пропущені слова.

«Споконвіку було ___________, а __________ в ________ було, і _____ було _________»

«І _________ сталося __________, і ________________ між ________, повне ________________

та ____________, і ми бачили __________ ________, славу як __________________ від _________».

Зустрілися, щоб стати Його учнями

Понеділок
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Прочитай Євангелію від Івана 1:1�18

Дай відповідь на запитання.
� Що говорив Іван про себе? Ким він був? ____________________________________________

� Що сказав Іван про Ісуса, коли побачив Його?

З’єднай між собою лініями частини речень.

ВівторокПрочитай Євангелію від Івана 1:19�34

Середа Прочитай Євангелію від Івана 1:35�51

«Ото...

«Знайшли ми Месію...

«І знайшов Він Пилипа та й каже
йому:...

«Ми знайшли Того,...

«Учителю, Ти – Син Божий...

«Відтепер ви побачите небо
відкрите та Анголів Божих...

...«Іди за Мною!»

...що про Нього писав був
Мойсей у Законі й Пророки»

...Агнець Божий!»

...що на Людського Сина
підіймаються та спускаються»

...що визначає: Христос»

...Ти – Цар Ізраїлів»

Запиши свої молитовні прохання:
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«Ми ж увірували та пізнали, що Ти – Христос, Син Бога Живого!»
(Івана 6:69)

Розгадавши шифр,
ти дізнаєшся, яка
незвичайна подія
сталася у храмі.

Обведи прямокутником одну правильна відповідь.

1. Як звали фарисея, що прийшов до Ісуса? 
Гамаліїл   Никодим   Йосип

2. У який час доби відбулася ця зустріч?
Уночі   Вранці   Опівдні

3. Чого не побачить той, хто не народиться згори? 
Друзів   Божого Царства   Заходу сонця

4. Хто зійшов з неба й був на небі? 
Ангел   Мойсей   Ісус

5. Хто вірить в Ісуса буде мати... 
Довге життя   Вічне життя   Веселе життя

Четвер Прочитай Євангелію від Івана 2:1�11

П’ятниця Прочитай Євангелію від Івана 2:12�25

Субота Прочитай Євангелію від Івана 3:1�21

Де
справляли

весілля?
Хто був
серед

запроше�
них гостей?

Яка
неприєм�
ність для

господарів
трапилася на

весіллі?

Як
відреагу�
вали учні,

побачивши 
це чудо?

Що
сталося 

з водою?
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Від

до

сердечка

серця прочитай 

словечка 
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Зустріч біля криниці

ЗУСТРІЧ БІЛЯ КРИНИЦІ
Івана 4:5�42
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Тобі доводилося хоча б раз відповідати
на запитання репортерів, які підходять до
перехожих просто на вулиці? Ні? А тебе б
не злякала відеокамера, об’єктив якої спря�
мований просто на тебе, і мікрофон, у який
негайно потрібно щось сказати? Ні? Тоді
ми пропонуємо

тобі уявити, що ти – самарянки, яку репор�
тер зупинив на вулиці. Не посміхайся, як�
що ти хлопчик. Головне, щоб твої відпові�
ді були правильними, такими, які дала б ця
жінка сама. Адже зустріч самарянки з Ісу�
сом Христом змінила все її життя – а це
вже не жарт!

1. Що ви можете розповісти про своє життя?

2. Якою для вас була зустріч із Ісусом?
� дивною
� дивовижною
� ніхто й ніколи не ставився до мене так
� після зустрічі з Господом я отримала вічне життя
Виберіть відповідь і поясніть, чому Ви відповіли саме так.

3. Що ви думаєте про Ісуса? 

4. Як ви плануєте жити далі? 

Сьогодні ми дізналися
про зустріч, що відбулася

біля криниці, і знаємо,
що ви безпосередньо до

цього причетні.
Дозвольте поставити

вам декілька
запитань:
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Досліджувати зустрічі зав�
жди цікаво! Вони можуть
бути випадковими або
призначеними, цікавими
або нудними, мати свої
результати або бути
безплідними, але зуст�
річі завжди пов’язані 
з людьми.

Обведи олівцем тих, хто
зустрівся біля криниці й
мав дуже серйозну розмо4
ву. Красиво їх розфарбуй.

Заповни камені, з яких
складено криницю, буква4
ми, давши правильні відпо4
віді на запитання. Так ти
краще запам’ятаєш те,
що ми вивчали
сьогодні на
уроці.

Ісус Христос – Спаситель світу

1. Назва міста, де відбулася
зустріч.

2. Яку воду запропонував Ісус?
3. Жінка знала, що прийде... і

все розповість їм.
4. Що потрібно робити в дусі та

в правді?
5. Як відреагували багато хто з

самарян на розповідь жінки
про Ісуса?

6. Ким визнали Ісуса Христа
самаряни?

� А Ким є Ісус для тебе?

1.

2.
3.

4.

5.

6.



«Привіт, мій дорогий читачу! Ми досліджуємо Євангелію від
Івана; я не кажу, що це буде легко, але нам буде цікаво. Ну, впеB
ред, на зустріч із Ісусом! З повагою, твій Щоденник».

Спробуй, використовуючи код, довідатися про найбільшу радість і найважливіше
попередження.

Зустріч біля криниці

Понеділок
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Прочитай Євангелію від Івана 3:22�36

Усе, що тобі потрібно зробити сьогодні, – це уважно прочитати текст
і виписати все, що ти довідався про самарянку і про Ісуса.

Продовжуй записувати свої спостереження.

ВівторокПрочитай Євангелію від Івана 4:1�15

Середа Прочитай Євангелію від Івана 4:16�30

⌫        

        

       

7 вірш �

10 вірш �

15 вірш �

5 вірш �

6 вірш �

7 вірш �

9 вірш �

10 вірш �

14 вірш �

17 вірш �

18 вірш �

19 вірш �

25 вірш �

28 вірш �

25�26 вірші �

39 вірш �

42 вірш �

Х – , ; а б Б в г е є ж и і й м н о п р С т у х ч ь я

⌫



На зустріч із Богом
82

Нещодавно ти читав про зустріч Ісуса й жінки�самарянки біля
криниці. Ти спостерігав за тим, якими вони були й що вони робили.

Сьогодні зроби висновки, вставляючи пропущені слова.

Після зустрічі з Ісусом самарянка ________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Вона визнала, що Він ___________________________________________________________________

Чим тобі сподобалась історія зустрічі біля криниці? ______________________________________

________________________________________________________________________________________

Перед тобою таблиця, у якій заховано 12 слів, пов’язаних із
прочитаною історією. Знайди їх і зафарбуй олівцями будь4якого світлого кольору.

Для того, щоб перевірити свої знання, закрий Біблію та напиши відповіді.

1. У якому місті трапилася ця подія? ___________________
2. Як називалася купальня? ____________________________
3. Хто порушував воду? ____________
4. Хто перебував на ганках? ________________________________________________
5. Що відбувалося з першим, хто ввійде у воду після її порушення? _______________
6. Скільки років хворів чоловік, до якого підійшов Ісус? _________
7. Яким було найбільше бажання цієї людини? _____________________
8. «Говорить до нього Ісус: “_____________, _____________ ложе своє – та й _________!”»
9. «І зараз ___________ оцей чоловік, і __________ _________ своє – та й ___________»
10. Що сказав Ісус людині, яка видужала, коли вони через якийсь час зістрілися у храмі?
________________________________________________________________________________________

Четвер Прочитай Євангелію від Івана 4:31�45

П’ятниця Прочитай Євангелію від Івана 4:46�54

Субота Прочитай Євангелію від Івана 5:1�15

Запиши свої молитовні прохання:

«Отець послав Сина Спасителем світу»
(1 Івана 4:14б)

М Г А Р Я Ч К А С А І С У С К В А І А Ш Щ

П О К И Н У Л А А В З Д О Р О В И В О О Н

С Ч С И Н Ч Ж И В Е М С В К М Р А Б И Р Л

В А С М Я Ч Ц А Р Е Д В О Р Е Ц Ь Е К Е С

С П О В І Р И В Ч С Л О В У В І І С У П Т

С М К А П Е Р Н А У М С М В В І Р У В А В
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Царедворець, що хотів зустрітися з Ісусом

ЦАРЕДВОРЕЦЬ, ЩО ХОТІВ ЗУСТРІТИСЯ З ІСУСОМ
Івана 4:46�53
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На сьогоднішньому занятті ми вивчили
вірш, де Ісус каже про силу Свого Імені в
наших молитвах. Ми можемо звертатися
до Бога в Ім’я Ісуса завжди. У Біблії, у 3
розділі Дій святих апостолів, розповідаєть�
ся про каліку, що цілими днями лежав біля
воріт храму та просив милостиню. Щодня
його вранці приносили до воріт, а ввечері
несли додому. Коли апостол Петро поба�
чив його, він сказав: «Срібла й золота в ме�

не нема, але що я маю, даю тобі: У Ім’я Ісу�
са Христа Назарянина – устань та й ходи!».
Кульгавий піднявся й разом з апостолами
пішов до храму, прославляючи Господа.
Коли ж здивовані люди стали запитувати,
як цей кульгавий чоловік зцілився, Петро
відповів їм, що це сталося завдяки силі, що
має Ім’я Ісуса Христа: «І через віру в Ім’я
Його вздоровило Ім’я Його того, кого ба�
чите й знаєте».

Закликай Ім’я Господа нашого Ісуса Христа! Якою би не була твоя проблема – закликай
Його. Він – Всемогутній Бог, і Він любить тебе. Господь хоче, щоб ти звертався до Ньо�
го. Він каже: «Не просили ви досі нічого в Ім’я Моє. Просіть – і отримаєте, щоб повна бу�
ла ваша радість» (Івана 16:24).

Лініями з’єднай за змістом лівий та правий стовпчики.

Я вірю, що Ісус
Я можу звернутися до Ісуса
Я впевнений, що Ісус
Я розумію, що крім Бога
Я знаю, що Ісус
Моя віра зміцнюється
Я хочу довіряти Ісусу

чує мої молитви
ніхто не задовольнить мої потреби краще
відповість на мою молитву
коли я бачу, як Бог відповідає на мої молитви
Всемогутній
у молитві зі своїм проханням
найтаємніші мої прохання

Розшифруй один важливий біблійний вірш.

вас 

просить 

А 

всім 

дана. 
з 

(Якова 1:5)

не стачає

дає 

докоряє, –

вона 

Бога, від  

що 
нехай 

кому 

не 

просто, 
якщо та 

йому 

мудрости, 

і буде
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Заповни пропуски.

Ісус Христос – Всемогутній, Він чує молитви
та прохання й відповідає на них

Випиши Послання до Филип’ян 4:6.

Запиши тут свою молитву4прохання.

Амінь.

В Капернаумі був один

________________________,

у якого _______________ син. Він... прийшов

до Ісуса і ________________ Його, щоб пішов і

сина йому ____________________, бо мав той

______________. Промовляє до нього Ісус: “Іди, __________

твій _____________!”... Дорогою зустріли його ____________

його й _______________: “Син твій живе”... І ______________

сам і ввесь його __________.



«Доброго дня й гарного тобі настрою! Те що ти, мій друже,
взяв мене в руки, говорить мені, що ти вже налаштований далі
досліджувати Євангелію від Івана. Тебе чекає багато цікавих

завдань і нових відкриттів. Нехай істини, про які ти дізнаєшся цього
тижня, проникнуть глибоко у твоє серце. Бувай!»

Постав слова в правильному порядку,
і ти дізнаєшся, за що юдеї хотіли вбити Ісуса Христа.

Царедворець, що хотів зустрітися з Ісусом
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Прочитай Євангелію від Івана 5:16�30

ВівторокПрочитай Євангелію від Івана 5:31�47

Середа 

Прочитай
Євангелію 
від Івана 6:1�15

Своїм 
3 6

9

роблячи 

Богові Бога, 

рівним 

називав Іс
ус

 

Себе 

Отцем 5

8
7

4

1

2

Свідок – 
людина, 

що підтверджує
правдивість
події, яку 

вона бачила 
на власні 

очі.

Ти помітив, як часто в цьому уривку зустрічаються слова
«свідчення», «свідок», «свідчити»? Якщо вони повторюються,

виходить, вони дуже важливі в тексті, бо відкривають нам
якесь важливе значення. Тому ось тобі завдання.
Встав у речення необхідні за змістом слова.

Ісус сказав: «Коли _______________ про Себе Я Сам, то

_________________ Моє неправдиве. Є Інший, Хто _____________
про Мене, і Я знаю, що правдиве __________________, яким

_________________ про Мене».

Іван ________________ про правду. Але Ісус не приймає

__________________ від людини. Він має ___________________ більше, ніж __________________
Іванове, так само, як і справи, доручені Ісусу Його Отцем і які ________________ Він, самі

__________________ про Ісуса, що Його послав Отець. Сам Бог _________________ про Ісуса.

І Писання також __________________ про Ісуса.

Серед цих малюн4
ків знайди та розфар4
буй ті, які стосуються
сьогоднішньої історії.
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Ти вже знаєш, що незвичайне тра4
пилося в цьому уривку. А ось чому
Ісус зміг це зробити, ти дізнаєшся, за4
фарбувавши букви «Ю», «Є» і «Я» чер4
воним кольором, а інші – зеленим.

Щоб знайти відповідь на перше запитання, пройди по «плутанці», починаючи зі стрілки «1», від
однієї літери до іншої. Для відповіді на друге запитання зроби те ж, тільки починай зі стрілки «2».

1. Про яку поживу радить піклуватися Ісус? 

2. Що означає «робити діла Божі»?

Щоб зрозуміти цей вислів, прочитай літери че4
рез одну, починаючи зі стрілочки. Запиши тут, що ти довідався:

Четвер Прочитай Євангелію від Івана 6:16�21

П’ятниця Прочитай Євангелію від Івана 6:22�34

Субота Прочитай Євангелію від Івана 6:35�47

Запиши свої молитовні прохання:

«І коли що просити ви будете в Імення Моє, те вчиню»
(Івана 14:13)

«Сьогодні я пропоную тобі прочитати 6 розділ даB
лі, щоб краще зрозуміти вислів Ісуса про хліб життя.
Запам’ятай ці слова, тому що вони дуже важливі!»
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Зустріч, що врятувала життя

ЗУСТРІЧ, ЩО ВРЯТУВАЛА ЖИТТЯ
Івана 8:1�11
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Можливо, тебе цікавить запитання: «Нев�
же Бог бачить усе, що ми робимо?». Так,
Бог бачить усе, що відбувається у твоєму
житті, і все, що ти робиш – як добре, так і
погане. Ми не можемо сховатися від Нього.
Люди знали про це дуже давно, тому що в
Книзі Йова записано слова однієї людини,
що сказала: «Бо очі Його на дорогах люди�
ни, і Він бачить всі кроки її, – немає темно�
ти, немає і темряви, де б злочинці схова�
лись» (Йова 34:21�22). Господа тішить, коли
ми чинимо правильно, і Йому неприємно,
коли робимо гріх. Бог може нагородити нас
за добрі справи навіть тоді, коли ніхто крім
нас про них не знає.

Сьогодні ми бачили, як книжники й фа�
рисеї хотіли поставити Ісусові пастку. Вони
не вірили, що Він – Месія, і хотіли подиви�
тися, як Він учинить, коли за Законом пере�
люб карався смертю. Чи помітив ти їхню
хитрість? Однак у книжників і фарисеїв ні�
чого не вийшло. Спаситель прекрасно знав,
що обвинувачі самі не безгрішні. Учитель
вказав їм на їхні власні гріхи фразою, що
навіть у наш час залишилася «крилатою».

Ти її запам’ятав? Тоді запиши її по пам’яті.

Запиши тут слова, які Христос сказав жінці.
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Поміркуй про записані нижче речення і заверши їх.
1. Я знаю, що Бог бачить усе, що я... 

2. Я спокійний(на) знаючи, що Бог... 

3. Коли я знаю, що Ісус Христос бачить кожне серце,
для мене це велика... 

4. Я знаю, що порушення
Божих заповідей веде до... 

5. Якщо я спробую приховати свій поганий учинок, то... 

6. Якщо я вчинив(ла) погано, то неодмінно потрібно... 

7. Все таємне стає згодом... 

8. Те, що Бог знає всі думки людей і бачить всі їхні вчинки, говорить про те, що Він...

Ісус Христос бачить кожне серце, 
Він – Всезнаючий



Щоб жити духовно, люди повинні споживати духовний хліб, тобто

«Який я радий зустрітися з тобою знову! І не тому, що я для
тебе настільки корисний, а тому, що корисна для тебе наша доB
рога Біблія. Адже через неї до тебе говорить Сам Бог! Нехай

твоє сьогоднішнє спілкування з Ним через Його Слово зміцнить твою віру.

Твій Щоденник».

Розгадай що тут записано, і ти зрозумієш, що значить споживати духовний хліб – Ісуса Христа.

Зустріч, що врятувала життя

Понеділок

89

Прочитай Євангелію від Івана 6:48�59

Встав пропущені слова.

1. «Слова, що їх Я _______________ вам, то _________ і ______________».

2. Ісус від початку знав, хто ______________ Його.

3. «Із того часу ______________ багато�хто з __________ Його, і не ______________ вже з Ним».

4. Петро сказав: «До ___________ ми підемо, Господи? Ти маєш ____________ ____________

______________. Ми ж _______________ та _______________, що Ти – ____________, _______

_________ _____________!».

Розгадай кросворд, не заглядаючи в Біблію, потім перевір себе.

ВівторокПрочитай Євангелію від Івана 6:60�71

Середа Прочитай Євангелію від Івана 7:1�13
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По горизонталі:

1. Що замишляли юдеї проти Христа?

2. Про Ісуса не говорили відкрито, бо боялися...

3. Ставлення світу до Ісуса.

4. «Я... про нього, що діла його злі».

5. «І... велика про Нього в народі була».

По вертикалі:

1. Юдейське свято.

2. «Та... про Нього ніхто не казав».

3. Місцевість, де проповідував Ісус.

4. Як пішов Ісус на свято?

5. «Не виповнився ще Мій...».

1
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5

1

3

3

4
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1. Закресли літеру «Б», і ти побачиш, що робив Ісус у храмі.
БББНББАВБББЧББАБВББББ _____________

2. Закресли літеру «В», і ти побачиш, що Ісус добре знав.
ВПВВВИВВВВСВВАВВНВНВВВЯВ ____________________

3. Закресли літеру «С», і ти побачиш, чиїх слів навчав Ісус.
ССБСССОСГСССАСССОСТССССЦССЯССС _______________________

4. Закресли літеру «Ш», і ти побачиш, як Ісус заборонив судити.
ШЗШШАШШШОШШБШЛШШИШШЧШШШЧШЯШШМШШШШ ___________________________

За допомогою коду напиши слова, які зображені на малюнках, і ти
дізнаєшся, до чого Ісус закликав людей.

Він справді __________________________

Він ________________

Хіба _______________________________________

Четвер Прочитай Євангелію від Івана 7:14�30

П’ятниця Прочитай Євангелію від Івана 7:31�39

Субота Прочитай Євангелію від Івана 7:40�53

Запиши свої молитовні прохання:

«Господь вивідує всі серця та знає всякий витвір думок»
(1 Хроніки 28:9б)

_______  ___________________  ____  ______  __________  ________  _____________  ____  __________

Про яку воду говорив Ісус? __________________________________________________________

до 
Мене Коли 

вас 

нехай з прийде 

прагне хто

й п’є

та 

А декотрі з них _______________________________

______________________________________________
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Зустрівши Ісуса, він побачив небачене

ЗУСТРІВШИ ІСУСА, ВІН ПОБАЧИВ НЕБАЧЕНЕ
Івана 9:1�38
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Ти ніколи не помічав, наскільки від�
різняється кімнатна рослина, що постійно
перебуває в темному закутку, від тієї, кот�
ра росте на підвіконні із сонячного боку? 
Без світла рослина стає слабкою, її листки
блякнуть, вона приносить дрібні плоди.
Але така ж сама рослина, посаджена на
добре освітленій ділянці землі, приносить
гарні плоди, має міцний стовбур і розлоге

гілля, листя забарвлене в насичений зеле�
ний колір. Так Богом було закладено уні�
кальний вплив світла й тепла Сонця на
рослинний світ Землі. А тепер уяви, що
рослина символізує людину, що також мо�
же перебувати або у світлі, або в темряві.
Пітьма – це життя без Бога, життя в гріхо�
ві. А світло – це життя з Богом, що прино�
сить свої плоди.

Ти дізнаєшся, що це за плоди, якщо самостійно попрацюєш із Біблією та впишеш пропущені слова.
Прочитай Послання до ефесян 5:8411.

«Ви�бо були колись _________________, тепер же ви

____________ в ______________, – поводьтеся, як _______

___________, бо ________ _______________ знаходиться в

кожній __________________, і ________________________,

і ______________. Допевняйтеся, що ______________ для

_______________, і не беріть участи в _________________

ділах _______________, а краще й докоряйте»
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Ось перед тобою намальовані сліди. Спробуй написати в запропонованих прочерках, які «сліди»
повинен залишати за собою християнин.

Ісус Христос – Світло для світу



«Гарного й приємного тобі дня, мій дорогий друже! Мені дуже
радісно знову перебувати в тебе в руках! Отже, сьогодні я проB
поную тобі прочитати 8 розділ Євангелії від Івана, вірші з 1 по

11. Яка чудова можливість усе повторити!»

З’єднай лініями речення за змістом.

Зустрівши Ісуса, він побачив небачене

Понеділок

93

Прочитай Євангелію від Івана 8:1�11

Чи знаєш ти...

� Як Ісус назвав Себе? ______________________________________________

� Що потрібно зробити, щоб мати світло життя? __________________________________________

� Коли людина може померти у гріху своїм? _____________________________________________

� Що Ісус відповів на запитання: «Хто Ти такий?» _________________________________________

1. Розгадай шифр, щоб довідатися, що означає «у Слові позостатися».

ЧИТАТИ І ВИКОНУВАТИ ___________________________________

2. Прочитай літери через одну (перше слово починається із другої літери ) і випиши, хто робить гріх.

ГРРАІБХА ______________________________________

3. У такий же спосіб ти можеш довідатися, як Ісус назвав диявола.

МБСАМТИЬТКТОЬНЬЕТПИРМАСВМДІИТ __________________________________________

ВівторокПрочитай Євангелію від Івана 8:12�30

Середа Прочитай Євангелію від Івана 8:31�46

А над ранком прийшов знов у храм, і...
А Він сів і...

Оцю жінку, Учителю,...
Це ж казали вони...

Ісус, нахилившись додолу...
Хто з вас без гріха...

А вони... сумлінням докорені...
Де ж ті, жінко, що тебе оскаржали?

А вона відказала...
Не засуджую й...

Іди собі...

навчав їх.
Його спокушуючи.
Чи ніхто тебе не засудив?
нехай перший на неї той каменем кине!
Я тебе.
всі люди збігались до Нього.
але більш не гріши!
зловлено на гарячому вчинку перелюбу...
по землі писав пальцем.
стали один по одному виходити...
Ніхто, Господи.

Запиши свої молитовні прохання:



Він

На зустріч із Богом
94

«І знову Ісус промовляв до них, кажучи: “Я Світло для світу. 
Хто йде вслід за Мною, не буде ходити у темряві той, 

але матиме світло життя”» (Івана 8:12)

Перепиши підряд ці літери на книгу,
і ти дізнаєшся, як можна уникнути віч4
ної смерті.

Встав пропущені літери.

«Та Я з__ __ю Й__ __о, і с__ __ __о

Й__ __о з__ __ __ __ __ __ю»

Уважно прочитай сьогоднішні вірші. Яка подія описана тут? Щоб
довідатися, випиши спочатку всі літери з верхнього ряду, а потім із другого, третього й так далі.

Випиши кожне третє слово, починаючи із зірочки, про4
ти годинникової стрілки, щоб довідатися важливу істину.

Четвер Прочитай Євангелію від Івана 8:47�59

П’ятниця Прочитай Євангелію від Івана 9:1�17

Субота Прочитай Євангелію від Івана 9:18�31

«Сподіваюся, ти старанно виконуєш мої завдання й готуєшся до занять
у Недільній школі. Наш Бог завжди допомагає старанним і працьовитим.
Чи належиш до них ти? Бувай! Твій Щоденник».
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Випиши тут:



1. Життя овець значною мірою
залежить від того, який у них
пастух. Якщо пастух злий або ле�
дачий, їхнє життя буде важким.
Якщо ж пастух уважний, піклу�
ється про них, то вони ростуть
здоровими й сильними.
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Надійний Опікун

НАДІЙНИЙ ОПІКУН
Івана 10:1�18; Псалом 22(23)
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Ти вже замислювався, чому Бог називає нас вівцями? А що ти знаєш про овець?

2. Вівці мають
потребу в більшо�
му догляді, ніж
будь�яка інша до�
машня тварина.

3. Вівці дуже боязкі, їх
легко налякати. Іноді, ба�
чачи небезпеку, вони на�
стільки лякаються, що про�
довжують стояти на місці й
навіть не подають голосу.

4. Вівці також виділяють�
ся особливою впертістю.
Вони потребують пастуха,
щоб він їх скеровував.

5. Вівця може лягти від�
почивати тільки тоді, коли її
нічого не буде лякати, коли
їй не будуть докучати мухи
й коли вона буде сита.

6. Вівці часто буцають один одно�
го. Але при цьому в них є свій по�
рядок. Дорослі вівці мають в отарі
певну владу. Якщо молодша вівця
пасеться на частині пасовища, що
сподобалася старшій вівці, та уда�
ром голови вона виганяє молодшу.
А молодша, у свою чергу, робить те
ж саме із ще молодшою.

7. Вівцю легко можна «збити з ніг».
Це означає, що якщо вівця з якоїсь
причини падає, їй украй важко, або на�
віть неможливо піднятися самостійно.
Якщо пастух не встигне на допомогу
вчасно, вівця може загинути. Коли пас�
тух знаходить вівцю в такому стані, він
у першу чергу розтирає їй ноги, щоб
відновити кровообіг, при цьому розмов�
ляючи з нею спокійним голосом.

8. А ще вівці часто страждають від комах,
які можуть викликати пухлини, подразнення
й навіть сліпоту. Досвідчений пастух, помі�
тивши подібне, маже голову й ніздрі вівці спе�
ціальною олією, яка їх заспокоює.

9. Вівці повинні добре
їсти й багато пити, бо як�
що вони голодні, вони бу�
дуть цілими днями шукати
їжу й не зможуть заснути.
У такому стані господарю
від них мало користі.
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А тепер запиши відповіді на такі запитання:

1. Хто для нас Добрий Пастир? _______________________________________________________

2. Що чекає Божих овець? __________________________________________________________

3. У чому Бог виявляє свою милість до нас? ___________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4. Хто чекає турботи від тебе?

Вдома _______________________________________________________________________________

У школі _____________________________________________________________________________

В церкві ____________________________________________________________________________

5. Моя турбота виявляється так:

Про рідних __________________________________________________________________________

Про друзів __________________________________________________________________________

6. Чому я виявляю турботу про інших? _________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

7. Я знаю, що про мене турбуються _____________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Ісус Христос як Добрий Пастир піклується про кожного



«Привіт, мій юний читачу! Ось ми й знову разом, і я бажаю
тобі успіхів. Я дуже сподіваюся, що ти виконуєш мої завдання,
ретельно читаючи зазначені вірші з Писання, і щодня береш меB

не й Біблію у свої руки. З любов’ю, твій друг Щоденник».

Дай відповіді на запитання. Використовуй підказку, читаючи з кінця.
1. Ісус робив чудеса, тому що

_________________________________ АГОБДІВЙИНАЛСОПВУБ
2. Що трапилося в житті чоловіка після того, як Ісус зцілив його від сліпоти?

______________________________ АТСИРХУВАВУРІВУ

3. На який суд прийшов у цей світ Ісус?
________________________________________________________________________________

ІЧЯРЗЕНИЛАТСБОЩІЩЮДИВАІНМЕТИЛИЧАББОЩ
4. Коли людина, маючи чудовий фізичний зір, залишається сліпою?

________________________________________ ХАХІРГУЕВИЖИЛОК

Надійний Опікун

Понеділок
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Прочитай Євангелію від Івана 9:32�41

Розфарбуй вовка, овечок і тих, про кого мова йде в цьому тексті.
Випиши все, що ти про них дізнався.

Заповни пропуски.

«Я – ____________ ____________, і __________ Своїх, і Свої ________ __________».

«І власне ___________ Я за __________ _________».

Запиши нижче відповідь Ісуса на запитання юдеїв.

«Якщо Ти Христос, – то відкрито скажи нам! Відповів їм Ісус: __________________________

________________________________________________________________________________________»

ВівторокПрочитай Євангелію від Івана 10:1�13

Середа Прочитай Євангелію від Івана 10:14�26

Запиши свої молитовні прохання:
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«Господь – то мій Пастир, тому в недостатку не буду»
(Псалом 22(23):1)

За допомогою шифру
розташуй слова в потріб4
ному порядку, щоб дові4
датися, що Ісус дає тим
людям, які слухають Йо4
го голосу і йдуть за Ним.

Випиши з тексту вірш, у
якому ти дізнався про єдність
Бога Отця й Бога Сина. «_________________________________________________» (Івана10:_____).

У хворобі Лазаря Бог поставив певну мету.
Випиши літери за стрілками на хмаринку, починаючи із зірочки, і ти цю мету дізнаєшся.

Дай відповідь на запитання.

1. Чи була вилікувана хвороба Лазаря? ______

2. Що трапилося з Лазарем? _______________

3. Як Ісус утішив Марту? ___________________________________________

Заповни пропуски в реченнях.

«Я ___________________ й _____________. Хто ______________ в ___________, – хоч і ________,

буде _____________».

Четвер Прочитай Євангелію від Івана 10:27�42

П’ятниця Прочитай Євангелію від Івана 11:1�16

Субота Прочитай Євангелію від Івана 11:17�29
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Зустріч за вечерею

ЗУСТРІЧ ЗА ВЕЧЕРЕЮ
Івана 12:1�11

77ур
о
к

ур
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к

Сьогодні ми познайомилися з родиною з
Віфанії, що часто приймала Христа у своє�
му домі. Марта Його пригощала, Лазар спіл�
кувався з Христом, а Марія цього дня зро�
била щось незвичайне. Щасливі всі ті, хто
приймає Христа в домі свого серця, щасли�
ві ті, хто готовий на будь�яку жертву заради
Христа, подібно до Марії. Вона зробила
все, що могла.

А чи жертвуєш ти заради Христа всім,
чим можеш? Скільки є таких, хто каже, що

нічого не може тоді, коли цього навіть не
спробував. Насправді вони можуть, але
просто не хочуть. А от Марія, маючи любов
до Спасителя, зробила, що могла. Господу
було завгодно поставити в Біблії для Марії
чудовий «пам’ятник». Тепер увесь світ знає
про неї, про неї проповідують, про неї пи�
шуть поеми. З її життя ми також можемо
взяти те, що варто наслідувати: це любов до
слухання Христа й готовність віддати для
Нього найдорожче.

Як ти вважаєш, що думала Марія про дорогоцінне миро під час зустрічі з Ісусом? Підкресли
правильну відповідь.

� А про що найчастіше думаєш ти, коли щось жертвуєш?

Буду
жалкувати 

про це

Віддам, бо
люблю Того,
Кому віддаю

Нехай дасть
хтось інший

Потрібно
зробити так, щоб

усі побачили, 
яка я

Віддам, хоча
мені це теж

потрібно
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Ісус Христос хоче, щоб ми були жертовними
стосовно Бога й людей

� Як ти можеш виявити свою жертовність до Бога й людей?

Для свого батька я би... ________________________________________________________________

Для своєї мами я би... __________________________________________________________________

Цієї неділі в церкві я би... ______________________________________________________________

Для бідної бабусі я би... ________________________________________________________________

Для свого друга я би... _________________________________________________________________

Для своїх однокласників я би... _________________________________________________________

Для свого сусіда я би... _________________________________________________________________

� Якщо ти все написав чесно, то чи готовий ти це виконати? __________

Куди б
витратити

1000 гривень?



«Привіт! Мені давно хотілося запитати тебе, чи не кортіB
ло тобі якнайшвидше виконати мої завдання? Так, щоб відразу
й на весь тиждень? Якщо це так, то я впевнений, що ти не змоB

жеш уважно прочитати відразу всі тексти й виконати завдання, це буде
й важко, і погано запам’ятовуватиметься. Тому я прошу тебе, не поспіB
шай. Краще щодня, виділивши зручний і спокійний час, сідай за Біблію.
Успіхів тобі!»

Розстав номери віршів біля речень так, як вони розміщені у Біблії.
11:___ І закапали сльози Ісусові...
11:___ «Як будеш ти вірувати, славу Божу побачиш».
11:___ А Ісус не ввійшов був іще до села.
11:___ «Лазарю, вийди сюди!».
11:___ «Де його ви поклали?»
11:___ «Відваліть цього каменя!».
11:___ «Знаю, що Ти завжди почуєш Мене».

Зустріч за вечерею

Понеділок
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Прочитай Євангелію від Івана 11:30�44

Закресли цифри, і ти дізнаєшся, як впливали на людей чудеса,
зроблені Ісусом.

53Б28А47Г65А45Т275О4865У465В64І286Р43У4349В287А67Л76И5В482876І
96С97У6657576С14А4984

Запиши це тут. ________________________________________________________________________

У цих віршах розповідається про дві цікаві події.
Розгадай плутанину й запиши їх нижче.

ВівторокПрочитай Євангелію від Івана 11:45�57

Середа Прочитай Євангелію від Івана 12:1�19

Відгадай загадку.

Склади з АМАРЯТАРІМ
Як звали тих, хто в домі жив,
Де чудо неймовірне сталось,

Яке до цього не траплялось.
І люд весь валом повалив

Поглянути на диво з див.

______________________  _____________________

Щоб зрозуміти, чо4
му Ісус більше не хо4
див між юдеями явно,
прочитай у прямокут4
нику літери через
одну, починаючи 
зі стрілочки.

Запиши тут.
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У цих віршах ми
читаємо, що Ісус молився, і Бог Йому відповів.
Знайди й випиши на хмарину слова молитви Ісуса.

На зустріч із Богом
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«Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, – не в смутку 
й не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає!»

(2 Коринтян 9:7)

Заповни прочерки, щоб відновити вірші з Біблії.

«Коли б же хто ________ Моїх _________ та не _____________, Я того не __________, бо Я

не ___________ світ ___________, але щоб ___________ світ. Хто ______________ Мене, і Моїх

слів не ______________, той має для себе __________: те __________, що Я ______________, –

__________________ дня воно буде ____________ його!».

Яку заповідь дав Небесний Отець Ісусу, ти зможеш довідатися, якщо випишеш спочатку літери,
позначені цифрою 1, а потім – позначені цифрою 2.

Уважно прочитай про подію, що описана тільки одним
євангелістом – апостолом Іваном, і спробуй знайти відповіді на запитання.

1. Коли відбулася вечеря? _________________________________________________________

2. Хто був присутній на ній? _______________________________________________________

3. Що Ісус зробив учням? __________________________________________________________

4. Чому Ісус зробив це? ____________________________________________________________

5. Як називали Ісуса Його учні? ____________________________________________________

Четвер Прочитай Євангелію від Івана 12:12�36

П’ятниця Прочитай Євангелію від Івана 12:37�50

Субота Прочитай Євангелію від Івана 13:1�17

Ж1 В2 И1 І2 Т1

Ч2 Т1 Н2 Я1 Е2

Знайди й випиши на сонці
відповідь
Бога Отця.
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Запиши свої молитовні прохання:
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Невже вони більше не зустрінуться?

НЕВЖЕ ВОНИ БІЛЬШЕ НЕ ЗУСТРІНУТЬСЯ?
Івана 15:12�14; 18�19 розд. (вибірково)
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Рятуючи свою маленьку дочку з палаючо�
го будинку, любляча мати отримала сильні
опіки рук. Дівчинка не знала, де мама так
сильно обпалила руки, тому, коли підросла,
дуже соромилася цих рук, вкритих рубцями
і шрамами. Вона завжди наполягала, щоб
мати приховувала від інших свій недолік.

Якось дівчинка все�таки запитала маму,
де вона так обпекла руки. І тоді мати впер�
ше розповіла доні, як цими руками вона
рятувала її з вогню. Сповнена вдячності,

дівчинка заплакала й сказала: «Мамо, які ж
прекрасні твої руки, вони – найкращі у сві�
ті! Ніколи їх більше не приховуй!»

Так само і кров Христа може здаватися
страхаючою й відразливою для тих, хто 
не розуміє її справжнього значення. Але
для тих, кого Христос урятував від оков
гріха, Його пробиті цвяхами руки безмірно
прекрасні, тому що вони свідчать про Йо�
го любов до нас і бажання спасти нас на�
віть такою ціною.

Моє дороге дитя!

Я так люблю тебе, 
що дозволив Своєму

Єдинородному Синові
померти, щоб ти міг
отримати цей дар.

Твій люблячий Бог.

Впиши в графу «Кому» своє ім’я та прізвище.
Випиши літери з бантика так, як показують стрі4
лочки, щоб довідатися про Божий подарунок.

Кому: __________________________
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Ж
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Знайди й зафарбуй слова, які стосуються сьогоднішньої біблійної історії.

Ісус Христос довів Свою любов до нас тим,
що помер на хресті за нас

Впиши в пропуски своє ім’я, і ти побачиш значення смерті Христа.

Так�бо Бог полюбив ___________________________, що дав Сина Свого Однородженого,

щоб __________________________, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне.

Арешт

півень

відрікся
служниця

бичування

хрест

первосвященик

звершилось

терновий вінок

туга
смерть 

вояк

багряниця

Петро

розп’яття
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у т е р н о в и й ц в і н о к у ч у п р

ц ц б в о я к б м и в і д р і к с я к у
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«Доброго дня! Ти вже взяв мене в руки! І твоя Біблія поруч?
Прекрасно! А якщо ти ще приготував ручку й кольорові олівці,
то це просто чудово! Зараз буде доречно попросити в Бога мудB

рості й розуміння Його Слова. Ну, бувай! Твій Щоденник».

Досліди фразу.

Невже вони більше не зустрінуться?

Понеділок
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Прочитай Євангелію від Івана 13:18�32

Випиши по черзі слова із серде4
чок, і ти дізнаєшся нову заповідь,
що Ісус дав Своїм учням. Виписав4
ши по черзі слова з інших фігур, ти
дізнаєшся, чи очікувати нам повер4
нення Христа.

1.

2.

Розстав правильно літери, щоб довідатися, що нам обіцяв Ісус Христос.

ВівторокПрочитай Євангелію від Івана 13:33�38; 14:1�11

Середа Прочитай Євангелію від Івана 14:12�31

Нову
заповідь

Як Я

й ви!

вас
полюбив,

так любіть

один
одного

Я вам 
даю:

Любіть 

один
одного!

А коли

були прийду 

й ви.

Я знову

вас

де Я – 

й заберу

йприготую

до Себе,

відійду

щоб 

вам місце,

«І _________________________________________ в ________________, те ___________, ______

у ________ _________________ _________». «Я ___ _________ ______ _______________, – Я

____________ до _______!» «_______________________________, ___________________________!»

клио       ощ        пртиоси       ив        дебуте           нняІме       єоМ              чинвю,        бощ     

іниС            проивсьслав          ецьтО              ен       инку         сав           тамисиро

дуприбу          сва                   ставЗоляю      мва        рим        рми        війС      мав       аюд

«Хто хліб споживає зо Мною, 
підняв той на Мене п’яту свою!»

Хто сказав ці слова? ________________________________
Коли? _______________________________________________

Кому? __________________ Про кого говорив Ісус? ________________________
Що Він мав на увазі, коли сказав «підняв п’яту»? _____________________________
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Знайди відповідні слова і сло4
восполучення в трикутнику й
розфарбуй їх різними
кольорами

У цих речення відсутні голосні. Спробуй вставити їх і ще раз прочи4
тай, що говорив Ісус про Себе й Своїх учнів.

«К__л__ в__с св__т н__н__в__д__ть, зн__йт__, щ__ М__н__ в__н зн__н__в__д__в п__рш__,

__к в__с». «__к М__н__ п__р__сл__д__в__л__, – т__ й в__с п__р__сл__д__в__т__ б__д__ть».

«Т__ щ__б спр__вд__л__сь сл__в__, щ__ в __хн__м З__к__н__ н__п__с__н__: «М__н__
б__зп__дст__вн__ зн__н__в__д__л__!” __ к__л__ Вт__ш__т__ль пр__б__д__, щ__ Й__г__ в__д

__тц__ __ п__шл__ в__м, – Т__й Д__х пр__вд__, щ__ п__х__д__ть в__д __тц__, В__н

з__св__дч__ть пр__ М__н__».

Напиши, що скаже Дух Святий світові:

Про гріх – 

Про правду – 

Про суд – 

Четвер Прочитай Євангелію від Івана 15:1�17

П’ятниця Прочитай Євангелію від Івана 15:18�27

Субота Прочитай Євангелію від Івана 16:1�15

Запиши свої молитовні прохання:

«Ніхто більшої любови не має над ту, як хто свою душу поклав би 
за друзів своїх» (Iвана 15:13)
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кВиноградинавапру

шмишцОтецьМійВиноградарти
вачяссГалуззятроавлтрмиввршщопмтимл

провамсчшщмитрпваттирПлідолтимимсмиичиапво
сипрвиперебувативлюбовілорпимсрпвичирорситрсттисттьт

доартчовідізберігатизаповідіірадістьмстимтчдлаольтититмртпвавапитд
егощснгушонклрВидрузіМоїтмьчситбиьсльчбььчстимюьмсбибаьибчми.бюмьтсб

Правдива Виноградина; 
Отець Мій Виноградар; 

Галуззя; Плід; 
перебувати в любові;

зберігати заповіді 
і радість; 

Ви друзі Мої

Від

до

сердечка

серця прочитай 

словечка 
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Незабутня зустріч

НЕЗАБУТНЯ ЗУСТРІЧ
Матвія 27:57�28:8; Івана 20:1�18

99ур
о
к

ур
о
к

Кімната. За закритими дверима тихо.
Апостоли стривожені і налякані, боячись
юдеїв. І раптом серед них з’явилася люди�
на. Всі дуже злякалися й подумали, що ба�
чать духа. Але знайомий голос сказав: «Мир
вам! Чого збентежилися? Подивіться на ру�
ки Мої й на ноги Мої: це Я Сам». Усі оточи�
ли Його й побачили жахливі рани від цвя�
хів. Щоб переконати учнів, що перед ними
Живий Господь, Ісус попросив їсти. Спо�
стерігаючи, як Він їв печену рибу й стільни�
ковий мед, апостоли наповнювалися вірою

й радістю. Перед ними був воскреслий Спа�
ситель! Потім Ісус нагадав їм про Свою
обіцянку воскреснути на третій день. Якби
вони пам’ятали ці Його слова й вірили Йо�
му, то не страждали б так цими днями.

Коли в нашому житті зустрічаються мо�
менти або дні, коли все здається безнадій�
ним, ми також можемо позбавити себе зай�
вих страждань, якщо звернемося до Слова
Божого. Знайти в Біблії Божі обітниці й до�
віритися Йому – ось як смуток можна замі�
нити радістю!

1. Що належало зробити Ісусу Христу 
на землі?

2. На який день воскрес Ісус?

3. Хто перший звістив про воскресіння 
Ісуса?

4. Тканина, у яку було загорнене 
тіло Ісуса.

5. Хто охороняв печеру?

6. Що відвалив Ангол від гробу Ісуса?

7. Учень, що прибіг до гробу Христа першим.

8. Ім’я жінки, з якої розмовляв Ісус 
біля гробу.

9. У який час доби воскрес Христос?

10. Що означає звертання «Раббуні»?

11. Хто прийшов помазати тіло Ісуса?

Розв’яжи кросворд.

1.

7.

8.

9.

10.

6.

2.

11.

3.

4.

5.
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Перевір себе. Підкресли одну правильну відповідь, не підглядаючи в Біблію.

1. Після того, як Ісус помер, Його тіло...
а) закопали в землю;
б) виставили в людному місці для прощання;
в) поклали до гробу, витесаного в скелі.

2. Стосовно тіла Ісуса релігійні керівники боялися, що...
а) тіло вкрадуть злодії;
б) Його учні викрадуть тіло і проголосять, що Він воскрес;
в) люди будуть боготворити Його.

3. Коли Ісус Христос воскрес, то...
а) Він був духом, у якого не було ні тіла не костей;
б) Його учням тільки здалося, що Він воскрес;
в) Він мав воскресле тіло із плоті й костей.

4. Як учні Ісуса могли переконатися, що він воскрес?
а) Його тіла не було у гробі;
б) вони бачили Його, доторкалися до нього, розмовляли з Ним, їли з ним;
в) їм хтось сказав, що Ісус воскрес.

5. Завдяки воскресінню Ісуса ми знаємо, що...
а) всі Божі діти будуть жити після смерті;
б) декілька християн будуть жити після смерті;
в) тільки апостоли зможуть побачити Христа після смерті.

� Що найважливіше запам’яталося тобі з цього уроку? _________________________________

Ісус Христос – Живий вічний Бог, 
Який обіцяє вічне життя й нам

Розгадай ребус. У ньому зашифроване слово, що доводить усьому світові, що Ісус – не релігійний
діяч, а вічний Живий Бог.



«Невже ми знову разом?! Привіт! Мені дуже приємно усвіB
домлювати, що я для тебе корисний! Я переконаний, що Богові
до вподоби твої зусилля, старанність і щире бажання досліджуB

вати Його Слово. Не буду тебе більше відволікати, адже твоя Біблія вже
очікує тебе. З любов’ю, твій Щоденник».

Встав літери в таблицю відповідно до їхніх номерів, і дізнаєшся, що обіцяє нам
Ісус стосовно молитви.

Незабутня зустріч

Понеділок
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Прочитай Євангелію від Івана 16:16�33

Випиши прохання Ісуса.
9 вірш – Я ______________ за них.
15 вірш – Не ________________, щоб Ти їх зо світу ______________, але щоб ______________

їх від злого.
17 вірш – _______________ Ти їх правдою! Твоє ____________ – то правда.

Відповівши на запитання кросворда, по одній із вертикалей ти знайдеш
слово, яке говорив Ісус учням – що станеться з Ним після смерті. Зафарбуй його.

ВівторокПрочитай Євангелію від Івана 17:1�26

Середа Прочитай Євангелію від Івана 18:1�18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

’ . –
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

,

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

.

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

1. Ім’я учня�зрадника.
2. Ім’я раба, що постраждав від меча Петра.
3. Рід занять жінки, що впізнала Петра.
4. Хто дав чашу страждань Ісусові?
5. Місце, куди прийшов Ісус.
6. Ім’я первосвященика, що служив у храмі

того року.
7. Ім’я учня, який за ніч тричі зрікся Ісуса.
8. Назва потоку.
9. Ким доводився Анна Кайяфі?
10. Озброєні люди шукали Ісуса...
11. Ісус знав, що Його чекає, і пішов на...

добровільно.
12. Група людей, які супроводжували Христа

за потік.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А – 42, 53, 57, 59,
61, 63; Б – 48, 54; 
В – 10, 22, 51, 58; 

Г –20; Д – 12, 64; Е – 2, 45; Є – 28, 43; 
И – 7, 9, 11, 40; І – 15, 17, 23, 33 36,

65; Л – 8, 56; М – 24, 26, 41; Н – 1, 16,
52; О – 5, 13, 19, 21, 27, 31, 37, 47, 50;
П – 3, 29, 49; Р – 4, 30, 39, 62; С – 6,

14, 32, 66; Т – 34, 38, 44, 67; У – 55; 
Ч – 18; Ш – 60; Щ – 46; Ь – 35, 68; Я – 25.
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Ісус розповів Пилатові про ме4
ту Свого приходу. Щоб дові4
датися про неї точніше,
знайди необхідні літери,
йдучи за стрілками, та
встав їх у прочерки.

Що було написано на дощечці, прибитій до хреста Ісуса?

1. На якому місці був розп’ятий Христос? ФОГЛГОА __________

2. Яке пророцтво здійснилося стосовно одягу Ісуса?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Четвер Прочитай Євангелію 
від Івана 18:19�40

П’ятниця Прочитай Євангелію від Івана 19:1�16

Субота Прочитай Євангелію від Івана 19:17�24

Запиши свої молитовні прохання:

«Живу Я – і ви жити будете!»
(Івана 14:19б)

Відгадай загадку.

Склади із літер ПЕВІТРОНА
Христових учнів імена.

Один із них був на Голгофі,
А другому про катастрофу
Нічний спів півня нагадав,

Й він над провиною ридав.

________________  _______________

да
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__ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __

1. Що Юда любив більше, ніж Ісуса?
(випиши маленькі літери)
ФгАЦрЕоКНшЧіЩЖД _______________

2. Що для Пилата було важливіше за право�
суддя? (випиши великі літери)
палВшкЛветАкухДлиАст _________________

А як ти вважаєш, чому по�
винен був померти Христос?

Чому Юдеї вважали, що Ісус має померти? ______________________________________________



Поміркуй і напиши відповіді.

1. Що ти будеш робити, коли дізнаєшся, що перед кимсь провинився? 

2. Що ти будеш робити, коли тобі
заподіяли біль або образу? 

3. Як довго можна носити у своєму серці образу?

111
Зустрілися, щоб не розставатися

ЗУСТРІЛИСЯ, ЩОБ НЕ РОЗСТАВАТИСЯ
Івана 21:1�17
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У християн першоапостольської церкви
був особливий час взаємного прощення, це
було пов’язано зі спогадом про смерть Ісуса
Христа. Біля накритого стола віруючі каяли�
ся у своїх гріхах і взаємно прощали один од�
ного. Услід за Вечерею Господньою влашто�

вувалася вечеря християнської любові, що
називалася «агапе». О, яким сучасним і над�
звичайно необхідним було б таке свято вза�
ємного прощення й нам, віруючим усіх країн,
які іноді�таки забувають заклик «прощайте
один одного, як і Бог у Христі простив вас»!

Збери слова, і ти дізнаєшся ще одну важливу дію, яку повинен виконувати той, хто хоче, щоб
йому прощали.

І

як 

і прогріхи 

ви,

простить

коли 

маєте 

Отець 

ваші.

стоїте що проти

ваш 

Коли прогріхів

на ж 

ваших. 

молитві, 

кого,

пробачив 

не то прощайте,

щоб 
прощаєте

то й

Небесний 

вам 
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Дай відповідь на такі запитання:

Ісус Христос прощає кожен гріх, 
у якому людина кається

Я сказав:
«Закиньте невода праворуч від човна».
Я приготував апостолам сніданок.
Я сказав Петру: «Паси вівці Мої».
Хто Я? _________________

Я син людини на ім’я Зеведей.
Я відчував особливу любов Ісуса до себе.
Я упізнав Господа на березі.
Хто я? ___________________

Я підкорялася Божій всемогутності.
Я жила в мокрому домі й увійшла до числа 153.

Я втамувала собою голод.
Хто я? ____________________

Я поспішив із човна, коли побачив Господа Ісуса.
Я відповідав на Його запитання: 
«Чи ти любиш Мене?»
Я отримав прощення за зречення від Ісуса.
Хто я? ______________________

Я був присутній(я) на сьогоднішньому уроці.
Я знаю, що Бог прощає всякий гріх.
Я не хочу навмисне грішити проти Ісуса.
Хто я? ______________________

Прочитай Євангелію від Матвія 18:15417, 21422 і дай відповідь, що робити в таких життєвих
ситуаціях.

Ти вже знаєш, що
Дмитрик

наговорював на тебе.
Що ти будеш

робити?

А якщо він тебе 
не послухає?

А якщо він і нас 
не послухає 
й не визнає 

себе винним?

Та скільки ж
разів ти можеш
прощати його?

Піду до 

Візьму 

Тоді скажу

Як сказав Ісус, 
що означає 



«Привіт, мій юний досліднику! Хочу тебе поздоровити, адже
цього тижня ти вже дочитаєш Євангелію від Івана до кінця! За
цей час ти вже дізнався чимало важливого. Але ми з тобою ще 

не будемо прощатися, не сумуй! Твій друг Щоденник».

Запиши слова Ісуса, сказані Ним із хреста:

«_______________________________________!»

«_____________________________!»

«_______________!» «____________________!»

Зустрілися, щоб не розставатися

Понеділок
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Прочитай Євангелію від Івана 19:25�42

За допомогою 
коду ти зможеш

довідатися про один із 
доказів воскресіння 

Ісуса Христа.

Що сказав Ісус учням, коли з’явився їм після Свого воскресіння?
Напиши ці слова в правильному порядку на камені.

ВівторокПрочитай Євангелію від Івана 20:1�10

Середа Прочитай Євангелію від Івана 20:11�23

__ __ __ __ __ __    __ __ __ __

__     __ __ __ __ __ 
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Як Я

Мир Отець 

посилаю і

Мене, вам 

послав вас 

«________  _________!

_____  ___________ 

___________  ________, ___  ___

________  ___________________!



Ісус ____________________________________________________________________
Петро __________________________________________________________________
Ісус ____________________________________________________

Ісус____________________________________________________________________
Петро _________________________________________________________________
Ісус _____________________________________________________________________

Ісус __________________________________________________________________
Петро ________________________________________________________________
Ісус __________________________________________________________________

На зустріч із Богом
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Як називає Христос тих, хто ввірував, не бачачи Його? ________________________________
Встав пропущені слова, і дізнаєшся основну мету, для чого апостол Іван написав свою Євангелію.

«Багато ж і інших _____________ ____________ був Ісус у присутності ___________ Своїх, що

в _____________ оцій не _________________. Це ж _______________, щоб ви ________________,

що Ісус є _____________, _____________ ________, і щоб, ________________, _____________ мали

в ________ __________!».

Перед тобою цифри. Деякі з них стосуються сьогоднішньої історії.
Проведи від них лінії до відповідних фраз.

Випиши діалог Ісуса й Петра.

Четвер Прочитай Євангелію від Івана 20:24�31

П’ятниця Прочитай Євангелію від Івана 21:1�14

Субота Прочитай Євангелію від Івана 21:15�25

Запиши свої молитовні прохання:

«Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, 
щоб гріхи нам простити, та очистити нас від неправди всілякої»

(1 Івана 1:9)

7
200

3
12

153
2

24

великих риби спіймали учні як знак чуда Христового

сини Зеведеевих

учнів, яким з’явився Ісус над морем Тиверіядським

ліктів, міра довжини, на яку учні відплили від берега

раз з’явився Ісус Своїм учням після воскресіння
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Всі такі потрібні, бо різні

ВСІ ТАКІ ПОТРІБНІ, БО РІЗНІ
1 Коринтян 12 розділ (вибірково)
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Сьогодні в читанні зошита
буде щось особливе. Ми
скористаємося своєю
уявою й проведемо кілька
експериментів. Спочатку уя�
ви, що в тебе сильно засвер�
бів ніс. Ти хочеш почухати
його, але не можеш зігнути
руку. Попробуй почухати
ніс, не зги�
наючи ру�
ки. Уяви,
яким жах�
ливим бу�
ло б наше життя,
якби не було ліктів.
Міг би ти їсти, зачісу�
ватися, кидати м’яча?
Чи радий ти, що Бог дав тобі лікті, коли
створював тебе?

А тепер уяви, що перед тобою на підлозі
лежить чудова маленька квітка. Ти хочеш
підняти її, понюхати, але не можеш зігнути
пальці. Спробуй підняти квітку, не згинаю�
чи пальців. Майже неможливо, правда?
Тільки уяви, яким було б твоє життя, якби
ти не міг згинати пальці. Навіть якби в тебе
були лікті, чи зміг би ти харчуватися? Чи
зміг би взяти в руки олівець і намалювати
хоча б простий малюнок? Зміг би ти
зав’язати шнурки на взутті? Невже ти не ра�
дий, що Бог дав тобі пальці, які згинаються?

А зараз спробуй ось що. Подивися на текст
30 секунд, не кліпаючи. Це не легко, але
спробуй. Рахуй: раз, два, три... тридцять!
Це було неможливо, правда? Твої очі почи�
нали боліти й сльозитися. Ти, як правило,
кліпаєш кожні п’ять секунд, за хвилину це
12 разів, а за годину – 720. Кліпання підтри�
мує твої очі вологими й здоровими. Тобі не
потрібно примушувати себе кліпати або на�
гадувати, що прийшов час кліпнути. Бог зро�
бив так, щоб наші очі кліпали автоматично. 

Якби
ти забував
кліпати, твої 
очі швидко б 
вийшли з ладу.

Багато років тому цар Давид міркував
про те, як чудово Бог його створив. Він на�
віть написав про це в Псалмі, щоб ще раз
нагадати про це нам. Він сказав: «Просла�
вляю Тебе, що я дивно утворений!». У на�
шому тілі є багато прекрасного, про що ми
навіть не замислюємося й за що не дякуємо
Господу. Казав ти коли�небудь: «Дякую То�
бі, Боже, за лікті, за пальці, за очі, язик...»?
Кожна частина нашого тіла має своє при�
значення. Всі вони дуже різні, але всі дуже
потрібні. І ми не можемо сказати якомусь із
органів: «Ти мені не потрібний». Тому, див�
лячись на наше створене Богом тіло, ми по�
винні пам’ятати, що християни також є чле�
нами одного Тіла – Церкви Христа. Всі ми
різні, але всі один одному потрібні, тому ми
повинні однаково дбати один про одного й
не розділятися на кращих і гірших.
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Намалюй портрет свій і своїх друзів. Поміркуй над тими особливостя4
ми, якими Бог наділив кожного з вас. У відведеному місці напиши якості, уміння, таланти, які
відрізняють вас один від одного, роблять вас цінними й необхідними один одному.

Бог закликає однаково дбати 
один про одного

Моє ім’я __________________________________
Я вмію ______________________________________________________________
У мене добре виходить ______________________________________________
_____________________________________________________________________
Я допомагаю ________________________________________________________

У Біблії ти не раз зустрінеш вирази «один одному». З’єднай лініями посилання вірша з його зміс4
том, і ти дізнаєшся, що потрібно робити один для одного.

Замалюй улюбленим
кольором книжечку з тим

посиланням,
яке найбільше

стосується
сьогоднішнього

уроку.

Приймайте тому
один одного

прощаючи
один одному

випереджайте
один одного

пошаною

один до одного
будьте ласкаві,

милостиві

Носіть тягарі
один одного

любов’ю служити
один одному

Любіть один
одного братньою

любов’ю

Служіть один одному,
кожен тим даром,

якого отримав,

1 Петра 4:10

Римлян 15:7

Галатів 5:13

Ефесян 4:32

Галатів 6:2

Римлян 12:10

Це _______________________________________
Він уміє _____________________________________________________________
У нього добре виходить _____________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Він допомагає _______________________________________________________

Це _______________________________________
Він уміє _____________________________________________________________
У нього добре виходить _____________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Він допомагає _______________________________________________________



«Здрастуй! Я надзвичайно радий, що наші зустрічі триваB
ють! Тепер ми будемо досліджувати послання деяких апостолів,
які вони писали до церков. Їхні поради актуальні й корисні і для

нашого часу, адже вони писали під керівництвом Духа Святого. Ну, вперед,
з Богом! Твій Щоденник».

Звертаючись до коринтян з одним проханням, апостол Павло не просто просить, а благає їх по4
слухати його. Що це за прохання? Скористайся дзеркалом, і сам усе дізнаєшся!

«Тож ___________ вас, браття, Ім’ям ___________ нашого _______ __________, щоб ви всі

_______________ те саме, і щоб не було поміж вами______________, але щоб були ви

________________ в однім _____________ та в ___________ одній!».

Всі такі потрібні, бо різні

Понеділок
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Прочитай 1 Коринтян 1:1�31

Знайди й випиши, що приготував Бог для Своїх дітей.

Що говорив апостол Павло про свої слова і проповідь?

Вони «не в словах _______________________ ___________________ ________________, але в

доказі ____________ та ____________».

Як ти думаєш, хто давав Павлові таку силу? __________

Дай відповідь на запитання.

ВівторокПрочитай 1 Коринтян 2:1�16

Середа Прочитай 1 Коринтян 3:1�23

благаю

говорили поділення

поєднані розумінні думці

Господа Ісуса Христа

� Яка ознака тілесної людини? _____________ та ________________

� Яка єдина міцна основа для життя людини? _________ _____________

� Як ти думаєш, які справи можна зрівняти з коштовностями? _______________________

_____________________________________________________________________________________

� А які із соломою? __________________________________________________________

� Кого Біблія називає Божим храмом? ________________

� Хто живе в цьому храмі? _______ ____________
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Це вже не таємниця, що Господь Ісус
незабаром прийде. Розташуй ці фрази в
тому порядку, у якому вони записані в про4
читаному розділі.

Якщо ти скористаєшся кодом, то зможеш засвоїти одну важливу істину.

Допиши фрази.

Четвер Прочитай 1 Коринтян 4:1�21

П’ятниця Прочитай 1 Коринтян 5:1�13

Субота Прочитай 1 Коринтян 6:1�20

Запиши свої молитовні прохання:

«Щоб поділення в тілі не було, а щоб члени однаково дбали 
один про одного» (Коринтян 12:25)

аж поки
не прийде Господь

від Бога Тому не судіть

та
єм

ни
ці

те
м

ря
ви буде

похвала

та
ви

яв
ит
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і тоді кожномуза
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н______________________

р______________________

с______________________

п______________________

б______________________

м______________________

з______________________

к______________________

п______________________

з______________________

х______________________

Царство Боже не вспадковують: Царство Боже вспадковують ті, хто:

о_______________

о __________________

в ________________ Іменем

___________ _________ ____________

й ________ нашого __________.

О__ __ж,    о__ __с__ __ __е    с__ __р__ р__ __ч__ __у,

щ__б    с__ __т__ в__м    __ __в__ __ __і__ __о__, 

б__ __и    п__ __ __н__,    __о н__ ш __ П__ __х__,

Х__ __с__ __с,  з__ __а__ у  ж__ __т__у   п__ __н__ __е__ __й.
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Любов вища за все

ЛЮБОВ ВИЩА ЗА ВСЕ
1 Коринтян 13:1�8,13
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Ця історія трапилася в ті часи, коли твої
батьки були ще дітьми. Один хлопець по�
любив дівчину й збирався вступити з нею в
шлюб. Він не шкодував грошей на пода�
рунки, приносив квіти. Усі думали, що во�
ни дуже люблять один одного. Було при�
значено день весілля. Як гарна господиня,
перед весіллям дівчина вирішила побілити
вдома стелі розчином вапна. Для цього во�
на взяла тверду грудку негашеного вапна й
залила його холодною водою, щоб вапно
розм’якло. Коли вода потрапила на вапно,
почалася хімічна реакція, що розм’якшує
вапно й воно починає кипіти. При цьому

потрібно бути дуже обережним, щоб не те�
бе не потрапили киплячі бризки. Але ста�
лося нещастя: коли дівчина помішувала
вапно, краплина потрапила їй прямо в
око. Її відвезли до лікарні, але врятувати
око не вдалося. Коли юнак провідав дівчи�
ну в лікарні, він сказав, що весілля дове�
деться на якийсь час відкласти. Коли ж дів�
чину виписали, він усвідомив, що вона
зможе бачити тільки одним оком. Хлопець
зовсім перестав з нею зустрічатися й ска�
зав її батькам: «Я любив її гарною та здоро�
вою. Але тепер вона без ока, і я не візьму
її собі за дружину».

Як себе почувала дівчина? Звичайно, вона була дуже засмучена, але через якийсь час
вона зрозуміла, що завдяки цій ситуації вона змогла переконатися, наскільки нещирими бу�
ли почуття цього юнака. Вона навіть тішилася, що не створила з такою людиною родину.

� Якою була любов цього юнака до дівчини? __________________________________________

� Якою, по�твоєму, має бути справжня любов? ________________________________________

Замалюй часточки малюнка, у яких є 2 крапки, жовтогарячим кольором, а ті, в яких по 3 крапки, –
жовтим, і тоді ти дізнаєшся, що буде з любов’ю в майбутньому.
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Закінчи речення, як ти повинен ставитися до своїх друзів – батьків, братів 
і сестер у Христі, однокласників.

Біблія вчить, що ніколи любов не перестає

Напиши тут молитву4прохання до Бога за ті якості, яких у тебе ще немає.

Любов я

Напиши на промінчиках визначення любові,
читаючи 1 Кор. 13:448.

А в ці промінчики впиши якості, 
які є в тебе.

Я буду любити тебе, коли... Я люблю тебе, тому що...

Я люблю тебе, незважаючи на... Справжня любов ніколи не...



«Привіт! Я дуже радий знову зустрітися з тобою сьогодні!
Читаючи послання апостола Павла цього тижня, ти побачиш
багато чудових велінь, порад і заповідей. Отже, вперед! З люB

бов’ю, твій Щоденник».

Щоб довідатися, яку тему висвітлює
апостол Павло у віршах з 1 по 16, напиши на обручках
останні літери кожної групи.

Любов вища за все

Понеділок
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Прочитай 1 Коринтян 7:1�24

Встав пропущені слова, і дізнаєшся, чому апостол Павло радив зали4
шатися неодруженим.

«_________________ про _________ Господні ______________, як ______________ Господеві, а

_______________ про речі ____________ _______________, як ____________ своїй ____________».

«__________________ ж жінка та дівчина про _________ Господні ______________, щоб бути 

_______________ і тілом, і духом. А _________________ про речі ____________ _______________,

як __________________ чоловікові.»

ВівторокПрочитай 1 Коринтян 7:25�40

Середа Прочитай 1 Коринтян 8:1�13

амп кір лшо оес тав
окя ікт яші бус лот
оть тос огі азм фое
алй пин вго нюг бао
зож кви дшт кит кся

Розплутай ниточку, щоб прочитати вірш.
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Розстав слова за
порядком, і ти дізна4
єшся, як Павло ста4
вився до проповіду4
вання Євангелії.

Напиши на горі слова одне за одним, і дізнаєшся, чому апостол Павло
згадав подію з історії Ізраїлю.

Заверши речення.

Четвер Прочитай 1 Коринтян 9:1�27

П’ятниця Прочитай 1 Коринтян 10:1�13

Субота Прочитай 1 Коринтян 10:14�33

Запиши свої молитовні прохання:

«Ніколи любов не перестає!»
(1 Коринтян 13:8)

1.Бо

2. коли

3. я

4. звіщаю

6. то
19. звіщаю

7. нема
9. хвалитись

8. чим

10. мені, –

11. це�бо

5. Євангелію,

12. повинність

13. моя.

14. І

15. горе

16. мені,

17. коли

18. я не

20. Євангелії!

приклади – 2,
написані – 6, для – 3,

наставляння – 4, біблійні – 1,
нам – 5,

1.
2. 3.

4.

5.
6.

Випиши з 6 вірша, чому
ці приклади були напи4

сані нам.
Щоб

Усе мені можна,
та _________________________________________________________________

та _________________________________________________________________

Усе на Божу
славу робіть,

коли ви __________________ 

чи коли ви _____________,

або коли ____________ що _________________
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Розрада – словом і ділом

РОЗРАДА – СЛОВОМ І ДІЛОМ
2 Коринтян 1:1�11
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В одному дворі жили троє дуже дружних
хлопців: Володя, Миколка й Сашко. Вони то�
варишували дуже давно, разом ходили ще в
садок, а тепер до школи, завжди разом грали�
ся та святкували свої дні народження. У них
було багато своїх секретів, і їм завжди було
цікаво разом. Але ось Володя якось сказав,
що вся його родина переїжджає назавжди в
іншу країну, і друзі навряд чи колись побача�
ться. Миколку це дуже засмутило, він вже
кілька днів не хоче ні з ким розмовляти, ду�
маючи, що такій гарній спільній дружбі на�
став кінець.

Дай пораду Сашкові, як утішити Миколку?

Коли Ісус засмутив Своїх
учнів, сказавши, що незаба�
ром покине їх, Він відразу по�
обіцяв послати їм Утішителя –
Духа Святого. Мир, який
нам дає Ісус, іде від Духа
Святого, тому для
того, щоб утішити
когось, нам потріб�
но самим бути з Господом
і самим відчувати Його роз�
раду. І тоді своїми справами й навіть мов�
чанням ми зможемо розрадити тих, у кого
горе. А ще ми завжди можемо молитися,
щоб ці люди відчули розраду від Духа Свя�
того. Бог хоче, щоб через нас на нещасних
і страждаючих виливалася Його розрада.

З’єднай лініями біблійні посилання з їхнім змістом на хмаринках. Для цього тобі потрібно знай4
ти й прочитати їх.

Тимофій був
посланий апосто�
лами до солунян

для розради

Бог утішив
Павла

приходом
Тита

Бог утішає
нас Своїми
справами

Бог утішає
нас Своїм
Словом

2 Коринтян 7:6

Псалом
118(119):24

Псалом 91(92):5

1 Солунян 3:2

Ти зможеш прочитати, як Бог утішив цих людей, знайшовши потрібні літери серед цифр.

І242с5у49с7 в47о22с4�
7к4р5е275си5в 5ї1х5н�
34ь2о56г4о76 б1р2а2�

7т8а9 2Л5а74з5а2р87я8

42І2с5у8с7
в43о25с47к6р5е2875си5

4в й13о4г7о8
7д24о5ч08к7у272

7І4254с8у47с2
277з75ц47і42л5и4в2

7й198о4г7о
7р2а5б247а5842
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Пам’ятаєш, ми з тобою довідалися про воскресіння Ісуса Христа, про зустріч Господа з
Марією Магдалиною в саду біля порожньої могили? Першими словами, які Ісус сказав пі�
сля Свого воскресіння, були такі: «Чого плачеш ти, жінко?» Ці слова показують нам, що
серце нашого Господа було сповнене любов’ю. І в наш час Господь Ісус співчуває кожно�
му, хто страждає. Тому, коли наша душа тужить, ми завжди можемо звернутися до Ісуса і
прийти до Нього за розрадою. Один автор сказав такі слова:

«Іди до Мене, коли болить душа, коли важка хвороба.
Іди до Мене, коли неможливо зносити страждання,

Коли ніхто не розуміє твого смутку,
Коли нема з ким розділити самотність.

Я дам душі твоїй тепло, мир і спокій – ти прийди до Мене.
Я твій Бог Святий, Я – твій вірний захист, ти прийди до Мене».

Бог закликає нас утішати й підбадьорювати
один одного

Допоможи
Оксанці і Петри4
кові підібрати
потрібні слова
для розради:

� Як утішити тих, хто хворіє? ___________________________________

� Як підбадьорити тих, у кого проблеми? ____________________________

� Як утішити тих, хто сумує за далекими друзями? _______________________________



«Добрий день! “Боже Слово живе та діяльне”, – стверджує
Писання. Ось чому важливо читати його щодня. Істини Слова
Божого корисні для духовного зростання кожної людини. Я дуже

хочу, щоб ти жив так, щоб Богові подобалося твоє життя. А ти хочеш
цього? Успіхів тобі, бувай!»

Випиши все, що ти дізнався про чоловіків і про дані їм веління, а також про
дружин і про веління для них.

Розрада – словом і ділом

Понеділок
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Прочитай 1 Коринтян 11:1�16

У прямокутнику нижче знайди й зафарбуй улюбленим кольором
9 слів і 4 словосполучення, які розкривають тему прочитаних сьогодні віршів.

Напиши, кому й для чого дається виявлення Духа (вірш 7).

_______________ ______ _____________

Випиши, які духовні дари даються Духом Святим.

с_____________ м_______________; с______________ з______________; в__________; д_________

в________________________; р____________________ ч____________; п________________________;

р__________________ д___________; р__________________ м_______; в_________________ м_____.

Допиши речення.

«А все оце ______________ один і той _______________ __________, уділяючи ______________

_____________, як Він ____________».

ВівторокПрочитай 1 Коринтян 11:17�34

Середа Прочитай 1 Коринтян 12:1�31
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Розфарбувавши літери «Р» черво4
ним олівцем, «У» – жовтим, а «В» – си4
нім, ти дізнаєшся важливу істину, що
він мав на увазі.

Прочитай ще раз вірш 5, потім 12 і подивися також вірш 26. Розга4
давши ребус, ти дізнаєшся, навіщо Богом даються духовні дари, і зможеш дописати речення.

Наскільки різними не були б духовні дари й скільки б їх не було
в церкві, має виконуватися одна важлива порада.

Встав приголосні, і ти дізнаєшся, яка.

«__о__ __е    є    __о__о__ __е__ __а__у,    а__е    __и__у».

«А__е    в__е    __е__а__ __у__е    __о__ __о__ __и__ __о__ __о    і    __ __а__е__ __о!».

Четвер 

Прочитай 
1 Коринтян 13:1�13

П’ятниця Прочитай 1 Коринтян 14:1�25

Субота Прочитай 1 Коринтян 14:26�40

Запиши свої молитовні прохання:

«Бог... що в усякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли потішати 
й ми тих, що в усякій скорботі знаходяться, тією потіхою, 

якою потішує Бог нас самих» (2 Коринтян 1:4)

Допиши речення.

«А тепер залишаються ____________,

_____________, ____________, оці три. А найбільша

між ними ____________!».

Духовний дар – це здібність, що дається
Духом Святим кожному віруючому ___________________ ____________ (вірш 12).



127
Чи існує п’ята Євангелія?

ЧИ ІСНУЄ П’ЯТА ЄВАНГЕЛІЯ?
2 Коринтян 2:14�16
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Читаючи чотири Євангелії, ми дізна�
ємося про святе життя Христа. Серед
християн існує думка, що якби існувала
п’ята Євангелія, то в ній описувалося б
життя кожного окремого християнина. А
тепер уяви, якби про твоє життя написа�

ли п’яту Євангелію, то чи довідалися б
його читачі про твоє святе життя й твою
слухняність Богові? Чи побачили б вони,
що ти вчинками й словами наслідуєш
Христа, словом і ділом поширюєш Добру
Звістку?

Іди за стрілкою, і ти дізнаєшся, що в нашому
житті називається приємними пахощами для
Бога.

В І Р Й П Е Р Е М

Р Б А, И А Н А Г О

І О Д В Д О К А М

С П Р А С П У С И

Марк та Аліса Уестлінд – місіонери в Ко�
лумбії. Ось рядки з листа Марка:

«На Різдво, пробиваючись у щільному
потоці машин під час затяжного дощу, я
наткнувся на чотирирічну дівчинку. Вона
промокла та змерзла. Одягнена вона була
в лахміття, її волосся давно не бачило гре�
бінця, з носа текло. Коли машини зупиня�
лися на червоне світло, воно проходила
між ними й мила фари, тому що до вітрового скла просто не діставала. Одні давали їй
декілька монет, а інші сигналили, щоб вона відійшла від машини. Коли я від’їхав, “зубо�
жівши” всього лиш на кілька монет, я обурювався й вигукував до Бога: “Чому ж у світі
стільки несправедливості?.. І буває ж таке... Боже, як можеш Ти стояти осторонь і ні�
чого не робити?” Увечері, коли я продовжував про це міркувати й молитися, Бог тихо
відповів мені. Його слова звучали не так, як мої, а з ніжністю: “Я не стояв осторонь. Я
все�таки щось зробив. Я створив тебе”».

Ісус, як світло, прийшов у наш світ, затьмарений гріхом, жорстокий і несправедливий.
І коли ми виявляємо співчуття до тих, хто страждає, і робимо їм добро, ми звіщаємо про

Його силу, що змінює життя людей. Бог пока�
зує Свою любов до людей через нас, і якщо
ми Йому вірні, то будемо приємною запаш�
ністю Христовою і світлом для цього світу.

Запиши тут біблійних персонажів, які своїми
вчинками засвідчили про Бога. 
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Буває ж таке...
У сільській місцевості одна ферма зазнала великих збитків після бурі. Було зрозуміло,

що одній людині все не відновити. Але фермерові не було за що найняти робітників. Зі
скорботою родина готувалася покинути свій дім. Але трапилося непередбачуване.

Сусіди, дові�
давшись про
нещастя, за�
лишили свої

справи та
прийшли на

допомогу.
Дружно попра�
цювавши, вони

швидко відновили
ферму. Тепер

вдячна родина за
все це віддає хвалу
Господу: за добрих
сусідів і за їхню до�
помогу. Бог виявив

Свою доброту 
й турботу через

сусідів, які ви�
явили бажання

допомогти.

Бог хоче виявляти Себе людям через нас

Обведи відповіді,
які, по4твоєму,
правильні.

Я собою показую Бога людям, коли...

B Сперечаюсь

B Кажу правду

B Пліткую

B Таємно беру чуже

B Допомагаю

B Кажу погані слова

B Купую хліб старенькій бабусі

B Кажу ввічливі слова

B Кидаю обгортки від цукерок або морозива просто
під ноги

B Не соромлюся говорити про Ісуса Христа

B Не виконую маминих
доручень

B Уступаю місце у транспорті
старшим

B Лінуюсь

B Не вислуховую думку інших

B Поважаю своїх батьків

B Уважний до настанов учителів

B Роблю тільки те, що мені хочеться

B Виконую обіцянки

B Не виявляю терпіння, коли мене щось
не влаштовує

B Стараюсь у навчанні



«Привіт, мій дорогий читачу і юний досліднику Біблії! Дехто
каже, що Біблія – це книга для дорослих, і що діти не розуміють,
що в ній написано. Але я вважаю, що якщо читати уважно, то

можна зрозуміти й запам’ятати багато корисного в будьBякому віці. БуB
вай! З повагою, Щоденник».

Напиши, у якому порядку сталося й станеться воскресіння з мертвих, і які події повинні відбу4
тися після цього.

1. В Христі всі оживуть, кожен у своєму порядку: ________________ _____________,

2. потім ті, що ______________.

3. А потому ___________.

4. Як ворог останній – __________ _______________.
Чим утішає нас воскресіння Христа, ти зможеш довідатися, коли розставиш літери в правильно4

му порядку.
сотсирХ серксов, і им оменсерксов. __________________________________________________

Чи існує п’ята Євангелія?

Понеділок
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Прочитай 1 Коринтян 15:1�34

Назви, кому Бог дає ті4
ла, і до кожному сло4
ва намалюй відпо4
відний малюнок,
користуючись своєю уявою.

Із цього розділу ти дізнався про кількох людей. Спробуй з’єднати
лініями, хто чого стосується.

ВівторокПрочитай 1 Коринтян 15:35�58

Середа Прочитай 1 Коринтян 16:1�24

тіла
Бог

дає

1. з __ __ __ __ __ __
2. л __ __ __ __
3. с __ __ __ __ __ __
4. п __ __ __ __ __ __
5. р __ __ __ __

1.

3. 4.

5.

2.

Що станеться з мертвими 
при останній сурмі? _________________________
Що станеться з живими 
при останній сурмі? ___________________________

• його дім присвятив себе службі святим

• вітають гаряче у Господі коринтян

• прибуде в Коринт, коли перейде Македонію

• робить діло Господнє, як і Павло

• один з тих, хто заспокоїв дух Павла й коринтян

• заповнив для Павла відсутність коринтян

Павло

Тимофій

Степан

Акила й Прискилла
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У цьому розділі ти дізнався чудові істини про Бога, які необхід�
ні людям у часи скорботи.

Ти зможеш їх прочитати, якщо обведеш кожну третю літеру й випишеш їх нижче.

Розшифруй ребус, і ти дізнаєшся про істину, яку потрібно завжди пам’ятати.

Дай відповідь на запитання.

1. Кого апостол Павло називає «лист Христів»? __________________________________________
2. Хто дає людям здібності? _____________
3. Чому ізраїлеві сини не могли дивитися на обличчя Мойсея? ____________________________
4. Ким названий Господь у вірші 17? ___________
5. Коли людина знайде волю від гріха? __________________________________________________
6. У чий образ ми повинні змінятися? ___________________________________________________

Четвер Прочитай 2 Коринтян 1:1�24

П’ятниця Прочитай 2 Коринтян 2:1�17

Субота Прочитай 2 Коринтян 3:1�18

Запиши свої молитовні прохання:

«А Богові подяка, що Він... запашність знання про Себе через нас
виявляє на всякому місці!»

(2 Коринтян 2:14)
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С М Й М А Б Ш Г О Щ З Г Ж З І Р П О К Е Т У Ц
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Р П Ь Б О П А В О Ч С Т М И І П А Х Л Ж

ИЄ Ж В Щ Ш С М А І Й Ц Л С Ч ЯМ С К И М О Ю Ж Ї

Що робить наш Бог, коли ми в скорботі? ________________________

Що повинні робити ми для тих, хто перебуває в скорботі? ____________________________

ОО.. ...О О...... О..... ..О.. О..... О... ОО.... О.....

ОО... ..О. ОО.. .О.. О....О ОО... О..... ..О... О.... ООО ..О......О
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Якщо ти храм Божий

ЯКЩО ТИ ХРАМ БОЖИЙ
2 Коринтян 6:14�16; 1 Коринтян 15:12�14,32�34
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ЛИХЕ ТОВАРИСТВО

На грядці у зеленому городці,
Гіркий ріс перець, поруч з ним – солодкий.
З сім’ї одної, може, навіть братці,
Але в цій справі треба розібраться.

Їх гладив вітер, поливав їх дощик,
І через час якийсь зробились схожі.
Завершимо ми підсумком коротким:
Гірким став перчик той, що був солодким.

Отак солодкий перець помінявся,
За те, що поруч ріс і надто довірявся.
Уважні будьте, й буде все в порядку:
Зростати треба їм на різних грядках!

Лихі спільноти добрі звичаї ламають,
Про це і Біблія, і Бог попереджають.
Їх треба вам обходити далеко:
Блискуче ззовні – фальш ховає легко.

Коли твій друг чи брат тебе збивають,
Нечисто думати й чинити спонукають,
Знай, що у злому “друзям” підсобивши,
Самотнім будеш, совість забруднивши.

Ходи подалі від кумирів неправдивих,
Ретельно обирай ти друзів щирих.
Бо нелегкий, вузький той щлях до неба,
Христа Спасителя сьогодні світу треба.

Розгадай ребус, і ти дізнаєшся, як християнин повинен ставитися до лихого товариства.

Намалюй ілюстрацію до цього вірша.
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Сашкові належить зробити нелегкий вибір. Він повинен зафарбувати олівцем добрі якості,
якими має володіти справжній друг. А що би ти обрав на його місці?

Біблія закликає нас уникати 
лихого товариства

B Ми ходимо разом на гурток (риболовлю, 
в спортзал, на футбол, студію, клуб)

B Він грубить дорослим.

B Навчив мене курити сигарети.

B Запросив мене в християнський табір.

B Не схвалює мого відвідування 
Недільної школи.

B Мені легко з ним говорити про Бога.

B Не сміється з мене, коли я помиляюся.

B Знає багато веселих анекдотів.

B Ми разом молимося.

B Дає мені списати
домашню роботу.

B Обговорюємо з ним 
свої проблеми.

B Про кожного знає всі новини,
розповідає їх мені, нам смішно.

B Радимося один з одним.

B Завжди дякує.

B Часто дивимося разом по телевізору
все, що тільки захочемо.

Визнач, який із хлоп4
чиків зробив правильний

вибір.



«Доброго дня! Я бажаю тобі гарного настрою на весь
наступний тиждень. Ти вже навчився встановлювати у своєму
серці тишу, що не залежить від різних зовнішніх проблем і

подій? Тоді ти зможеш спокійно читати Біблію, міркувати й виконувати
мої завдання! Бажаю тобі успіхів!!! Твій Щоденник».

Допиши речення.

«У всьому нас тиснуть, та не ________________________ ми; ми в важких обставинах, але

не ____________________ в ______________. Переслідують нас, але ми не __________________;

ми повалені, та не ___________________».

Видиме ___________________, невидиме ж _________________!

Якщо ти храм Божий

Понеділок
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Прочитай 2 Коринтян 4:1�18

Розплутай клубок, і дізнаєшся, що чекає кожну людину після
смерті. А що Бог зробив для нас, ти дізнаєшся, розплутавши коло.

Допиши, у чому виявляли себе апостоли як служителі Божі.

У великім т____________, у с_____________, у б_________, у т_____________, у в__________, у

в_______________, у р________________, у п_____________, у н_________________, у

п____________, у ч_____________, у р_____________, у л_____________, у д______________, у

Д______ С__________, у нелицемірній л__________, у с__________ і__________, у с___________
Б__________.

У чому вони є для тебе взірцем?

ВівторокПрочитай 2 Коринтян 5:1�21

Середа Прочитай 2 Коринтян 6:1�18
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За допомогою коду дізнайся, до чого апостол Павло закликав коринтян,
а також закликає нас.

Впиши в пропуски слова, правильно розставивши літери.

«Бо ви знаєте (ьтадогалб) __________________ Господа нашого (асусІ) ___________ (атсирХ)

_____________, Який, бувши (йитагаб) ________________, (віндібз) _____________ ради вас, щоб

ви (ьсилитагабз) ___________________ Його (мовтзобу) ________________... Часу теперішнього

ваш (котатсод) _________________ нехай (івоктатсен) _________________ їхньому допоможе».

� Що повинні були приготу�
вати коринтяни як щедрий дар, а не як річ примусову? ___________________________________

� Як ти розумієш значення фрази «Хто скупо сіє, той скупо й жатиме, а хто сіє щедро,
той щедро й жатиме!» стосовно людини, яка щось дає?

Запиши значення ребуса.

Четвер Прочитай 2 Коринтян 7:1�16

П’ятниця Прочитай 2 Коринтян 8:1�24

Субота Прочитай 2 Коринтян 9:1�15

Запиши свої молитовні прохання:

«Не дайте себе звести, – товариство лихе псує добрі звичаї!»
(1 Коринтян 15:33)

Очистьмо 

тіла 

у

страху

Божім 
і творімо

святиню та 

духа, – 

не
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ст
и 

усякої 

се
бе

 

від 
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Не будемо заздрити один одному

НЕ БУДЕМО ЗАЗДРИТИ ОДИН ОДНОМУ
Галатів 5:19�26

1616ур
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к
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Сьогодні на занятті ти більше дізнався
про те, що таке заздрість. То все�таки зазд�
рити – це добре чи погано? Заздрість – це
почуття, що виникає в людині тоді, коли во�
на бачить успіх іншої, при цьому часто забу�
ваючи про те, що має сама. Заздрість – це
погане почуття. Воно оскверняє красу
людської душі й призводить до страшних
наслідків.

Один хлопчик, син лікаря, довідавшись
на уроці Недільної школи про те, що люди

розп’яли Ісуса Христа через заздрість, ска�
зав: «Так, це правда. Адже Ісус лікував хво�
рих безкоштовно, а це злило інших лікарів.
Якби хтось лікував людей безкоштовно, як
Господь, то мій батько втратив би роботу».
А інший хлопчик додав: «Ісус і у священиків
відбирав дохід, прощаючи людям гріхи, за
які раніше приносили жертви». Якби бра�
ти відомого біблійного героя Йосипа не по�
заздрили йому, він би не потрапив у юному
віці в рабство.

Ось перед тобою відомі біблійні герої Каїн і Саул. Напиши, що могло би статися в їхньому жит4
ті, якби вони не позаздрили.

Впиши у квадратики літери, над якими немає коми, і дізнаєшся, чому в серцях цих людей
з’явилася заздрість.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Біблія вчить, що заздрість приносить зло 
й заподіює шкоду

«Дорогий друже! Мене звати Доброзичливість. Якщо ти вставиш про4
пущені голосні, які є в слові «заздрість», ти зможеш прочитати мої по4

ради, які допоможуть тобі долати нашого
спільного ворога».

Т__шся в__д того,

що хтось м__є

б__льше, н__ж

ти.

Зг__д__й, що є у

тебе __ почни

дякув__ти Богов__

з__ те, що В__н

тоб__ це д__в.

Молись __ проси

__сус__, щоб В__н

забрав в__д тебе

з__здр__сть.

Якийсь шкідник змішав
зерна заздрості й зерна
доброзичливості. Але во4
ни не можуть існувати ра4
зом. Ти вже добре знаєш,
що робить із людьми зазд4
рість, а що – доброзичли4
вість.

Переглянь цю купку
зерна. Помісти те, що на4
лежить до заздрості, і те,
що належить до доброзич4
ливості, у різні мішечки.

руйнує мир

забирає сп
окій

заподіює шкоду

убиває радість

призводить до наклепів

чинить тільки добро

наповнює серце вдячністю
породжує ненависть

тішиться успіхові іншого

веде до вбивства

наповнює душу спокоєм

задоволена тим, що має

дає відчуття щастя

каже приємні словає великою небезпекою

призводить до важких наслідків

Доброзичливість 

Заздрість



«Привіт! Я дуже радий, що ти знову тримаєш у руках нашу
дорогу Біблію і мене. Відверто кажучи, без неї я не мав би ніякоB
го значення, адже всі мої завдання ґрунтуються лише на Ній, а

Біблія – це книга життя, цінна й корисна для кожного, у тому числі й для
тебе. Отже, вперед! Твій Щоденник».

� Як хвалять дітей батьки? 

� Що кажуть діти, коли вихваляються своїми батьками? 

� А що ми говоримо, коли хвалимо Ісуса Христа? 

� А що каже людина, коли хвалить себе? 

� Що ти дізнався про похвалу з вірша 18? 

Не будемо заздрити один одному

Понеділок
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2 Коринтян 10:1�18

Роз’єднавши слова у реченні, ти дізнаєшся, чому апостол Павло тур4
бувався про те, щоб коринтяни не відхилилися від простоти й чистоти в Христі й не прийняли іншої
Євангелії.

«ТакібофальшивіапостолилукавіробітникищопідроблюютьсянаХристовихапостолів»

Встав пропущені слова.

«Сам ____________ прикидається анголом ___________! Отож, не ___________ це річ, якщо

й __________ його ________________ слугами ___________. Буде ________ ___________ згідно з

____________ _________!»

У ________________
У ________________
У _________________
Часто при _____________
Від _______________ 5 разів
__________________________
Битий 3 рази ____________
1 раз ____________________
3 рази 
в ________________________

У небезпеках __________________,
___________________, __________
____________, ______________, 
по __________, на ______________,
на ____________, між ____________
_________________, 
в _________________, 
у ____________ й _____________.
Заради кого Павло терпів все
це?______________________________

ВівторокПрочитай 2 Коринтян 11:1�15

Середа Прочитай 2 Коринтян 11:16�33

Заповнюючи пропуски, поміркуй ще раз про всі ті пригоди, через
які пройшов Павло.

Я 
був:
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Ти можеш випробувати й перевірити себе, чи перебуваєш ти у вірі, як4
що поставиш собі запитання, що сховане за цифрами.

Ч54И67Ж13И245В54Е239876В543М376О36Є5М43У45С68Е93Р27Ц383І3865ІС7
У987С5Х3Р745И34С567Т36О3С643Д85У97Х654О3М5С3В6Я865Т654И54М13?

Четвер Прочитай 2 Коринтян 12:1�21

П’ятниця Прочитай 2 Коринтян 13:1�13

Субота Прочитай Послання до галатів 1:1�24

Запиши свої молитовні прохання:

«Бо де заздрість та сварка, там безлад та всяка зла річ!»
(Якова 3:16)
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Закінчи речення буквами із чоти4
рьох верхніх рядків, і ти зро4
зумієш, чому Бог до4
пускав труднощі в
житті Павла.

Випиши літери, розташовані діа4
гонально на двох нижніх рядках, 

і ти дізнаєшся, чому Пав4
ло тішився своїми

недугами.

«І сказав Він мені: “Досить тобі Моєї благо�

даті, – ____ __________ _______ ______________

___ _____________”».

До зустрічі з Христом я:
Після зустрічі з Христом я:

Дивися вірші 13,14,23

Дивися вірші 15,16,23
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Щоб добре велося тобі

ЩОБ ДОБРЕ ВЕЛОСЯ ТОБІ
Ефесян 6:1�3
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Ішов 1727 рік. У книгарні англійського
містечка зайшовся кашлем чоловік, що па�
кував книги для продажу на базарі в ін�
шому місті. Він віддихався й попросив
свого 18�літнього сина постояти в цей
день за прилавком замість нього. Але хло�
пець, захоплений читанням, зробив ви�
гляд, що не почув прохання. Під’їхала
карета і батько з книгами під сильним до�
щем вирушив за 30 км на базар. Минуло

50 років. На базарі в Аттоксетері під та�
ким же сильним дощем стояв чоловік по�
хилого віку. Коли нарешті дощ ущух,
старий повільно підійшов до екіпажа й
вирушив додому. Вдома він сів і гірко
заплакав... Це був Семюель Джонсон –
знаменитий письменник і укладач слов�
ників. Він ніяк не міг забути, що бага�
то років тому так безсердечно вчинив із
власним батьком.

Поважати батьків потрібно з радістю, а не з примусу. Потрібно їх слухатися, допомага�
ти їм, виконувати їхні прохання. Якщо цього не робити, може статися так, що ми будемо
згадувати про свій безсердечний вчинок усе життя, як це трапилося з хлопцем у цій істо�
рії.

Заповідь Бога дуже проста: «Шануй»... Як ти думаєш, що означає це слово? __________________

Знайди наведені місця, прочитай їх і напиши своїми словами, про що там сказано.

1:8 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6:20�21 ______________________________________________________

_______________________________________________________________

15:5 ________________________________________________________

___________________________________________________________ 

17:25 _____________________________________________________

____________________________________________________________ 

20:20 ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

23:22 _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

28:24 ________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

30:17 _________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Вибери із цих життєвих ситуацій відповідь, що найбільше тобі підходить, і поміркуй над ними.

1. Твоя мама хвилювалася й довго шукала тебе. Коли вона знайшла тебе, ти...
а) попросив пробачення;
б) пояснив мамі, що не потрібно було хвилюватися, адже ти робив те, що тобі подобається,

і мама знає про це захоплення;
в) сказав: «Мамо, я вже дорослий, і не буду ходити біля тебе»;
г) вирішив поводитися так, щоб ніколи не приносити мамі занепокоєння й слухатися її.

2. Твій друг або подруга запросили тебе до себе додому погратися в нову цікаву
гру. Ти знаєш, що тебе чекають удома. Ти...
а) зателефонуєш додому, щоб дізнатися думку батьків;
б) зайдеш додому й повідомиш, що йдеш до друга;
в) відмовишся від запрошення товариша, тому що обіцяв бути вдома;
г) підеш у гості, а повернувшись, скажеш батькам, що не зміг попередити.

3. Твій тато просив тебе не затримуватися після уроків, щоб разом попрацювати в
саду. Ти...
а) залишишся, щоб погратися з однокласниками;
б) не поспішаючи вирушиш на зупинку, щоб потім сказати, що довго чекав транспорту;
в) з поваги й любові до батька виконаєш його прохання;
г) скажеш, що ти себе погано почуваєш.

� Як реагували твої батьки, коли ти іноді не слухався(лась)? ____________________________
________________________________________________________________________________________

� Як ти думаєш, чому іноді не хочеться слухатися батьків? ______________________________
________________________________________________________________________________________ 

Бог хоче, щоб діти поважали своїх батьків 
і корилися їм

Ти дізнаєшся, який подарунок можеш дарувати своїм батькам щодня, нічого не купуючи в мага4
зині, коли випишеш літери з подарунка, що стоїть окремо, у пропуски за порядком.
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«Здрастуй, мій друже! Мені дуже приємно проводити з тоB
бою час наодинці з Біблією! Успіхів тобі! Твій Щоденник».

Розгадай ребус, значен4
ня якого зможеш знайти
десь у віршах з 1 по 10.

Щоб добре велося тобі

Понеділок
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Прочитай Послання до галатів 2:1�21

Знайди тут чудову обітницю, дану нам Богом, і запиши її нижче.

Встав у слова голосні, і ти зможеш ще раз прочитати, чому христия4
нам легко називати Бога своїм Отцем.

«__ щ__ в__ с__н__,   Б__г   п__сл__в   __ в__ш__ с__рц__ Д__х__

С__н__ Св__г__,   щ__ в__кл__к__ __:   “__вв__,   __тч__!”».

ВівторокПрочитай Послання до галатів 3:1�29

Середа Прочитай Послання до галатів 4:1�31

� Які апостоли названі «стовпами» віри? __________, __________ і __________

� Хто жив у Павлові? ________________________

Людина виправдається перед Богом:

не ___________ ______________, але тільки ___________ в __________ ____________

Запиши свої молитовні прохання:

Від

до

сердечка

серця прочитай 

словечка 
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На гілках
терну випиши
всі вчинки ті4
ла, хто їх чи4
нить, не вспад4
ковує Царства
Небесного, а
на гроні вино4
граду випиши
плоди духа.

Напроти кожного твердження впиши номер вірша, де про це говориться.

Знайди серед променів сонця те, що зробив для нас Бог, і зафарбуй ці
благословення жовтим кольором.

Четвер Прочитай Послання до галатів 5:1�26

П’ятниця Прочитай Послання до галатів 6:1�18

Субота Прочитай Послання до ефесян 1:1�23

«Діти, – слухайтеся своїх батьків у Господі, 
бо це справедливе!» (Ефесян 6:1)

6:___ ділися всяким добром із навчаючим

6:___ кожен нестиме свій власний тягар

6:___ робити добро потрібно всім, 
а найбільш одновірним!

6:___ виправляйте того, хто впаде 
в який прогріх, духом лагідности

6:___ Бог осміяний бути не може

6:___ роблячи добре, не знуджуймося

6:___ носіть тягарі один одного

6:___ сам себе доглядай, 
щоб не спокусився й ти!

6:___ що людина посіє, те й пожне

6:___ я хвалюся хрестом Господа нашого
Ісуса Христа

БОГ дав багатий славний спадок

об’єд
нав 

у Х
ристі

дав Духа
премудрости

просвітив 

очі серця

об
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ас

намнож
ив багат�

ство благодаті

запечатав Святим Духом

поблагословив усяким
благословенням

Напиши, що зробив Бог для тебе
цього тижня.

А цього місяця?
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Ні про що не шкодуючи

НІ ПРО ЩО НЕ ШКОДУЮЧИ
Филип’ян 3 розділ (вибірково)
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Савл, що пізніше став відомий як Павло,
народився й виріс у місті Тарс, що розташо�
ване на сході сучасної Туреччини. Однак
він був юдеєм і, напевно, коли підріс, нав�
чався в Єрусалимі. Він був настільки відда�
ний своїм переконанням, що вважав за
необхідне знищувати все, що пов’язане з
Ісусом і Його послідовниками.

Під час своєї останньої подорожі в Да�
маск із метою арешту послідовників Ісуса,
Савл зустрівся з воскреслим Господом,

Який з’явився йому в сліпучому світлі з не�
ба. Він, осліплений, упав на землю. Голос
сказав: «Я Ісус, що Його переслідуєш ти».
Осліплого Савла привели в Дамаск, де за
ним доглядав християнин на ім’я Ананій.
Він пояснив Савлові, що Бог обрав його
апостолом і йому належить багато постраж�
дати, несучи звістку про Ісуса іншим.

Якщо ти захочеш довідатися про цю подію в
житті Савла детальніше, можеш прочитати 9
розділ Книги Дій святих апостолів.

Юдеї вірили, що вони – особливий народ Божий. Вони були схильні зневаж�
ливо ставитися до всіх інших народів, яких називали язичниками. Юдеї вважа�
ли, що язичники не можуть бути прийняті Богом, тому що не виконують Бо�
жих законів і роблять багато того, що для юдеїв було досить неприємним.
Юдеям було важко повірити, що Бог чекає, щоб язичники також стали христи�

янами. Хіба що вони спочатку стануть юдеями! Павло в основному проповідував саме
язичникам. Він усвідомлював, що їм не потрібно спочатку ставати юдеями через виконан�
ня всіх велінь старозаповітного Закону. Павло вчив, що язичникам необхідно вірити в Ісу�
са Христа й іти вслід за Ним усе своє життя.

Чи знаєш ти, що...

У біблійні часи не було таких
шкіл, які є в нас сьогодні. Бага�
то чого, наприклад, торгівлі або
якогось ремесла, діти вчилися у
своїх батьків. Хлопчиків також
учили читати й декламувати біб�
лійні тексти в синагозі. Найваж�
ливішим предметом була, зви�
чайно ж, релігія. Іноді відомий
рабин, або вчитель, утворював
власну школу, однак, знову ж,
тільки для хлопчиків. В одного з
таких відомих учителів – Гамалі�
їла – навчався Павло. Дівчаток
же матері вчили вдома читання
й домашньої роботи.

Допоможи апостолові Павлу дістатися до Дамаска.
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Володя дуже любить футбол. Його мрією із самого дитинства було
стати футболістом і грати в справжній команді. Він ходить до церкви й
Недільної школи, але зараз став це робити рідко. Цілий день, навіть не�
ділю, коли інші діти йдуть до церкви, Володя проводить на вулиці, за�
биваючи м’яч.

А раніше він був таким активним, як у церкві, так і в Недільній шко�
лі, і дуже любив їздити з дитячим хором в євангелізаційні поїздки. Володя завжди був увіч�
ливий і допомагав іншим, як міг. Тепер же він змінився: став не таким привітним, як рані�
ше, не таким чуйним.

Подібне трапилося з Володею тому, що він перестав пізнавати Бога, Його характер, не
намагався бути схожим на Нього. Як же Ісусу робити щось добре через Володю, якщо він

увесь час проводить віддалік від церкви?
Якщо у твоєму житті є справи або заняття важливі�

ші, ніж пізнання Бога або відвідування церкви, це
погано.

Що найчастіше стає перешкодою на дорозі
до пізнання Ісуса Христа для твоїх ровес�

ників, друзів, знайомих і родичів, які 
не йдуть за Господом? Які захоплен�

ня, звички тощо?

Запиши це все на цеглинах.

На прикладі апостола Павла Біблія показує, 
що на цій землі немає нічого ціннішого за Христа

Знайди серед цих букв слова, які нагадають тобі, що є найціннішим у світі.

ГОРОДАМАСКВІРАБИ В УВАЖНІСУСАНАТОР ПОРОХРИСТАБУРЕТКА
Подумай і напиши, що тобі заважає іти за Ісусом? Що ти цінуєш і любиш більше

за Нього?



«Бо спасені ви ________________ через _________, а це не від вас, 

то _________ ___________, не від ________, щоб ніхто не _________________». «Отже, ви 

вже не ___________ й не ___________________ , а ________________ ________________ , 

і _____________ для ________».

«Ти вже готовий до нових досліджень? Тоді вперед! Попроси
Господа в молитві допомоги в розумінні Його Слова. З любов’ю,
твій Друг».

Заполни пропуски.

Ні про що не шкодуючи

Понеділок

145

Прочитай Послання до ефесян 2:1�22

Розстав слова так, щоб вийшли слова Павла про мету його служіння.

Обведи кольоро4
вим олівцем тільки тих служителів церкви,
про яких ти тільки що прочитав.

ВівторокПрочитай Послання до ефесян 3:1�21

Середа Прочитай Послання до ефесян 4:1�16

(лтюдбатаго) (руві)

(ідл) (лсиявхва)

(ятисвм) (пходиькри) (жчуі) 

(мадніош) 

«__________, __________________

______ ________ __________, _________

_________ ______ ___________________, –

___________________ ________________

__________________ ________________

__________________».

(Ефесян 3:___)

багатство, Мені, недосліджене,

поганам, найменшому, усіх, від,

святих, була, благодать, – оця,

благовістити, дана, Христове.

Заповни
пропуски.

«_____________ ті�

ло, _____________ дух, як і

були ви покликані в ______________

надії вашого покликання. _______________

Господь, ___________ віра, ___________ хрищення,

_____________ Бог і Отець усіх, що Він над _____________,

і через ___________, і в ___________».

Наставники

учителі

інженери
пророки

апостоли

пастирі

водії

лікарі

утішники

благовісники

помічники

чудотворці
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«Тож усе я вважаю за втрату ради переважного познання 
Христа Ісуса, мого Господа» (Филип’ян 3:8а)

1. Що повинен говорити християнин, відкинувши неправду? ________
2. Хто крав, більше _____________________________________________________________________
3. Які слова не повинні виходити з наших вуст? __________________________ Що це означає?

________________________________________________________________________________________
4. Що має бути взято від нас разом із усякою злобою? ____________________________________
________________________________________________________________________________________

Встав слова у пропуски, не підглядаючи в Біблію.

«Ви�бо були колись ________________, тепер же ви _____________ в _________________, –

поводьтеся, як діти _________, бо плід _______________ знаходиться в кожній ______________,

і ____________________, і _____________».

Правильно з’єднай лініями дві частини речення за змістом.

Четвер Прочитай Послання до ефесян 4:17�32

П’ятниця Прочитай Послання до ефесян 5:1�14

Субота Прочитай Послання до ефесян 5:15�33

Запиши свої молитовні прохання:

Щоб переконатися, до чого Бог закликає нас у стосунках один з одним, склади речення зі слів
за порядком.

А ви один

одного 

простив! 

Бог 

одному, 

ласкаві, будьте  

милостиві,

прощаючи 

вам один  

Христа до
як і

через 1 2

4
3

56
8

13

11

7 10

14

915

12

16

(Ефесян 4: ____)

Чоловік •
І не впивайтесь вином, 

в якому розпуста •
Чоловіки •
Христос •

Христос полюбив Церкву •
корячися один одному •

Дружини •

• і віддав за неї Себе
• у Христовім страху
• коріться своїм чоловікам, як Господеві
• але краще наповнюйтесь Духом
• голова дружини
• любіть своїх дружин
• Голова Церкви, Сам Спаситель тіла
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Від усієї душі

ВІД УСІЄЇ ДУШІ
Колосян 3:17�4:1

1919ур
о
к

ур
о
к

Сашкові й Володі доручи�
ли прибрати в домі. Володя
швидко впорався зі своєю
частиною й побіг гратися,
водночас як Сашко не зро�
бив і половини. Щось йому
ця робота ніяк не вдавалася.
Сашко то підійде до вікна
подивитися на пташку, то
погортає книжку, про яку
давно забув. З кухні запахла смачненьким –
там мама пекла пиріжки. Хлопчик швидко
побіг на кухню.

� Можна я візьму один? – запитав Сашко.
� Бери, але вони ще гарячі, – попередила

мама.
Відкусивши шматок пиріжка, син висло�

вив своє захоплення:
� Дуже смачно! Тобі подобається робити

пиріжки?
� А чому ти запитуєш мене про це? – зди�

вувалася мама.
� Тому що ти завжди печеш дуже смачні

пиріжки, – відповів Сашко.
� Я намагаюся, щоб не тільки пиріжки,

але й уся їжа була смачною. Твій тато й
брат люблять, коли їжа смачна. І мені дуже
приємно, коли вам подобається, як я готую.
А також я не забуваю, що Бог закликає нас
будь�яку роботу робити від душі, як для

Нього. Якби до нас зараз
прийшов Ісус Христос, тобі
б було приємно почастувати
Його цими пиріжками?

� Так! – відповів хлопчик.
� А до своєї кімнати ти б

запросив Ісуса?
Хлопчик зніяковів і опу�

стив від сорому голову. Він
добре знав, що в кімнаті до

кінця не прибрано, а те, що він уже зробив,
було зроблено будь�як, без особливого ба�
жання й старанності. Тоді Сашко вийшов з
кухні та...

Закінчи розповідь, написавши нижче, що,
по4твоєму, потрібно було зробити Сашкові.

Що на місці Сашка зробив би ти?

Працювати й не лінуватися повелів нам у Своєму Слові Бог. Було б добре робити 
не тільки ту роботу, що тобі довіряють старші, а самому шукати, чим би ще допомогти, щоб
зробити приємний сюрприз. Коли ти побачиш, що комусь буде приємно від твоєї праці, то
й ти будеш щасливий, тому що працьовитість приносить щастя.

Розстав слова за порядком, і ти дізнаєшся, що каже Біблія
про працю.

рука убозтва ледача до роботяща веде, рука збагачує ж 

(Приповісті 10:4)
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Прочитай Послання до колосян 3:18423 і по ходу читання запиши, що повинні робити і як
чинити...

1. Дружини стосовно своїх чоловіків: ________________________________
2. Чоловіки стосовно своїх дружин: __________________________________
3. Діти стосовно батьків: ___________________________________________
4. Батьки стосовно дітей: __________________________________________
5. Раби стосовно панів: ___________________________________________
6. Пани стосовно рабів (вірш 25): ________________________________

Напиши, що, по4твоєму, означає «робити від душі». _______________________________________

Згадай, хто з біблійних героїв виконував 
свою роботу старанно, дбайливо. 
Запиши їхні імена.

Біблія закликає нас усе робити, 
як для Господа

Розфарбуй малюнок за символами: 1 – синім кольором;
2 – жовтогарячим; 3 – зеленим і 4 – коричневим.

3 3

1

1

1 1

1

1

1

1

1

2

2

1



«Привіт, мій дороB
гий читачу! Не забуB
вай про те, що ми –

добрі воїни Христа й повинні
щодня боротися з гріхом. УспіB
хів тобі в боротьбі! Твій капіB
тан Щоденник».

Перед тобою римський воїн у військовому обла�
дунку, який захищає його, а за допомогою зброї він
нападає та обороняється. Християни теж повинні
мати свою зброю.

Напиши навпроти зброї воїна, з чого складається
повна Божа зброя.

Від усієї душі

Понеділок
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Прочитай Послання до ефесян 6:1�24

Допиши речення.

Випиши все, що ти дізнався про Ісуса Христа.

ВівторокПрочитай Послання до филип’ян 1:1�30

Середа Прочитай Послання до филип’ян 2:1�11

І молюсь я про те, щоб

Запиши свої молитовні прохання:
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Скориставшись кодом, ти дізнаєшся, до
чого через Павла закликає нас Господь.

� До якої мети прагнув Павло?

� Де християни будуть жити після смерті?

� У чому життя Павла є взірцем особисто для тебе?

6 вірш. Що ти дізнався з цього вірша про молитву? 

7 вірш. Що є вище від усякого розуму? _____________________

8 вірш. «Браття, що тільки п____________, що тільки ч_________, 

що тільки п_____________, що тільки ч_________, що тільки л________, 

що тільки г_______ х_________, коли яка ч___________, коли яка 

п___________, думайте про це!»..

11�12 вірші. Чим апостол Павло навчився бути задоволеним? _________________________

13 вірш. Хто дав йому сили для всього цього? __________________________

Четвер Прочитай Послання до филип’ян 2:12�30

П’ятниця Прочитай Послання до филип’ян 3:1�21

Субота Прочитай Послання до филип’ян 4:1�23

«І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, 
а не людям!» (Колосян 3:23)

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
16 14  2  9  18 21     19 17 5        2   5   7

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __,
13 1  16  9  10  1  13  13 22 18  1     17 19 12 13  9   3  19

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
20 14 2       2  19 11  8      3   8      2   5    7  4  14 23 1  13 13 9

__ __ __ __ __ __,  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
18  1   20 8  16  9    13 5   3  8  13 13 9    4  9  18 8    2  14  6  9
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серця прочитай 

словечка 
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Для чого потрібне терпіння?

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНЕ ТЕРПІННЯ?
Євреїв 10:32�39
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Жив�був хлопчик з кепським характером.
Він часто сварився з людьми ні за що, обра�
жав усіх брутальними словами. Одного разу
батько дав йому повний мішок великих цвя�
хів і сказав, щоб він забивав один цвях у во�
рота саду щоразу, коли втратить терпіння
або з ким�небудь посвариться. Першого дня
хлопчик забив 37 цвяхів. У наступні дні він
навчився себе контролювати, і кількість за�
битих цвяхів день у день зменшувалася.
Хлопець зрозумів, що легше контролювати
себе, ніж важко працювати, забиваючи цвя�
хи в дубові ворота. Нарешті настав день,
коли хлопчик не забив жодного цвяха. Ра�
дісний, він прийшов до батька й повідомив
йому цю новину. Тепер батько сказав сино�
ві, щоб той виймав по одному цвяху з воріт
щоразу, коли виявить терпіння, стримається
від сварки або лайки. Минуло небагато ча�

су. Хлопчина прийшов до батька й сказав,
що витягнув усі цвяхи. Батько підвів його
до садових воріт і, вказавши на них, мовив:
«Синку, весь цей час ти поводився прекрас�
но, але подивися, скільки залишилося у во�
ротах дірок. Вони вже ніколи не будуть
такими ж гладенькими й гарними, як рані�
ше. Коли ти з кимсь лаєшся й говориш лю�
дині образливі слова, ти залишаєш на його
серці рани, подібні до тих дірок, що на во�
ротах. Слова, як цвяхи, встромлюються в
серце й залишають там сліди. Сердечні ра�
ни, нанесені словами, заподіюють нам ча�
сом навіть більший біль, ніж фізичні. І навіть
після того, як ти вибачишся, шрами залиша�
ються назавжди. Пам’ятай про це і стримуй�
ся, виявляй терпіння».

З’єднай лініями біблійних персонажів з їхнім
виявом терпіння.

Йов

Ісус

Марія
Йосип

Мойсей

Перші
християни

терпіли переслідування, роз�
крадання майна, страждання

терпів рабство й перебування
у в’язниці

терпів втрату дітей, майна й
страшну хворобу

терпів покарання 
за гріхи всіх людей терпіла страту свого

Сина на хресті

терпів людей, які на�
рікали на нього й Бога

Хто показав нам найкращий взірець терпіння? 
Дізнаєшся, якщо спочатку випишеш літери в ромбах, а потім у кружечках.

Г І О С С П У О Д С Ь
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Прочитай ці вірші зі Святого Письма та впиши пропущені слова в прочерки.

Колосян 3:12 «Отож, _______________, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире ми�

лосердя, _______________, покору, ____________, ________________».

Ефесян 4:1�2 «Отож, благаю вас я, в’язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покли�

кання, що до нього покликано вас, зо всякою _____________ та лагідністю, з довготерпін�

ням, у ___________ ____________ один одного».

Якова 5:11 «Отож, за ______________ ми _________ тих, хто ____________. Ви чули про Йо�

вове _____________ та бачили Господній ___________ його, що “вельми Гос�

подь _______________ та ___________”».

Матвія 10:22 «І за Ім’я Моє _________ усі вас ______________. А хто

______________ аж до кінця, той буде ____________».

Приповісті 14:29 «_______________ у гніві

________________, а ____________ вчиняє глупоту».

Бог хоче, щоб ми були терплячі

Поміркуй про випадки зі свого життя й продовж речення.

Напиши тут молитву до Бога й попроси в Нього допомоги там, де тобі не вистачає терпіння.

Я знаю, що терпіти –
це значить...

Мені важко
стримувати...

Бог хоче бачити
більше мого терпіння
в...

Якщо я буду 
більш терплячим, то...

Я терпіти не можу...
Мені треба

виявляти більше
терпіня стосовно...

Мені зовсім 
не хочеться терпіти...

Найкраще терпіння
виявляється в...



«Привіт! Час нашого спільного дослідження БоB
жого слова підходить до завершення. Ще кілька
тижнів, і все... Але я сподіваюся, що й без мене ти

будеш продовжувати читати Біблію, адже в такий спосіб Бог
хоче спілкуватися з тобою. Твій Щоденник».

Випиши, що ти дізнався про Христа із цього розділу.

Для чого потрібне терпіння?

Понеділок
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Прочитай Послання до колосян 1:1�29

Християни мають найкоштовніші скарби. Що це? Щоб відповісти на це
запитання, перепиши літери за порядком зі стовпчиків на коштовності цієї скрині.

Запиши на одязі, у що повинні
зодягтися вибранці Бога.

Щоб довідатися, як ми повинні ставитися до
будь4якої роботи, випиши в овали середні літери
кожної групи, починаючи від стрілки.

ВівторокПрочитай Послання до колосян 2:1�23

Середа Прочитай Послання до колосян 3:1�25

__ __ __
ГУД

ПСВ

РЕМ

__ __ __
МІР

ПМК

М’ЯЧ

ВРН

ЩВМ

АОМ

КБВ

ПІКВТО

ВЬМ

__ __ __ __ __ __ 

ОГО
ВОТ

УСА

ЯПЕНОД

МДИ

БАТ

__ __ __ __ __ __ __
__
3.

1.

2.

5.

4.

У И І І А И Е Д С Й З Н З О Н

Х С В С Р П М Р Т П Н Н А В І

Р Т С К Б Р У О И І А Я Х А
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Наприкінці цього послання апостол згадує своїх співробітників.
З’єднай опис із відповідним ім’ям за допомогою стрілки.

Щоб знайти підтвердження, що Ісус був Сином Божим, випиши кожне
третє слово чи фразу, починаючи рахунок із зірочки.

Відповідно до Божого плану, наше спасіння відбулося через
смерть Христа. Однак у цьому листі говориться про ще одну мету, здійснену через Його
смерть.

Розбий ці великі слова на окремі.
1. Христоссвоєюсмертюзнищивтогохтомаєвладусмертицебтодиявола
2. Христосвизволивтихус іххтовсежиттястрахомсмертитримавсявневол і

Четвер Прочитай Послання до колосян 4:1�18

П’ятниця Прочитай Послання до євреїв 1:1�14

«Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити 
й прийняти обітницю» (Евреям 10:36)

Субота Прочитай Послання до євреїв 2:1�18

Запиши свої молитовні прохання:

� Марко

� Епафрас

� Лука

� Німфан

� Тихик

� Аристарх

Улюблений брат 
і вірний служитель

Завжди обстоював
колосян у молитвах

Небіж Варнавин

У нього була домашня церкваУлюблений лікар

Ув’язнений 
разом з Павлом

(Євреїв 1:__)
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Сила віри

СИЛА ВІРИ
Євреїв 11 розділ

2121ур
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Прочитай історію, що
трапилася не дуже давно.

Одного разу пізно вве�
чері в одному з будинків,
що стояли на околиці міста,
спалахнула пожежа. Вся
родина – батько, мати й
діти – були вражені тим,
що сталося, і, вибігши на
вулицю, дивилися, як во�
гонь поїдає їхній будинок.
І раптом вони усвідомили,
що серед них немає найменшого
члена родини – п’ятирічного си�
на. Швидше за все, він, злякав�
шись полум’я й диму, замість того, щоб спус�
титися донизу, піднявся сходами наверх.
Вертатися за ним було вже неможливо. 

Раптом наверху відкрило�
ся вікно, і в ньому з’яви�
лося перелякане обличчя
дитини. Батько в розпачі
закричав: «Стрибай!». Ма�
люк, бачачи перед собою
тільки клуби диму й язики
полум’я, крикнув:

� Тату, я тебе не бачу!
� Зате я тебе бачу, –

крикнув у відповідь
батько, – не бійся, стри�
бай негайно! Хлопчик,
набравшись мужності,
стрибнув – і опинився

прямо в обіймах батька.
Сила віри хлопчика врятувала йому життя
від загибелі у вогні.

Сила віри кожного християнина якраз і полягає в тому, що ми віримо в Бога, хоча
не бачимо Його. Наша віра врятує наше життя від вічної погибелі у вогні пекла.

Дай відповідь на запитання.

1. Що для тебе означає віра? _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. Чому потрібно вірити? ____________________________________________________________

3. Як виявилася віра Ноя? ___________________________________________________________

4. Що говориться про віру Ісуса Навина? _____________________________________________

5. Що особливого зробила Рахав? У що вірила вона? _________________________________

_____________________________________________________________________________________

Розшифруй, що допомагає людині одержувати від Бога рясні благословення. Фрагменти із трьо4
ма крапками розфарбуй блакитним кольором, а з двома – жовтим.
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Біблія вчить, що без віри догодити Богові неможливо

Розфарбуй малюнок.

Назви всіх тих, хто живе
вірою, які згадуються в По4
сланні до євреїв 11:1432.

Доведи Авраама в обіцяний Край, Ноя – до ковчега, а вивіду4
вачів до будинку Рахав.

ВИВІДУВАЧІ
АВРААМ

НОЙ



«Вітаю тебе! Ось настав передостанній тиждень нашого
навчання й відпочинку, роботи й насолоди від дослідження БібB
лії. Ти вже готовий? Тоді вперед! Твій Щоденник».

� Хто названий Апостолом і 
Первосвящеником нашого ісповідання? _________________________________

Прочитай літери, починаючи із другої і читаючи через одну, і ти побачиш, що відступає від
Бога Живого.

НЗЕЛВЕІСРЕСРТЦВЕА _________________________________________________

Сила віри

Понеділок
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Прочитай Послання до євреїв 3:1�19

Впиши в цей меч,
що все4таки гостріше
від нього.

У цьому завданні потрібно вставити приголосні літери.

«І    __о__ __и__о__ __і__ __у__,    __ __о__е    __а__ __и__ __я    __о__ __у__у

__ __о__о,    __о    __и__ __ __а__ __а__ __у__.    А    __ __о__ __о__а__и__

__и__я,    __і__ __ __я    __ __і__,    __ __о    __ __у__ __я__и__ __о__у,   __ __

__и__и__и__ __я    __ __я    __і__ __о__о    __ __а__і__ __я»    (Євреїв 5:___�___)

ВівторокПрочитай Послання до євреїв 4:1�16

Середа Прочитай Послання до євреїв 5:1�14

� Що робить Слово Боже? 

__ __ __ __ __   __ __ __ __ 

Запиши свої молитовні прохання:

Від

до

сердечка

серця прочитай 

словечка 
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Викресли літеру В, починаю4
чи з зірочки, прочитай і запиши
в прямокутнику головну думку
цього розділу.

Розгадай кросворд.

1. Цар Салиму.

2. Людина, яку благословив Мелхиседек.

3. Що дав Авраам цареві Салиму?

4. Хто став запорукою кращого Заповіту?

5. Плем’я, з якого походить Господь.

6. Плем’я, яке мало брати з братів своїх
десятину.

7. Що може Ісус робити завжди?

Випиши спочатку за поряд4
ком слова з цифрою 1, а потім – із цифрою 2, і ти дізна4
єшся ще щось про Христа як Первосвященика.

Четвер Прочитай Послання до євреїв 6:1�20

«Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, 
мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду»

(Євреїв 11:6)

П’ятниця Прочитай Послання до євреїв 7:1�28

Субота Прочитай Послання до євреїв 8:1�13

________________   ______________________
_____   _____________________
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(Євреїв 8:___)

1 МАЄМО

2 ПО

1 ПЕРВОСВЯЩЕНИКА

1 ЩО

2 ПРАВИЦІ

2 ПРЕСТОЛУ

1 ЗАСІВ

1 НА

2 ВЕЛИЧНОСТИ

1 НЕБЕСАХ
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Угорі на книжковій полиці в себе вдома
хлопчик побачив велику книгу, вкриту пи�
лом. Йому стало цікаво, що це за книга, і він
запитав про це маму. Вона зніяковіла й ко�
ротко пояснила: «Ну, це... Біблія. Книга Бо�
жа». Хлопчик замислився й сказав: «Мамо,
якщо це книга Божа, чому б нам не віддати
її Богові? Тут її однаково ніхто не читає...»

У багатьох родинах Біблію відкривають
рідко, а іноді взагалі її не помічають і навіть
не думають про неї. Дехто читає її тільки то�
ді, коли в сім’ї хтось хворіє або трапляється

якесь горе. І, схоже, навіть тоді люди не
знають, чим вона може допомогти. Так, це
книга Божа, але Бог не хоче забирати її від
нас. Він хоче, щоб вона була в тебе, щоб ти
міркував над нею, розумів її й робив те, що
вона каже.

Хоча сьогодні ми проводимо останній
урок, але Біблію візьмемо в руки далеко не
востаннє. Тим більше, що ми не просто чи�
таємо її й досліджуємо, але й завчаємо її на
пам’ять. І зараз у тебе є прекрасна можли�
вість перевірити свої знання.

Встав пропущені слова в біблійні істини, які ми вивчали протягом усього семестру.

Ісус Христос – ____ Бога __________
Ісус Христос – Спаситель _________
Ісус Христос – ______________, Він чує молитви та прохання й _____________ на них

Ісус Христос бачить кожне _________, Він – _____________________
Ісус Христос – ________ для світу

Ісус Христос як Добрий ____________ піклується про _____________
Ісус Христос хоче, щоб ми були _________________ стосовно Бога й ____________
Ісус Христос довів Свою __________ до нас тим, що _________ на хресті за нас

Ісус Христос – ___________ вічний Бог, Який обіцяє _________ життя й _____
Ісус Христос ___________ – всякий гріх, у якому людина ____________
Бог закликає однаково піклуватися ________ _____ ___________
Біблія вчить, що любов ніколи ___ _____________
Бог закликає нас ___________ і підбадьорювати один одного

Бог хоче ____________ Себе людям через ______
Біблія закликає нас ____________ лихого товариства

Біблія вчить, що заздрість приносить ________ і заподіює ________________
Бог хоче, щоб діти _______________ своїх батьків і _______________ їм

На прикладі апостола Павла Біблія показує, що на цій землі немає _________ ціннішого за
____________
Біблія закликає нас ____ робити, як для ___________
Бог хоче, щоб ми були _____________
Біблія вчить, що без ________ догодити Богові ____________________
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Встав пропущені слова в біблійні вірші.

«Ми ж ____________ та пізнали, що Ти – __________, Син Бога Живого!» (________6:69)
«________ послав Сина _____________ світу» (1________4:14__)
«І коли що __________ ви будете в ________ Моє, те ________» (Івана __:13)
«Господь ___________ всі серця та знає _________ витвір __________»
(1________ 28:9б)
«І знову ________ промовляв до них, кажучи: “Я _________ для світу. Хто _______ вслід за
Мною, не буде ходити у ____________ той, але матиме __________ _______”» (Івана 8:__)

«Господь – то мій ___________, тому в ____________ не _______» (Псалом___ ____:__)
«Нехай ___________ дає, як серце йому _____________, – не в _________ й не з ___________,
бо Бог любить того, хто з ____________ дає!» (2____________9:7)

«Ніхто _________ любови не має над ту, як хто свою ________ __________ би за _________ сво�
їх» (Івана 15:___)

«__________ Я – і ви __________ будете!» (Івана __:19__)
«Коли ми свої _________ ____________, то Він __________ та праведний, щоб гріхи нам
_____________, та _____________ нас від ___________ всілякої» (1_________1:9)

«Щоб ______________ в тілі не було, а щоб члени ___________ дбали _______ про одного» 
(1 Коринтян ___:25)

«Ніколи ___________ не _____________!» (1 _____________ 13:__)
«Бог... в усякій ____________ Він нас _____________, щоб змогли ____________ й ми тих, що в
усякій скорботі знаходяться, тією ___________, якою потішує Бог ______ __________»
(2____________ __:4)

«А Богові __________, що Він постійно... _____________ знання про Себе через нас
____________ на __________ місці!» (2 Коринтян __:__)

«Не дайте себе звести, – _______________..________.._______ добрі звичаї!»
(1________________15:33)

«Бо де ____________ та _________, там безлад та всяка _____ _____!» (Якова ___: ____)
«Діти, – слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе!» (___________6:1)
«Тож усе ___ вважаю за _________ ради переважного познання __________ _________, мого
Господа» (Филип’ян __: __а)

«І _____, що тільки __________, ___________ від душі, немов Господеві, а не ___________!» 
(Колосян.__:.___)

«Бо вам ______________ потрібна, щоб Божу волю ___________ й прийняти _____________»
(________________10:36)

«Догодити ж без ________ не _________. І той, хто до Бога приходить, мусить _____________,
що Він ___, а тим, хто шукає Його, Він дає ____________» (Євреїв 11:__)

Для того, щоб життя змінилося на краще, 
кожна людина має зустрітися з Ісусом



«Привіт! Цього тижня ми закінчуємо досліджувати Послання
до євреїв. Я сподіваюся, наші зустрічі перервуться лише на коB
роткий час. Але ти можеш продовжувати читати Біблію й без

мене, ти впораєшся! Адже ти вже досить досвідчений дослідник! Бувай!»

Чому Христос, Божий Син, залишив Свій прекрасний дім у Небесах і прийшов
на землю? Ти дізнаєшся про це, якщо знайдеш у будиночках неперевернені літе4

ри й, виписавши по черзі, складеш їх у слова.

На зустріч із Богом

Понеділок

161

Прочитай Послання до євреїв 9:1�28

Встав пропущені слова.

«І __________________ один за __________ для ____________ до ___________ й до ___________

____________» (Євреїв 10:___). «А _________________ житиме ____________» (Євреїв 10: ___).

«Ми ж _____ з тих, хто ______________ на _____________, але ______________ на ______________

_______» (Євреїв 10:___)

З’єднай лініями людей з
їхнім описом, і нехай їхнє
життя по вірі буде для тебе
добрим взірцем.

ВівторокПрочитай Послання до євреїв 10:1�39

Середа Прочитай Послання до євреїв 11:1�19
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Вірою ми •

Вірою Авель •

Вірою Енох •

Вірою Ной •

Вірою Авраам •

Вірою Сара •

• одержав свідчення, що догодив Богові

• приготував ковчег для спасіння дому свого

• приніс Богові кращу жертву

• скорився... і пішов, не знаючи, куди йде

• жив на Землі Обіцяній

• породила понад час свого віку

• пізнаємо, що віки Словом Божим збудовані

• випробовуваний, привів був на жертву Ісака

• він був засвідчений, що Богові він догодив

• думав, що Бог сильний і з мертвих воскресити

• був переселений на небо

• зробився спадкоємцем праведності
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Бог хоче, щоб кожний з нас жив святим життям. Що про це сказано
ще, знаходиться в цьому завданні.

Пройди хмариною по буквах і випиши їх нижче.

Простав номери віршів так, як вони записані в Біблії.

13:___ Ісус Христос учора, і сьогодні, і навіки Той Самий!
13:___ Будьте життям не грошолюбні.
13:___ Слухайтесь ваших наставників та коріться їм.
13:___ Не забувайте ж і про доброчинність та спільність.
13:___ Братолюбство нехай пробуває між вами!
13:___ Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе!
13:___ завжди приносьмо Богові жертву хвали.

Четвер Прочитай Послання до Євреїв 11:20�40

П’ятниця Прочитай Послання до євреїв 12:1�29

Субота Прочитай Послання до Євреїв 13:1�25

Запиши свої молитовні прохання:

«Я буду радіти Твоїми постановами, слова Твого не забуду!»
(Псалом 118(119):16)

Продовж роботу, яку ти
почав учора.

Вірою Ісак •

Вірою Яків •

Вірою Йосип •

Вірою Мойсей •

Вірою Рахав •

• зробив Пасху

• при кончині згадав про вихід синів Ізраїлевих

• не загинула з невірними

• ніби бачачи Невидимого, був твердий

• перейшов Червоне море, як по суші

• коли виріс, відрікся зватися сином дочки
фараонової

• залишив Єгипет, не побоявшись царського гніву
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(Євреїв 12:___)
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До зустрічі!

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16
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19 20
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Збудуємо Дім з Ісусом

Н е б е с н і н о т к иН е б е с н і н о т к и
З Б І Р Н И К  Д И ТЯ Ч И Х  П І С Е Н Ь

В Господа є дім

2. Ісус є Шляхом в наш Батьківський дім
В наш Батьківський дім, в наш Батьківський дім.
Ісус є Шляхом в наш Батьківський дім,
Все чудове там!

3. Друже, з нам йди у Батьківський дім,
У Батьківський дім, у Батьківський дім.
Друже, з нам йди у Батьківський дім,
Все чудове там!

Я дякую Тобі

2. Мене за руку Ти шляхом ведеш,
У тяжкі дні страждань сил подаєш.
Яка велика є любов Твоя,
З гріхів мене спасла, життя дала.

3. Я вдячний, Спасе мій, за мир душі,
За те що близький Ти, як я в журбі.
Тебе прославлю я, Спаситель мій,
За ласку й за любов, за спокій Твій.
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Люблю я церкву

2. Люблю співати я про Христа
І про Його любов,
Бо через ту велику любов
За нас пролив Він кров.

3. Люблю служити Богу Отцю,
Про Нього говорить.
Хай цей мій невеличкий псалом
В славу Його звучить.

Тому, хто біля тебе

2. Як тебе не вітають, дай любов. (4 р.)
Приспів.

3. Ісус тебе навчає, щоб любив. (4 р.)
Приспів.

4. Ісус тебе чекає, щоб спасти. (4 р.)
Приспів.

Різдво Христове
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Збудуємо Дім з Ісусом

Книга книг

Всі щасливі ми

2. Біблію читай частіше в понеділок і суботу,
Цілий тиждень безнастанно,
Біблію читай частіше, буде поруч хай завжди вона.

3. І молися до Ісуса в понеділок і суботу,
Цілий тиждень безнастанно,
І молися до Ісуса, хоче Він тебе благословить.

4. Стукає Господь у двері в понеділок і суботу,
Цілий тиждень безнастанно,
Стукає Господь у двері твого серця, ти Його впусти!
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Ти особливий
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Ісусу слава!

2. І цей день нарешті до нас увірвався,
Він приніс нам віру в світле майбуття.
Через Свого Сина Всемогутній Батько
Нам дарує ріки вічного життя!

Приспів.

3. Люди України, піднімайте руки,
Прославляйте Сина, Він – єдиний Бог.
Він Своєю кров’ю розірвав кайдани,
Він достойний слави, Ісус Христос.

Приспів.
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Його Ім’я – Дивний

2. Його Ім’я – Славний, Його Ім’я – Славний
Образ Божества,
Цар небес державний, Цар небес державний,
Ангелів Глава.

3. Його Ім’я – Слово, Його Ім’я – Слово,
Слово – Вічний Бог.
Він Своєю кров’ю, Він Своєю кров’ю
Викупив народ.

4. Його Ім’я – Вірний, Його Ім’я – Вірний
Вождь, Пророк, Мудрець.
В любові безмірній, в любові безмірній
Він – наш Брат й Отець.

5. Його Ім’я – Ніжний, Його Ім’я – Ніжний
Пастир Божих стад.
Береже успішно, береже успішно
Від світських принад.

6. Він – Первосвященик, Він – Первосвященик
Міцний і благий.
Гріха полонений, гріха полонений
В Нім знайшов спокій.

7. Він – Порадник Дивний, Він – Порадник Дивний
Всім під час незгод.
Агнець безневинний, Агнець безневинний,
Повний всіх чеснот.

8. Він – Світло для світу, Він – Світло для світу,
Живий хліб й вода.
Будуть вічно жити, будуть вічно жити
Чисті з Ним серця.
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Христе, Ти живеш в душі моїй

2. Ісус, Ти є Батько любий мій,
Ісус, Ти – Звершитель моїх мрій,
О, Ісус, Ти усьому є Творець
Ти початок є, Ти є і кінець.

3. Спасе, Ти за мене постраждав,
Спасе, я найщасливіший став,
О, Спасе, я вклоняюся Тобі,
Ти безцінний дар вчинив мені.

4. Христе, Ти живеш в душі моїй,
Ісус, Ти є Батько любий мій,
О, Спасе, я вклоняюся Тобі,
Ти безцінний дар вчинив мені.

5. Христе, Ти даєш мені спокій
Ісус, Ти – Звершитель моїх мрій,
О, Спасе, я вклоняюся Тобі,
Ти безцінний дар вчинив мені.

Диво це з чудес
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Віддаймо славу Господу!

Бог любить кожного
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Послав Бог Свого Сина
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Боже милостивий

2. Йду я долом смерті всюди за Тобою,
О, не дай померти з ворогом в двобою.

Приспів.

3. Хай не підступають грізні перешкоди
Й віри не зламають злі вітри незгоди.

Приспів.

4. Вийду переможно, Боже мій, з Тобою,
Хоч душа тривожна, сповнена журбою.

Приспів.
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Позначення акордів:

A – ля (мажор)
B – сі (мажор)
C – до (мажор)
D – ре (мажор)
E – мі (мажор)
F – фа (мажор)
G – соль (мажор)
m – мінор
A/E – ля (мажор)
з басом мі
7 – септакорд
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Я співатиму Тобі


