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Вступ 

Вітаємо вас Іменем Господа нашого і Спа�
сителя Ісуса Христа!

Дорогий учителю! Починаючи з цього ро�
ку ми змінили структуру посібника, намагаю�
чись зробити її ще більш зручною і практичною.
Рекомендації з Початкових дій, Часу молитви
та Часу співу ми винесли у Вступ, ви ж кожно�
го уроку творчо підходьте до цього питання, ви�
користовуючи подані нами ідеї, доповнюючи
або замінюючи їх своїми.

У Робочому зошиті на відривних аркушах
введено нову рубрику, що має назву «Від серця
до сердечка прочитай словечка». Ви можете
вписувати туди кілька слів підбадьорення, поба�
жання, приємні слова для дитини, звертаючись
до неї на ім’я. Ви можете заповнювати її тоді,
коли діти самостійно щось роблять, або коли
якусь частину заняття проводить помічник. Та�
ким чином ви отримуєте можливість і в письмо�
вому вигляді приділити увагу кожній дитині, а
вона прочитає це десь посеред тижня.

У другому семестрі ви знайдете наприкінці
кожного уроку Книги вчителя новий розділ –
«Підіб’ємо підсумки». Він призначений для того,
щоб допомогти вам оцінити свою роботу. Якщо
нові розділи вам сподобаються та будуть корис�
ними у викладанні, напишіть нам, і ми будемо їх
розміщувати у посібнику постійно.

Також, зважаючи на те, що не у всіх є мож�
ливість робити ксерокопії, ми вирішили спрос�
тити для вас виготовлення наочного приладдя.
На останніх сторінках Книги вчителя ви знайде�
те багато з запропонованих для виготовлення
на уроках посібників, збільшених до потрібного
розміру. Ви можете вирізати їх і, розфарбував�
ши та наклеївши на картон, сміливо використо�
вувати на занятті.

Початкові дії
Інколи діти приходять на урок дуже рано й

від довгого очікування починають нудьгувати та
почувати себе незатишно. Не залишайте дитину
в обтяжливому, мовчазному очікуванні, особли�
во, якщо вона мало знайома з навколишньою
обстановкою. Зацікавте її чим�небудь, попро�

сіть вам допомогти або просто порозмовляйте 
з нею.

З радістю вітайте учнів, що приходять, ці�
кавтеся, що сталося в житті кожного протягом
минулого тижня, чи вдавалося їм застосовува�
ти вивчені на уроках істини. Цікавтеся їхніми
успіхами в навчанні, подіями в їхній родині, їх�
нім здоров’ям. Пам’ятайте, що в такий спосіб
ви вчите дітей розповідати – свідчити – про те,
що робить Бог у їхній родині, житті. Однак
про це легко говорити тим, у кого батьки ві�
руючі. Але, можливо, у вашому класі є такі ді�
ти, для яких церква – єдине місце, де вони від�
чувають, що їх люблять. Тому будьте уважними
до кожної дитини. Нехай у вашому привітному
ставленні до них (а особливо до тих, хто зав�
дає вам найбільше клопоту) вони побачать лю�
бов і прихильність. Можливо, ви ніколи не до�
відаєтеся, що переживають ці діти протягом
тижня, однак ви їх можете любити так, як лю�
бить Ісус. Коли діти будуть знати, що ви люби�
те й приймаєте їх такими, які вони є, то вони
охоче будуть сприймати все, що ви будете го�
ворити їм про Ісуса Христа. Дивіться на учнів
очами Христа: Він ніколи не втрачав терпіння,
не звинувачував, не думав поганого. Він ди�
вився на кожного як на особистість із конкрет�
ними можливостями та здібностями.

Не думайте, що ці поради – формальність.
Саме так ви отримаєте прихильність учнів і по�
кажете їм, що вам важлива не тільки їхня успіш�
ність на уроках Недільної школи, але й їхнє
життя поза церквою.

Час молитви
Насамперед налаштуйте дітей, що зараз ви

будете спілкуватися з Ісусом Христом через мо�
литву. Адже саме через молитву ми можемо ви�
словлювати всі наші найпотаємніші бажання.
Особливо моліться за тих дітей, які пропуска�
ють заняття через хворобу, моліться за рідних і
близьких ваших учнів, які зараз хворіють.

Нагадуйте учням, що молитва – це розмо�
ва з Богом. Спонукайте їх молитися за те, що
вони відчувають і думають, а це вимагає чеснос�
ті та відкритості перед Богом. Той, хто молить�

ВСТУП
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ся, не повинен турбуватися про форму молитви
і про те, як її сприймають інші члени класу. Все,
що він повинен робити – це серцем своїм спіл�
куватися з Богом.

Нагадуйте дітям, що в молитві можуть бути
перешкоди – недовіра та не висповіданий гріх.
Запропонуйте їм поміркувати над своїм духов�
ним станом і в молитві визнавати свої гріхи.

Періодично ставте собі запитання, чи на�
вчилися ваші діти розрізняти молитву подяки
від молитви прохання, чи можуть діти спрямо�
вувати своє спілкування з Богом на поклоніння
Йому і подяку, а також на прохання за конкрет�
ні потреби.

Іноді діти лінуються молитися або молять�
ся завченими словами. Застерігайте їх щодо
цього. Скажіть дітям, що краще обдумано сказа�
ти Господу Ісусу кілька слів, ніж проговорити
серію завчених напам’ять речень.

Ви помічали в своєму класі, що одні діти
охоче погоджуються помолитися вголос, а
інші – ні? А чому? Можливо, вони бояться то�
го, що їхня молитва виглядатиме смішно, чи
не знають, що сказати, або бояться зробити
«помилку». Ваше завдання як вчителя зробити
так, щоби скрізь, де б діти не збиралися, мо�
литва вголос стала невід’ємною частиною ва�
шого класу. Спільна молитва життєво необ�
хідна для хорошого класу. Цього потрібно
навчати, а не заставляти. Для всього Бог дасть
свій час.

Варіанти проведення молитви.
1. Можна запропонувати дітям почати

свою молитву словами: «Дякую Тобі, Боже, що
даєш (або дав) мені...».

2. Напишіть на окремих аркушах по одній
подяці Ісусові з конкретної теми на кожну дити�
ну. Наприклад, розбираючи тему страждань і
смерті Христа, можна написати: за виконану
волю Отця Небесного; за страждання заради
нас; за добровільну смерть тощо. Роздайте кож�
ному учневі по аркушику і запропонуйте декіль�
ка хвилин подумати над тим, що це означає для
учня особисто. Потім розпочніть молитися.
Цим ви будете вчити дітей молитися конкретно,
доповнюючи один одного.

3. Протягом уроку виділіть час, щоб діти
могли обмінятися молитовними потребами.
Роздайте їм невеличкі аркушики, щоб вони
могли записати свої потреби й обмінятися в
класі один з одним. Зробіть це таємно, а на�
ступного уроку учні зможуть відкрити, хто за
кого молився протягом тижня.

4. Вчіть дітей молитися молитвою про�
хання, висловлюючись одним конкретним ре�
ченням. Для цього дуже добре підходить мо�
литовна бесіда. Тоді кожна дитина промовляє
по одному реченню Богові і не каже «амінь».
Таким чином діти можуть вступати в молитву
декілька разів, доповнюючи один одного.
Вчитель молиться наприкінці теж молитвою
прохання і каже: «Амінь». Наголосіть, що це
наче одна молитва прохання, але вимовлена
різними голосами. При цьому важливо уточ�
нити, щоб діти не повторювались.

5. Роздайте дітям по кілька «фігурок нага�
дування» (див. нижче). Нехай діти напишуть на
них імена друзів, за яких вони будуть молити�
ся. У вас має бути таке ж
нагадування. Склейте з
фігурок хоровод, а потім
помоліться самі за одну
людину з «хороводу» і за�
пропонуйте так само помоли�
тися дітям. Спонукайте дітей
молитися протягом тижня й
за інших друзів за допомо�
гою цього нагадування.

6. Підберіть для молитви фотографії Пре�
зидента, пастора, вчителя, літньої людини. Роз�
містіть фотографії на дошці до приходу дітей.
Потім запитайте їх: чи впливають ці люди на на�
ше життя? Чи потрібно цим людям бути мудри�
ми стосовно нас? Чи потребують вони наших
молитов? Нехай діти виберуть того, за кого бу�
дуть молитися. Вони можуть молитися за кож�
ного зі шкільних учителів, за дідуся чи бабусю,
просто за когось із знайомих. Скажіть, що кож�
на людина має потребу в спасінні.

7. Дайте дітям час обміркувати, які якості
необхідні їм, щоб підтримувати добрі стосун�
ки з іншими. Нехай ці якості діти запишуть на
невеликих листочках і підпишуться. Зберіть
листки, перемішайте й роздайте знову. Ска�
жіть, що сьогодні ми будемо молитися за те,
щоб наші друзі могли набути добрих якостей,
які необхідні їм.

8. Заготовте фігурки батьків і дітей, щоб
кожна дитина могла скласти з них свою роди�
ну. Запропонуйте дітям на фігурці кожного
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члена родини своїми словами написати потре�
би своїх батьків, братів і сестер. Потім нехай
кожна дитина вибере, за кого вона зараз буде
молитися. Помоліться разом із дітьми. А за ін�
ших членів родини діти продовжать молитися
вдома.

9. Помоліться із запаленою свічкою в ру�
ках, передаючи її по колу в зручному підсвічни�
ку (дотримуйтеся правил пожежної безпеки!!!)

Час співу
Перед співом обов’язково налаштовуйте

дітей на спів як спосіб прославлення Бога. За�
питайте учнів, які істини про Бога вони дізна�
ються з пісні. Щоразу перед співом робіть ко�
роткий вступ про те, для чого ми співаємо, про
що співаємо і, звичайно, як співаємо. Ми маємо
на увазі не стільки вокальну майстерність, а
стан душі. Нагадуйте дітям, що спів для слави
Господньої – це не розвага, а вияв нашого вша�
нування і любові до Бога, визнання Його якос�
тей і того, що Він для нас робить.

Знайдіть наприкінці заняття хвилинку і
дайте завдання одному з учнів, який гарно спі�
ває чи, можливо, займається в дитячому хорі,
підготувати нову пісню, щоб він вивчив її з діть�
ми на наступному занятті. Залучіть для цього
ще когось із дітей, щоб допоміг написати текст
пісні: по одній копії на парту. Доручаючи час
від часу дітям незвичні домашні завдання, ви
покажете їм їхню значимість і виховуватимете
відповідальність.

Тексти пісень пишіть великими літерами
на великих аркушах цупкого паперу або кар�
тону, щоб діти могли добре бачити слова.
Прикрасьте текст фотографіями дітей (можна
свого класу), малюнками, ілюстраціями на те�

му пісні, щоб посібник вийшов привабливим.
Ви зможете використовувати його й на інших
уроках.

Ви можете співати під фонограму, інстру�
ментальний акомпанемент, можете використо�
вувати бубни, брязкальця, маракаси, палички
тощо.

Практичне застосування
Біля одного з мальовничих сіл Чернівець�

кої області вздовж берега Дністра з боку Тер�
нопільщини височіють круті кам’янисті схили.
Одного разу група християнської молоді вирі�
шили увіковічнити біблійне підбадьорення
«ІСУС ТЕБЕ ЛЮБИТЬ», виклавши його з ка�
міння високо на горі. Завдяки білому каменю
і літерам майже в ріст людини, напис було
видно здалека. Робота не минула марно: лю�
ди звертали увагу і дивувалися, туристи, що
пропливали повз цю місцину на плотах чи
човнах, фотографували напис. Але найцікаві�
шим виявилося враження одного місцевого
хлопчика:

� Мамо, дивись, там написано, що Ісус тіль�
ки мене любить.

� Ні, сину, – вирішила поправити мама, –
Ісус любить кожного.

� Але ж там написано «тебе»!
Так дитяче мислення сприйняло займен�

ник «тебе», як звернений особисто до себе. Ось
чому ми радимо, закликаючи весь клас до прак�
тичного застосування якоїсь істини, звертатися
до класу на «ти», а не на «ви». Тоді кожна дити�
на сприйматиме сказане як таке, що стосується
її особисто. Можливо, вперше вам зробити це
буде нелегко. Але за кілька разів ви звикнете.
Спробуйте!

Вивчення біблійного вірша
Коли готуватимете текст вірша, враховуйте

деякі вимоги.
1. Для того, щоб уся група добре бачила

текст, букви мають бути досить великі, написа�
ні темними кольорами, жирним шрифтом, лег�
ким для читання.

2. Залишайте поля.
3. Стежте за розміщенням слів на аркуші:
� розбивайте текст у логічному порядку, ви�

користовуйте завершені думки;
� не переносьте і не скорочуйте слова;
� залишайте достатньо місця між словами;
� не заповнюйте наочність словами та ілюст�

раціями занадто густо, насичено.
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4. Якщо ви зробили помилку: неправильно
написали слово чи пропустили букву, заклейте
слово чи рядок смужкою паперу та напишіть
знову. Якщо ви почали писати текст і зрозуміли,
що не всі слова помістяться на аркуші, спро�
буйте написати деякі другорядні слова зменше�
ним шрифтом.

Поради для тих, хто не вміє від руки писати
текстову наочність.

1. За допомогою комп’ютера наберіть
текст, збільште до відповідних розмірів, виріжте
окремо кожне слово і наклейте їх на аркуш ват�
ману чи кольорового картону.

2. Щоб зекономити фарбу принтера,
можна набрати шрифт контурними буквами
відповідного розміру, потім розмалювати бук�
ви темним кольором, вирізати слова і наклеїти
на аркуш.

3. Можна власноруч виготовити своєрід�
ний трафарет. Букви обводять за допомогою
звичайного шкільного трафарету, а потім збіль�
шують до відповідного розміру. Тепер підкла�
діть їх під цупку поліетиленову плівку (добре
підходить прозора канцелярська папка) і виріж�
те канцелярським ножиком.

І наостанок декілька слів.
З ваших відгуків ми знаємо, що обкладин�

ка, на якій розташовані фото ваших учнів під
час проведення уроку, подобається дуже ба�
гатьом. На жаль, цього року в нас було надто
мало фотографій. Якщо ви хочете, щоб таку об�
кладинку ми робили й надалі, будь ласка, над�
силайте фотографії доброї якості на поштову
або електронну адресу Центру Християнського
Співробітництва.

І семестр

ЗБУДУЄМО ДІМ З ІСУСОМ

Уроки цього циклу присвячені стосункам з
людьми. Діти постійно знаходяться серед інших
людей: ровесників, батьків, учителів, друзів,
знайомих. Для того, щоб наші діти вміли нала�
годжувати і підтримувати добрі стосунки з ото�
чуючими, вони повинні зрозуміти, що кожна
людина – це дивовижне Боже творіння, вона
безмежно цінна для Господа і для суспільства.
А для того, щоб правильно і мудро обходитися
з ближніми, людям потрібна мудрість, яку Гос�
подь хоче нам відкрити у Своєму Слові.

На прикладі історії Ізраїля ми можемо ба�
чити, як народ творить свій дім – суспільство.
Ізраїльтяни оволодівають обіцяним Краєм,
облаштовують його. Поступово Ізраїль стає
державою зі своїм царем і досягає процвітання
завдяки Божим благословенням.

Але протягом усієї своєї історії народ по�
терпає від лих, коли відступає від Бога, і всі
його зусилля створити сильну державу, засто�
совуючи людські методи, виявляються безре�
зультатними. Так виходить тому, що мудре і
успішне творення суспільства можливе тільки
тоді, коли кожна людина підтримує близькі
стосунки з Богом. Тому в результаті своєї не�

покори Ізраїль розколюється на дві держави,
а згодом опиняється в полоні. Його дім зруй�
нований, а пророк плаче за колишньою його
силою і славою.

Посібники семестру
Для цього семестру вам знадобляться такі

посібники на кожен урок.

1. Плакат з бібілійними віршами семестру.
Склейте смуги ватману шириною 30 см. в

плакат довжиною приблизно 170 см. Намалюй�
те на ньому стежинку, прикрасьте сухими тра�
винками, посипте маком, попередньо змазавши
місця канцелярським клеєм. Внизу на стежинці
напишіть на всю довжину бібілійний вірш цього
семестру: «Пошукаймо доріг своїх та дослідімо,
і вернімось до Господа!» (Плач Єремії 3:40).
Прикріпіть плакат на стіну, для цього там має
бути багато вільного місця (мал. 1). До кожного
уроку готуйте за допомогою шаблону фігурку
дитини, яка йде (мал. 2). Розфарбовуйте її то як
хлопчика, то як дівчинку. На кожній фігурці
пишіть біблійний вірш уроку. Прикріплюйте їх
так, щоб діти трималися за руки.
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2. Схема з темою семестру.
Також на стіні буде розміщуватися схема з

темою семестру (мал.3). Її потрібно збільшити
до формату А3 і на фундаменті написати тему
семестру «Збудуємо Дім з Ісусом».

3. «Стіна історії Ізраїля».
Протягом уроків цього семестру ми буде�

мо будувати стіну із символів до біблійних істо�
рій. У такий спосіб ми зможемо вибудувати
ланцюжок історії Ізраїля від початку завоюван�
ня Ханаану до Вавилонського полону й указу
Кіра. Для цього збільшуйте запропонований в
уроці символ до бажаної величини та при�
клеюйте його до попереднього скотчем зі зво�

ротного боку або на довгий ватман. Цей плакат
теж можна розмістити на стіні.

Рекомендації до розділів уроку
1. Виготовте для кожного учня конверт,

куди ви будете збирати перевірені листки що�
денного читання. Обов’язково збережіть їх до
кінця семестру, щоб діти змогли побачити ре�
зультати своєї праці. Красиво підпишіть кон�
верт самі або дайте завдання учням зробити це.

2. Для того, щоб зв’язати уроки один з од�
ним, на кожному уроці проводьте з дітьми ко�
ротку бесіду про ті розділи, які вони читали
вдома, щоби згадати прочитане й обговорити
домашнє завдання. Для повторення використо�
вуйте якийсь один метод, залежно від віку дітей,
і видавайте зірочки тим, хто підготувався най�
краще. Кладіть зірочки в ті ж іменні конверти.

3. Після повторення вибирайте по черзі
двох учнів (тих, у кого цього місяця дні наро�
дження, хто прийшов першим на урок, хто
зробив всі домашні завдання тощо), щоб один
приклеював фігурку дитини з біблійним вір�
шем, а другий – черговий фрагмент «Стіни іс�
торії Ізраїля».

4. На стор. 72 у Робочому зошиті ви знай�
дете схему дому, який діти повинні «побудува�
ти» протягом цього семестру. Для цього вони
мають кожного уроку після Практичного за�
стосування знайти на схемі вивчену істину,
знайти таку ж деталь на стор. 73, вирізати її й
наклеїти на схему.

мал. 2

«Пошукаймо доріг ...

мал. 3

мал. 1

БОГ

Збудуємо Дім з Ісусом

ІІ семестр

НА ЗУСТРІЧ ІЗ БОГОМ

Посібники семестру

На першому уроці вам необхідно буде ви�
готовити з дітьми альбом розміром А4. Напри�
кінці Книги вчителя ви знайдете написи тем і
біблійних істин уроків. Вам потрібно буде
збільшити цей аркуш за допомогою ксерокопі�
ювального апарату. На кожний урок вирізуйте
написи біблійної істини, теми уроку та відпо�

відні символи й розфарбовуйте їх. Таким чи�
ном, ілюстрування текстів біблійних істин уро�
ків буде сприяти кращому їх запам’ятовуван�
ню дітьми.

Після 10 уроку Альбом уже не потрібно
буде вести, тому просто гарно оформляйте іс�
тину уроку так, щоб її було добре видно всім
учням.
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Біблійна істина: 
Бог любить та цінує всіх і готовий помилу�

вати кожного

Мета:
Навчальна: діти повинні зрозуміти, що Бог го�

товий помилувати кожну людину, якою би
грішною вона не була

Практична: намагатися в житті любити й ціну�
вати кожну людину як творіння Боже

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
У Єрихоні, серед народу, що переповнив

своєю розпущеністю міру Божого терпіння, жи�
ла одна жінка, не краща за інших городян, але
яка за Божим задумом не повинна була розділи�
ти сумну долю свого народу.

Ми схильні ставитися зі зневагою до лю�
дей, особливо якщо вони не відповідають на�
шим моральним нормам, але Господь бачить
серце людини й любить кожного. Кожний гріш�
ник має шанс бути спасенним, тому що й за ньо�
го вмер Ісус Христос. Допоможіть дітям любити
кожну людину, адже й за неї була пролита до�
рогоцінна кров Сина Божого.

Для уроку вам знадобляться:
� для Вступу – ті, що є у вас, та вирізані з

журналів або газет фотографії різних людей:
вашого пастора або диякона, популярних
естрадних виконавців, відомих спортсменів, а
також невідомих людей у непривабливому одя�
зі, несимпатичних зовні;

� для Біблійної історії (див. малюнки у від�
повідному розділі):

* збільшена до формату А�4, наклеєна на
картон і оздоблена стіна із прорізаними в ній ві�
концями; позаду до посібника прикріпіть смуж�
ку картону, щоб його можна було поставити, як
фоторамку;

* розфарбовані й наклеєні на картон фі�
гурки Рахав, вивідувачів, що сидять і спуска�
ються; до фігурок вивідувачів, що спускаються,
приклейте нитку, а на кінець нитки – скотч із
загнутим кінчиком, щоб його можна було легко
приклеїти до стіни;

* шматочок товстої червоної нитки для
в’язання зі шматочком скотчу на кінці;

� символи для розучування біблійного вір�
ша (див. відповідний розділ);

� ватман розміром 45х45см, ножиці, клей,
кольоровий папір, наклейки, фломастери для
Часу творчості.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Ханаан – територія, край, що Господь
обіцяв віддати у володіння Ізраїлеві.

Блудниця – розпусна жінка.
Вивідувачі – розвідники, люди, які таєм�

но хочуть вивідати щось на території ворога.
Несправедливий – людина, що нехтує

Божим Законом, беззаконник.
Язичники – люди, що не належать до із�

раїльського народу.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Розкажіть дітям, які книги Біблії ми буде�

мо вивчати цього семестру. Нагадайте, що їм
потрібно буде регулярно виконувати завдання
в Робочому зошиті. Нагадайте також інші пра�
вила Недільної школи, обговоріть організацій�
ні питання, пов’язані з початком навчального
року (чергування, оцінки в Таблицях досяг�
нень тощо).

Покажіть дітям схему з темою циклу й дай�
те їм лінійку, щоб вони виміряли відстань між
кожною парою чоловічків і порівняли результа�
ти. Помістіть схему з темою циклу на видному
місці. Зробіть висновок: чим більше люди на�

Біблійний вірш:
«Чи Я маю вподобання в смерті неспра�
ведливого? – говорить Господь Бог, – чи ж 
не в тому, щоб він повернувся з доріг своїх
та й жив?»

Єзекіїля 18:23

ХТО ВАЖЛИВІШИЙ?
Ісуса Навина 2 розділ
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ближаються до Бога, тим ближчими вони ста�
ють один до одного.

Цього семестру ми з вами розглянемо, як
ізраїльтяни облаштовувалися в Краї, що дав їм
Господь, як вони долали труднощі, як їхні сто�
сунки з Богом впливали на їхнє життя. Ми по�
бачимо, що для того, щоб мати добрі стосунки
з навколишніми, потрібно виконувати те, чого
Господь навчає нас у Своєму Слові.

Вступ
Помістіть на дошці підібрані вами фото�

графії. Запропонуйте дітям вибрати людину, з
якою вони хотіли б поговорити. Нехай діти роз�
кажуть, чому вони вибрали того або іншого.

Ми часто віддаємо перевагу людям, які
нам приємні, і відштовхуємо людей, про яких
погано говорять, які непривабливо виглядають
або поводяться так, як нам того не хотілося б.
Ми вважаємо їх поганими й не вартими нашо�
го товариства, думаємо, що вони не заслугову�
ють уваги.

Але Господь любить і цінує всіх людей.
Адже кожна людина – це Його творіння.

Біблійна історія
Сорок років Ізраїльський народ перебу�

вав у пустелі. За цей час ізраїльтяни навчили�
ся слухатися Господа й служити Йому, у той
час як інші народи, що жили в землі Ханаансь�
кій, продовжували робити гріховні вчинки й
переповнили чашу терпіння Господа. Тому
Господь вирішив суворо їх покарати: знищити
їх і поселити в обіцяному ще Авраамові краї
Свій народ. Для здійснення суду над язичника�
ми Господь захотів використовувати Ізраїль, і
першим містом, яке потрібно було підкорити,
був Єрихон.

В очах Ізраїля всі жителі Єрихона були
негідними язичниками, що заслуговують жор�
стокої розправи. Але Господь готовий прости�
ти будь�якого грішника, якщо тільки він визнає
Бога своїм Владикою й попросить Його ми�
лості. І в Єрихоні була така людина.

Для того, щоб розвідати розташування міс�
та й дізнатися, який настрій у його мешканців,
Ісус Навин – вождь ізраїльського народу – по�
слав у місто двох вивідувачів. Вони зустріли там
жінку�язичницю (нехай діти прочитають Нав.
2:1�7, а ви в цей час помістіть на стіну з карто�
ну фігурки вивідувачів, які сидять, і Рахав).

Ця жінка вела розпусний спосіб життя. Во�
на сказала неправду, щоб урятувати вивідува�

чів, але Господь не має
потреби в тому, щоб для
виконання Його волі ми
вдавалися до гріха. Бог
всемогутній і може захис�
тити Своїх дітей будь�
яким неймовірним спо�
собом. Чому ж Рахав
захотіла врятувати ізра�
їльтян? (Прочитайте її слова у віршах 9�13;
зверніть увагу дітей на 11 вірш, де вона визнає
Господа Богом неба й землі). Рахав сподівала�
ся, що представники Божого народу постав�
ляться милосердно до неї і її родини, незважаю�
чи на її минуле гріховне життя.

Поруч із нами можуть виявитися люди, які
нам не подобаються: хлопчик в окулярах з тов�
стими лінзами, дівчинка в брудному платті або
забіякуватий сусіді за партою. Але ми не повин�
ні відштовхувати людей через їхню зовнішність
або поводження, адже Господь так полюбив усіх
людей, що віддав у жертву за них Свого Сина.
Це значить, Бог любить і цінує всіх, Він готовий
помилувати кожного. І ми також повинні люби�
ти всіх людей як Боже творіння.

Можливо, у житті Рахав це був перший
гідний вчинок, коли вона надала допомогу
тим, кому загрожувала небезпека. Але й ці лю�
ди не залишилися в боргу (прочитайте, що ста�
лося далі, прикріпіть до віконця вивідувачів,
що спускаються).
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Дім Рахав став будинком спасіння не тіль�
ки для неї самої, але й для кожного, хто в ньому
виявився. А червона мотузка, звішена з вікна
(прикріпіть нитку до зворотної сторони посібни�
ка й просуньте її кінець у віконце), стала знаком
Божого помилування.

Удома ви прочитаєте, як
закінчилася історія Рахав і
що трапилося з Єрихоном.
Рахав і її родина залишили�
ся живими, ця жінка стала
частиною Ізраїля. Вона бу�
ла помилувана за вірою в
Живого Бога й навіть стала
прабабою царя Давида, з роду
якого походить наш Спаситель Ісус
Христос.

Практичне застосування
Запитайте дітей, чому ж Господь помилу�

вав Рахав. Нагадайте їм, що так само милосерд�
но Бог ставиться до всіх, хто просить Його про�
щення. Якщо ми будемо любити навколишніх
людей, ми будемо ставати схожими на Господа.
Поясніть, що найбільший доказ любові Бога до
людини полягає в тому, що Він віддав у жертву
за гріхи людей Свого Сина Ісуса.

Нехай діти згадають випадки зі свого жит�
тя, що нагадують ситуацію, яка описана в зав�
данні «Уяви собі...» у Робочому зошиті. До�
звольте дітям висловити свої думки й підведіть
їх до висновку про цінність кожної людини.

Попросіть учнів відкрити Робочий зошит
на стор.7. Поясніть їм, як вони зможуть побу�
дувати з Богом дім любові протягом цього се�
местру. Запропонуйте їм знайти й вирізати
перший фрагмент і наклеїти його на схему
будинку.

Вивчення біблійного вірша
Попросіть дітей відкрити Єз. 18:23.

Нехай хто�небудь із дітей прочитає цей вірш,
поясніть його значення. Кожна людина заслу�
говує покарання за свої гріхи, але Господь
любить Своє творіння – людей, і хоче їх поми�
лувати. Потрібно тільки, щоб людина відверну�
лася від своїх злих справ. Поясніть незнайомі
слова. Проілюструйте вірш запропонованими

нижче символами. Нагадайте ще раз, що ми по�
винні любити один одного так само, як любить
нас наш Творець.

Час творчості
З ватману виріжте велике серце. Запропо�

нуйте дітям зробити колаж з фотографій, які
були використані у Вступі. Посередині серця
напишіть фразу:«Бог любить кожного». При�
красьте колаж наклейками й маленькими фігур�
ками з кольорового паперу: метеликами, сер�
дечками тощо.

говорить
Господь 
Бог, –

чи ж не в тому,
щоб він повернувся
з доріг своїх

та й жив?»

Єзекіїля 18:23

БОГ

ЛЮБИТЬ

КОЖНОГО

Чи Я маю
вподобання 
в смерті
несправед7
ливого? –



13
Давайте жити дружно!

Біблійна істина: 
Бог хоче, щоб ти влагоджував конфлікти

мирним способом

Мета:
Навчальна: діти повинні зрозуміти, що будь�які

конфлікти не до вподоби Богові
Практична: намагатися уникати конфліктів,

шукаючи миру й навчаючись володіти собою

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Поміркуйте над запитаннями:
� У чому полягає конфлікт між племенами

Ізраїля?
� Чому причиною обурення ізраїльтян став

жертівник?
� Поміркуйте про самовладання Ісуса Хри�

ста (прочитайте для цього Мт. 26:59�27:50).
� Скількох конфліктів ви самі могли б уник�

нути, якби в той момент володіли собою?
Діти все сприймають емоційно, і тому, що

вони не вміють ще добре володіти своїми почут�
тями, дуже часто беруться захищати ображене
почуття справедливості кулаками, образливими
словами. Зверніть увагу дітей на те, як Ісус
сприймав образи. Спонукайте їх у цьому наслі�
дувати Христа.

Для уроку вам знадобляться:
� розфарбована фігурка з біблійним вір�

шем минулого уроку та 1�ий фрагмент «Стіни
історії Ізраїля», скотч;

� різні географічні й історичні карти, на�
приклад, фізична карта світу, політична карта
світу, карта корисних копалин України, карта
Стародавнього світу, а також карта дванадцяти
племен Ізраїля;

� для Біблійної історії принесіть гірку вели�
ких камінчиків, збільште запропоновані у відпо�
відному розділі малюнки, наклейте їх на картон,
прикрасьте та зробіть підставку (за допомогою
білизняної прищіпки, сірникової коробки тощо);

� наочність для вивчення біблійного вірша
(ідею виготовлення див. у відповідному розділі);

� для Часу творчості потрібні:
* картонні шаблони собачки, кошеняти, їх�

ніх мордочок;
* кольоровий і білий папір;
* смужки кольорового картону 5х15см;
* прості олівці, фломастери;
* ножиці, клей, діркопробивач;
* бантики, вирізані із тканини, і шматочки

вузької тасьми або товстої нитки довжиною 40
см за кількістю учнів.

Зробіть зразок закладки.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Війна – збройна боротьба між державами.
Племена Ізраїля – дванадцять племен,

що походять від дванадцяти синів Якова.
Жертівник – споруда, підвищення, на

якому приносили жертви.
Гнів – почуття, сильного обурення, злості.
Лють – сильний гнів, коли людина втрачає

контроль над собою.
Лагідний – незлобивий, спокійний, су�

мирний.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Проведіть повторення матеріалу минулого

уроку. Похваліть дітей, що
добре підготувалися, видай�
те їм зірочки. Прикріпіть
біблійний вірш і перший
фрагмент «Стіни історії Із�
раїля».

Вступ
Покажіть дітям кілька різних карт. Розка�

жіть про те, що бувають різні карти: фізичні,

Біблійний вірш:
«Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово
вразливе гнів підіймає»

Приповісті 15:1

ДАВАЙТЕ ЖИТИ ДРУЖНО!
Ісуса Навина 22 розділ

22ур
о
к

ур
о
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політичні, історичні, карти корисних копалин
тощо. Поясніть, для чого вони потрібні. На фі�
зичних картах позначають об’єкти природи:
ріки, озера, гори, долини, глибину світового
океану тощо. На політичній карті ми бачимо
сучасне розташування країн, їхні столиці, ве�
ликі міста. На історичних картах показані те�
риторії, які займали різні держави в різний
час. Іноді вони показують, як одна держава
підкоряла собі іншу, де відбувалися битви, у
якому році це було. Історичних карт дуже ба�
гато, але воєн на землі відбувалося насправді
ще більше.

Запитайте дітей, як вони думають, чому
виникають війни, що керує людьми, які їх почи�
нають, чи може війна приносити користь.

Часто війни виникають між різними держа�
вами, коли один народ хоче підкорити собі ін�
ший народ. Наприклад, для того щоб знищити у
Ханаані язичників, які жили вкрай розпусно, Із�
раїль повинен був вести з ними війни.

Але іноді війни виникають між громадяна�
ми однієї країни. Тоді представники одного на�
роду воюють між собою. Такі війни називаються
громадянськими. І ось одного разу між різними
племенами Ізраїля заледве не розв’язалася гро�
мадянська війна.

Біблійна історія
Розкладіть на столі карту дванадцяти пле�

мен Ізраїля. Розгляньте з дітьми розташування
всіх племен.

Після довгого періоду воєн настав час дов�
гоочікуваного миру. Завойована земля була
розділена між племенами Ізраїля. Під час воєн
люди були свідками багатьох чудес, вчинених
Господом. Вони навчилися довіряти Богові,
служити йому. Здавалося б, тепер почнеться
благополучне та спокійне життя.

Зверніть увагу дітей на те, що посереди�
ні Ізраїлю протікає ріка. Вона тече глибокою
труднодоступною долиною, тому племенам
Рувима, Ґада й половині племені Манасії бу�
ло важко підтримувати стосунки з іншими
племенами Ізраїля. Але все ж таки всіх ізра�
їльтян повинна була об’єднати віра в Єдино�
го та Всемогутнього Бога, поклоніння й слу�
жіння Йому (нехай діти по черзі прочитають
по одному віршеві Нав. 22:1�10; покажіть на
карті приблизне місце, де сини Рувимові, Ґа�
дові й Манасіїні побудували жертівник Ед, і
зберіть там маленький символічний жертівник
з камінчиків).

Коли про це довідалися племена, що жили
на західному березі Йордану, вони зібрали
військо, щоб іти війною проти двох з полови�
ною племен. Чому ж будівництво жертівника
викликало таке обурення? Господь заповів при�
носити жертви й робити служіння Йому тільки
в одному місці – біля скинії, що залишалася в
племен, які перейшли Йордан. Ізраїльтяни вирі�
шили, що ті племена хочуть відвернутися від
Господа й відмежуватися від них.

І все�таки, перш ніж почати війну, вони ви�
рішили послати посольство на чолі зі священи�
ком Пінхасом і все з’ясувати, тому що Бог хоче,
щоб ми влагоджували конфлікти мирним спосо�
бом (прочитайте у ролях – 3 особи – вірші 15�29;
під час читання поставте на лівий бік карти
фігурки з мал. 1, а на правий – з мал. 2).

Виявляється, два з половиною племені хо�
тіли, щоб цей жертівник став пам’ятником –
свідченням, нагадуванням про те, що племена
Рувима, Гада й половина племена Манасії та�
кож належать до народу Божого і Бог Ізраїля є
їхнім Богом, незважаючи на те, що їх розділяє
ріка Йордан. Люди часто починають ворожне�
чу, не розібравшись. Скількох сварок і бійок
могли б уникнути діти, якби насамперед шука�
ли миру! Бог хоче, щоб ти влагоджував конф�
лікти мирним способом.

Ізраїльтяни вчинили правильно (прочитай�
те відповідь Пінхаса у вірші 31). Завдяки тому,
що ці люди не поспішили з’ясовувати стосунки
за допомогою зброї, на землі Ізраїля знову запа�
нував мир (прочитайте вірші 33�34).

Практичне застосування
Ізраїльтяни вчасно розібралися в ситуації

й тому уникнули війни. Але людям не завжди
це вдається, тому що вони часто продовжують
злитися на інших. Навіть якщо з тобою вчини�
ли несправедливо, не поспішай сваритися та
гніватися, а намагайся подумати й помолити�
ся: Господь напевне вкаже тобі мудрий вихід
із ситуації. Якщо ти будеш шукати миру, а не

мал. 1 мал. 2
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можливості помститися й дати здачі, тобі са�
мому буде приємно, що ти вмієш володіти со�
бою. Це буде приємно й Господу. Ти уникнеш
багатьох негарних наслідків, адже будь�яка
війна, навіть якщо це сварка між двома хлоп�
чаками або дівчатками, ніколи нічого доброго
не принесе. Згадайте, як реагував Ісус Хрис�
тос на приниження, які були несправедливі
(нехай діти подумають, що відбулося б, якщо б
Ісус вчинив інакше).

Нехай діти виріжуть і наклеять наступний
фрагмент дому в Робочому зошиті.

Вивчення біблійного вірша
Знайдіть із дітьми Пр. 15:1. Це рецепт

примирення від царя Соломона. Поясніть вірш
і вивчіть його, повертаючи слова у віконцях.
Поясніть значення незнайомих слів вірша.

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

Приповісті 15:1
Виготовлення наочності. Малюнки 1, 2 і 3

збільште (мал. 2 зробіть у подвійній кількості) і
наклейте на овальчики картону: мал. 1 і 2 на
боки першого овальчика, а мал. 2 і 3 на боки
другого овальчика. У двох листках кольорово�
го картону проріжте круглі отвори так, щоб у
них помістилися приготовлені овали. Підвісьте
їх у цих отворах за допомогою нитки й скотчу
так, щоб вони могли обертатися. Напишіть на
картонних аркушах слова біблійного вірша:
«Лагідна відповідь» угорі 1�го аркуша, «гнів від�
вертає» – внизу; «а слово вразливе» – вгорі 2�го
аркуша, «гнів підіймає» – внизу. Посилання на�
пишіть на смужці картону й зігніть у вигляді під�
ставки (мал. 4).

Час творчості
Кішки й собаки завжди були ворогами. Але

навіть і вони іноді ладять і їдять із однієї миски.

Зробіть із дітьми закладку. Роздайте
необхідні матеріали. Смугу на закладці, білу
цятку навколо ока щеняти й білий фартушок
кошеняти не вирізуйте, а зробіть способом об�
ривання. Молодші діти можуть намалювати
дрібні деталі фломастерами, старші виготовити
способом аплікації. Просмикніть петлю зі скла�
деної вдвічі тасьми в закладку, а потім просмик�
ніть в неї кінці тасьми й затягніть.

мал. 1 мал . 2

мал . 4

мал . 3

посилання

Лагід
на в ідповідь

гнів відвертає,

вразливе

гнів підіймає

а
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Біблійна істина: 
Бог хоче, щоб ти уникав поганих компаній

Мета:
Навчальна: діти повинні зрозуміти, що люди

впливають один на одного, і цей вплив мо�
же бути поганим

Практична: спонукати дітей бути уважними при
виборі друзів

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Люди впливають один на одного, а також

підпадають під вплив один одного. Результат
впливу на нас, як правило, видніший збоку.
Мабуть, тому діти сердяться, коли батьки, помі�
тивши поганий вплив нового друга, забороня�
ють з ним спілкуватися. На прикладі Самсона
можна побачити, як людина, відходячи посту�
пово від Бога, потрапила під вплив кепських
людей і зазнала життєвого краху. Допоможіть
дітям зрозуміти, що ми зможемо бути добрим
прикладом для інших тільки тоді, коли повні�
стю вірні Господу. Але якщо ми перебуваємо 
у стані духовного сну, як Самсон, то швидше
навколишні негативно вплинуть на нас, і цей
вплив може стати фатальним.

Для уроку вам знадобляться:
� збільшений та розфарбований черговий

фрагмент стіни, фігурка з біблійним віршем ми�
нулого уроку;

� для Біблійної історії:
*ляльки Самсона і Деліли (ідею виготовлен�

ня див. у відповідному розділі);
*моток тонких ниток, мотузка, шматок тка�

нини з невеликими прорізами;
*ножиці, чорний фломастер;

* кубики і циліндри з конструктора (ви мо�
жете замінити їх обклеєними кольоровим папе�
ром коробочками з�під соку та йогурту або ви�
готовити самостійно з кольорового картону);

� біблійний вірш, написаний великими літе�
рами на плакаті. 1�ша частина вірша червоним
кольором, 2�га синім, посилання – жовтим;

� для часу творчості – папір для малюван�
ня, прості і кольорові олівці, фломастери, фар�
би, пензлики.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Филистимляни – язичницький народ, що
заселяв південну прибережну частину Ханаану.

Назорей – присвячений чоловік, який
дав обітницю Богу не пити вина та міцних на�
поїв, не торкатися їжі, виготовленої з виногра�
ду, не доторкатися до мертвого тіла, не стригти�
ся. Це було ознакою присвячення себе Богові
(Числа 6:2�8)

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Після повторення при�

кріпіть на стіну фігурку ди�
тини з біблійним віршем і
наступний елемент стіни.

Вступ
Розкажіть дітям таку історію.
� Тату, я вже все зробив, – випалив Сашко,

підскочивши до батька, – можна я піду погуляти?
� Якщо пообіцяєш не йти до річки, не купу�

вати шкідливу для твоєї печінки «Колу» і не гра�
тися з Івасем.

� Добре, добре! – гукнув Сашко, вибігаю�
чи за двері.

Ліфт зупинився на першому поверсі. Две�
рі відчинилися і Сашко лоб у лоб зіткнувся з
Івасем.

� О, привіт! Класно, що я тебе зустрів.
Ходімо, я тобі щось покажу, – зрадів Івась та, 
не давши Сашкові отямитися, схопив його за
рукав і потяг за собою.

Біблійний вірш:
«Хто з мудрими ходить, той мудрим стає, 
а хто товаришує з безумним, той лиха на�
буде»

Приповісті 13:20

СКАЖИ, ХТО ТВІЙ ДРУГ
Суддів 16 розділ
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Скажи, хто твій друг

Незабаром вони вже стояли на підвісному
мосту й дивилися вниз, де автострадою з гудін�
ням мчали десятки автомобілів. Сашко давно
вже забув обіцянку, яку дав батькові. Івась узяв
камінець і кинув униз. Той ударився об кабіну
вантажівки. З кабіни виглянув дядечко, але,
нічого не зрозумівши, поїхав далі. Хлопці роз�
сміялися. Сашко підшукав трохи більший камі�
нець і теж кинув його з мосту.

Так вони довго розважалися. Потім, ку�
пивши по пляшці «Коли», хлопці пішли до річки,
де ще якийсь час бігали по воді, здіймаючи
фонтани бризок. Дорогою назад вони витягли
із задньої кишені в дядечка, що зазівався, пачку
сигарет. Вони зовсім не збиралися курити, а
взяли просто так.

День у Сашка минув просто чудово. І чому
тільки тато не дозволяє йому гуляти з Івасем?
Він такий класний хлопець, Сашко просто впев�
нений у цьому!

Сашко подзвонив у двері, вони відчинили�
ся. На порозі стояв батько. Він нічого не казав,
але Сашко чомусь знітився й відвів погляд. Чо�
му?! Він сам помітив, як разом з Івасем став ро�
бити все те, чого не дозволяв батько й чого сам
він зовсім не хотів робити.

� Чому ти йшов додому з боку річки? – за�
питав батько.

Сашко не зміг витримати уважного бать�
ківського погляду й усе розповів. І про міст, і
про річку, і про «Колу», і про сигарети. А всьо�
му виною він, Івась...

Запитайте в дітей, чи не траплялося з ни�
ми чогось подібного. Як часто буває, що ти ро�
биш щось негарне тільки тому, що так чинить
твій друг або просто тебе вмовляє так вчинити.

У подібній ситуації опинилися й ізраїльтя�
ни. Господь застерігав їх, щоб вони чинили за
Законом, але поступово вони перейняли в
язичників багато негідних звичаїв. За це Гос�
подь не раз карав Свій народ, дозволяючи
язичникам панувати над ними. Але коли ізраїль�
тяни починали шкодувати за свої вчинки та кая�
тися, Господь посилав їм визволення через суд�
дів, які звільняли їх від ворогів. Одним з таких
суддів був Самсон.

Біблійна історія
Виготовлення ляльок.
З кольорового картону виріжте тулуб, 2

руки й обличчя, як показано на мал. 1. Вигніть
деталь тулуба об край стола й скріпіть краї кле�
єм, приклейте обличчя й руки, як це показано

на мал. 2. Намалюйте в ляльок риси обличчя.
Зв’яжіть нарізані нитки посередині, для Самсо�
на зробіть волосся й вуса з бородою, для Делі�
ли – волосся (мал. 3).

Самсон був назореєм (покажіть дітям Сам�
сона, поясніть, хто такий назорей, у чому поля�
гала обітниця назорейства). Бог наділив Сам�
сона надприродною силою для здійснення суду
над язичниками, але замість того, щоб бути
прикладом для інших ізраїльтян у слухняності
Господу, Самсон порушував Божі веління. Гос�
подь повелів ізраїльтянам не вступати в шлюби
з навколишніми язичницькими народами, але
Самсон знехтував і цим Божим велінням. Він
познайомився з жінкою�язичницею Делілою
(поставте поруч із Самсоном Делілу), що йому
дуже сподобалася. Довідавшись про це, филис�
тимляни вирішили скористатися її послугами й
заплатили їй великі гроші, щоб вона довідалася
таємницю сили Самсона, бо Господь велів ні�
кому не відкривати цю таємницю.

Звичайно ж, якби Деліла любила Самсона,
то вона не погодилася б на таку угоду. Справж�
ній друг не стане підштовхувати тебе до пога�
них учинків.

Розіграйте діалоги між Самсоном і Делі�
лою на підставі віршів 6�14, проробляючи над
лялькою Самсона всі ті дії, які робила Деліла:
зв’яжіть ляльку ниткою, потім мотузочкою, по�
тім просмикніть волосся в тканину. Показуйте,
як Самсон спить, як прокидається й розриває
нитки (розріжте нитки).

Деліла бачила, що всі слова Самсона –
неправда, і з подвоєною силою намагалася
вивідати в нього секрет (прочитайте вірші 15�
17). Самсон відкрив таємницю свого назорей�

Мал. 1

Мал. 2

Мал. 3
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ства, тому що піддався впливу Деліли, і тим
самим засмутив Господа. Якби Самсон був
вірний своїй присвяті, він не став би підтри�
мувати стосунки з язичниками.

Іноді нам здається, що якщо ми будемо
дружити з тими людьми, які не подобаються ба�
гатьом, то вони стануть кращими, тому що ми
зможемо їх змінити. Але частіше виходить нав�
паки: ми, самі того не зауважуючи, переймаємо
в них негативні якості й учинки. Тому Господь
хоче, щоб ти уникав поганих компаній, адже
Самсон дорого заплатив за це (нехай діти про�
читають вірші 18�21; обстрижіть волосся в Сам�
сона, зафарбуйте чорним фломастером очі,
обв’яжіть нитками й поставте збоку).

Так вибраний Богом суддя, що не зберіг
вірності Йому, став жалюгідним рабом у домі
своїх ворогів. Тим часом волосся на голові Сам�
сона почало відростати на тих місцях, де воно
було обстрижене. І ось одного разу филистим�
ляни зібралися на свято на честь свого ідола й
вирішили розважитися й поглузувати над Сам�
соном, колись могутнім воїном (допоможіть ді�
тям уявити, як почував себе Самсон; під час на�
ступних речень спорудіть з кубиків будиночок з
колонами, поставте туди ляльку Самсона). Са�
ме в цей час у голові Самсона визрів задум. Він
попросив, щоб його підвели до колон, на які
спирається дах будинку, де зібралися филистим�
ляни (нехай діти прочитають молитву Самсона у
вірші 28). І обняв Самсон обидва серединні
стовпи, що на них міцно стояв той дім, і обпер�
ся на них, – на одного правицею своєю, а на
одного лівицею своєю. І сказав Самсон: «Нехай
помру я разом із филистимлянами!» І він з вели�
кою силою сперся на стовпи, – і впав той дім на
володарів та на ввесь той народ, що в ньому...
І були ті померлі, що він повбивав їх при своїй
смерті, численніші за тих, що повбивав їх за

свого життя (зруйнуйте будинок). Так трагічно
закінчилося життя Божого слуги, що виявився
невірним своїй обітниці.

Практичне застосування
Слово Боже зовсім не вчить, щоб віруючі

люди не спілкувалися з невіруючими. Але спіл�
кування й дружба – дві зовсім різні речі. Друж�
ба повинна робити людей кращими, якщо ж так
не відбувається, то, можливо, ти помилився у
виборі друга. Попроси Господа допомогти тобі
знайти справжнього вірного друга.

І ще. Якщо ми будемо вірні Господу, то лю�
ди не зможуть вчинити на нас такий вплив, як
Деліла на Самсона, як язичники на ізраїльтян, а
навпаки, вони навчаться від нас доброму. Якщо
серце твоє буде наповнене думками про Госпо�
да, то й інші люди незабаром довідаються про
Нього й полюблять Його.

Нехай діти виріжуть і наклеять наступний
фрагмент будинку в Робочому зошиті.

Вивчення біблійного вірша
На цьому уроці ми знову звернемося до

Книги приповістей. Знайдіть із дітьми Припо�
вісті 13:21. Поясніть вірш. Помістіть на видно�
му місці його текст. Розділіть клас на дві групи.
Першій групі запропонуйте прочитати першу
частину вірша, вставши з місця, а потім сісти.
Другу частину стоячи буде читати друга група.
Потім разом, підвівшись, діти скажуть поси�
лання. Можна проговорити слова вірша, під�
стрибуючи.

Час творчості
Запропонуйте дітям намалювати один із

сюжетів сьогоднішньої історії. Роздайте необ�
хідні матеріали, зважаючи на вік дітей і час, що
залишився до кінця уроку.
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Давид і Йонатан

Біблійна істина: 
Бог хоче, щоб ти налагоджував безкорисли�

ві дружні стосунки

Мета:
Навчальна: діти повинні зрозуміти, що справж�

ня дружба ґрунтується на взаємній братній
любові, а не на особистій вигоді

Практична: у дітей має виникнути бажання на�
лагоджувати безкорисливі дружні стосунки,
які до вподоби Богові

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Люди часто обирають собі вигідних і ко�

рисних друзів або використовують дружбу для
виконання своїх бажань. Господь же хоче, щоб
ми любили один одного безкорисливою лю�
бов’ю. Допоможіть дітям зрозуміти, що кожна
людина неповторна й унікальна, бо носить у
собі образ Божий. Усвідомлення виняткової
цінності людини перед Богом допоможе дітям
цінувати й любити своїх друзів.

Для уроку вам знадобляться:
� для Біблійної історії – фігурки (із фла�

нелеграфа) Саула, Йонатана, Давида, різних
людей, хлопчика�слуги, а також тло поля й
кімнати зі столом;

� для ілюстрації біблійного вірша – 2 збіль�
шених і розфарбованих малюнки (див. відповід�
ний розділ), над першим напишіть першу части�
ну вірша, над другим – другу;

� для Часу творчості приготуйте шаблони
(див. Час творчості), білий картон, шматочки
тканини, шматочки шкіри або шкірзамінника,
нитки, голки, ґудзики, крупу, макарони, фарби,
ножиці, клей.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Безкорисливий – той, хто не шукає ко�
ристі, вигоди для себе.

Новомісяччя – перший день місяця, в
ізраїльтян він уважався святковим. Цього дня
робили особливі жертвоприношення, радісні
гостини в родинах, урочисті богослужіння.

Заповіт – договір, угода, коли дві сторо�
ни про що�небудь домовляються.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Після повторення при�

кріпіть на стіну фігурку ди�
тини з біблійним віршем і
наступний елемент стіни.

Вступ
Поділіться з дітьми такою інформацією.
У деяких пустелях зустрічаються пальми з

дивовижною здатністю. Вони вбирають у себе
вологу з повітря, затримують її у своєму листі, а
потім зрошують цією вологою землю навколо
себе. Завдяки цьому навколо таких пальм по�
ступово з’являються й інші рослини, а згодом
посередині безживної та посушливої пустелі ви�
никають цілі оазиси. Ці пальми живуть і дару�
ють життя всім навколо себе.

На жаль, люди часто руйнують стосунки
один з одним, тому що не хочуть поступитися в
чомусь, чимсь пожертвувати. Але Бог хоче,
щоб ми налагоджували безкорисливі дружні
стосунки, як це робили двоє біблійних героїв,
про яких ми сьогодні довідаємося.

Біблійна історія
Саул став першим царем Ізраїля, але Гос�

подь відкинув його за непослух і обрав царем
іншу людину (нехай діти скажуть, кого; на тлі
кімнати помістіть фігурки Саула й Давида).
Звичайно ж, Саулові це не сподобалося. Він
незабаром догадався, кого обрав Господь,
адже Давида дуже полюбив народ, а Господь у

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

Римлян 12:10

ДАВИД І ЙОНАТАН
1 Самуїлова 20 розділ
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всьому його благословляв. Не раз Саул замиш�
ляв убити Давида. Він хотів, щоб спадкоємцем
престолу став його син Йонатан (помістіть на
тлі фігурку Йонатана).

Здавалося б, Давид і спадкоємець царя по�
винні стати суперниками в боротьбі за престол,
але вони стали друзями. Саул, звичайно ж, був
проти такої дружби, але не тому, що Давид міг
уплинути на Йонатана, а тому що заздрив Дави�
дові й ненавидів його.

Ваші батьки іноді також не дозволяють вам
дружити з деякими дітьми, але роблять вони це
не тому, що ненавидять цю людину, як Саул, а
тому, що знають – ця людина може погано
вплинути на вас або скористатися вашою друж�
бою, щоб зробити зло. Ваші батьки хочуть, щоб
ви вчилися вибирати собі добрих, безкорисли�
вих друзів, таких, як Давид і Йонатан.

Кілька разів Йонатан захищав друга пе�
ред батьком, але через якийсь час Саул знову
зауважував, як усі люблять Давида, і знову за�
мишляв його вбити. Одного разу Давидові до�
велося втекти від царя. Сталося це під час
свята новомісяччя (помістіть на фланелеграф
стіл і фігурки людей, що сидять за ним, фігур�
ки Саула й Йонатана, фігурку Давида забе�
ріть). Під час цього свята Давид як наближе�
ний царя повинен був сидіти за царським сто�
лом. Знаючи про це, Саул хотів скористатися
нагодою, щоб погубити його. Друзі здогада�
лися про задум царя. Таємно вони зустрілися
в полі й там домовилися про те, що Йонатан
намагатиметься довідатися про наміри царя й
сповістить про це Давида. Йонатан сказав
другові, щоб той заховався й спостерігав за
тим, як він буде стріляти з лука (запропонуй�
те прочитати кому�небудь із дітей 1 Сам.
20:18�22). Також Давид і Йонатан уклали за�
повіт, що вони будуть піклуватися один про
одного, і навіть якщо хто�небудь із них заги�
не, то друг повинен буде подбати про його
родину й рідних.

Це була справжня безкорислива дружба,
адже від цієї дружби юнака не мали ніякої осо�
бистої вигоди, крім неприємностей. І, проте,
кожний з них був готовий віддати життя за дру�
га, тому що цінував друга більше за себе. Гос�
подь хоче, щоб ми не шукали в дружбі вигоди,
а були готові віддати другові все, що знадо�
биться, щоб ми налагоджували безкорисливі
дружні стосунки.

Тим часом свято в царському домі тривало
вже другий день. Саул ще першого дня помітив,

що Давида немає за царським столом, однак
вважав це непорозумінням. Коли ж і на другий
день місце Давида виявилося порожнім, Саул
запитав сина, чому Давида немає за столом
(прочитайте відповідь Йонатана у віршах 28�29).
Цар сильно розгнівався. Він зрозумів, що Йона�
тан знову допоміг Давидові зникнути від нього.
Ось що він сказав (прочитайте вірші 30�31 з від�
повідною інтонацією). Але Йонатан не пішов за
Давидом, а навпаки, спробував заступитися за
друга. Це ще більше розгнівило царя. У силь�
ному роздратуванні він кинув списа у власного
сина, але Йонатан устиг ухилитися. Він ледве
не поплатився життям за дружбу з Давидом,
але все�таки не кинув друга, коли тому загрожу�
вала небезпека.

Дружба – це не тільки, коли тобі весело з
другом, це не тільки морозиво, яким почастував
тебе друг або коли поспівчував тобі чи зробив
щось добре для тебе. Дружба – це коли ти пер�
шим робиш усе це для друга.

Йонатан знав, що він повинен зараз зро�
бити для свого друга. Він узяв лук і стріли, по�
кликав із собою хлопця�слугу й вийшов у поле,
де Давид міг спостерігати за ним з укриття (на
тлі поля помістіть фігурки Йонатана та хлопчи�
ка�слуги). Ніхто не повинен був знати, що дру�
зі зустрічалися, тому Йонатан подавав знаки,
про які вони домовлялися раніше. Він став
пускати стріли так, щоб вони летіли далі хлоп�
ця�слуги. Він кричав йому вслід: «Он та стріла
за тобою далі! Скоро, поспіши, не ставай!».
Йонатан кричав голосно й по кілька разів, щоб
Давид зрозумів – йому загрожує небезпека, він
повинен тікати.

Коли Йонатан відіслав слугу додому, друзі
змогли непомітно поговорити. Було зрозуміло,
що їм потрібно розпрощатися. Вони обнялися й
гірко плакали, тому що не знали, чи зможуть во�
ни ще коли�небудь зустрітися. Йонатан нагадав
про обіцянку, що вони давали один одному:
«Господь буде свідком між мною та між тобою».
Друзям довелося розлучитися, і більше вони ні�
коли не побачилися, але вони продовжували
зберігати вірність один одному.

Господь піклується про нас щодня. Він від�
дав Свого Сина в жертву за нас. І це не тому,
що ми такі чудові, а тому, що Він просто дуже
любить нас – Своє творіння. Так само й ти лю�
би свого друга не за те, що в нього є комп’ютер
або щось інше, а за те, що він людина, створе�
на за образом Божим, і за нього, так само, як і
за тебе, помер Ісус Христос.
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Практичне застосування
Давид і Йонатан – приклади вірності, без�

корисливості й самовідданості. Вони дуже ціну�
вали один одного. А як ти ставишся до своїх
друзів? Яких друзів ти будеш собі обирати –
вірних і безкорисливих чи багатих і популяр�
них? (Нехай діти поміркують, спонукайте їх чес�
но і відверто відповісти на ці запитання).

Нехай діти відшукають у Робочому зошиті
істину сьогоднішнього уроку й приклеять на неї
необхідний фрагмент дому.

Вивчення біблійного вірша
Напишіть на дошці посилання Римлян

12:10. Знайдіть це місце в Біблії разом з дітьми,
прочитайте вголос і помістіть на дошці першу
частину посібника. Нехай діти пояснять, що
значить бути уважними один до одного. Повто�
ріть кілька разів першу частину, потім помістіть
на дошку другу частину вірша й поставте те ж
запитання. Вивчіть вірш повністю.

Час творчості
Роздайте дітям аркуші картону, шаблони,

олівці. Нехай діти обведуть шаблон і виріжуть
фігурку чоловічка – це буде їхній друг. Нехай
вони подбають про друга й зроблять для нього
гарний одяг, вирізавши його зі шматочків ткани�
ни й пришивши (приклеївши) ґудзики. Взуття
можна зробити зі шматочків шкіри або шкірза�
мінника, волосся – з ниток, очі – з горошинок,
рот – із макаронів. Всі деталі слід прикрасити й
приклеїти до фігурки з картону.
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Біблійна істина: 
Бог хоче, щоб ти з повагою ставився до

людей, яких ти повинен слухатися

Мета:
Навчальна: діти повинні зрозуміти, що шаноб�

ливе ставлення до старших приносить благо�
словення

Практична: спонукати учнів підкорятися своїм
керівникам, тому що ці люди поставлені
Богом

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Коли діти виявляють неслухняність і непо�

вагу до дорослих – батьків, учителів, родичів і
просто старших людей – вони тим самим засму�
чують Бога. Допоможіть дітям зрозуміти, що
слухняність старшим не позбавляє їх волі, а за�
хищає від помилок і їхніх наслідків.

Для уроку вам знадобляться:
� для Біблійної історії:
* різні невеликі м’які речі (шарфи, шапки,

кофточки), відріз коричневої тканини;
* збільшені, розфарбовані та наклеєні на

картон фігурки (див. Біблійну історію); за допо�
могою скотчу прикріпіть знизу шпильки або ве�
ликі голки так, щоб, застромивши голку в ткани�
ну, фігурку можна було б поставити;

* в’язальна спиця, ковпачок від зубної пас�
ти із прикріпленою до нього ниточкою;

� для розучування вірша – кольоровий па�
пір, олівці, ножиці, фломастери, скотч, нитки;

� для Часу творчості приготуйте: цупкий
кольоровий папір або картон, клей, насіння
(гарбуза, соняшника, жита, вівса, ячменю, горо�
ху тощо), фарби гуаш, блискітки, фломастери.

Вдома потренуйтеся розповідати біблійну
історію, зробіть зразок листівки.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Помазанець, помазаник – в Ізраїлі –
людина, помазана освяченою оливою на знак
того, що вона обрана Богом для особливого
служіння: священика, пророка, царя.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Повторивши матеріал ми�

нулого уроку, повісьте на стіну
наступну фігурку й елемент
«Стіни історії Ізраїля». І стіна, і
ланцюжок дітей вже не такий
маленький, як здавалося спо�
чатку! Сподіваємося, і ваші діти вже довідалися
багато нового, чогось навчилися й застосову�
ють це у своєму практичному житті.

Вступ
Розкажіть дітям історію.
Наталя йшла додому. Вона зголодніла і

купила собі пиріжок. Він виявився дуже смач�
ним. Коли вона з апетитом з’їла його, то сер�
ветку кинула в урну, але промахнулася, і сер�
ветка впала поруч. Наталя хотіла було підняти
її й кинути, куди потрібно, як раптом за спи�
ною почула:

� Що за діти пішли! Підніми негайно й кинь
в урну! Хіба твої батьки вчать тебе смітити на
вулиці?

Наталя зрозуміла, що репліка адресована
їй. І відразу усередині з’явилося якесь обурен�
ня. «І чого ці дорослі завжди командують. Я й
сама знаю, що смітити не можна, а тепер на зло
не підніму», – ображено подумала вона.

Наталя сердито поглянула на жінку, що за�
хищала чистоту навколишнього середовища, і
мовчки побрела далі. Дорогою вона все обурю�
валася, розмовляючи подумки сама з собою. 
«І скільки це буде тривати? Тут не бігай, там 
не ходи, отут не стій, цього не бери. Чому ці

Біблійний вірш:
«Бо хто простягав руку свою на Господньо�
го помазанця, і був невинний?»

1 Самуїлова 26:9

ЧИ ТРЕБА СЛУХАТИСЯ СТАРШИХ?
1 Самуїлова 26 розділ

55ур
о
к

ур
о
к



23
Чи треба слухатися старших?

дорослі постійно втручаються в моє життя? Чо�
му я завжди повинна їх слухатися?»

Обурення зростало, і Наталя не помітила,
як почала говорити вголос.

� І хто поставив їх наглядачами наді мною?
� Бог, – зненацька почулося збоку.
Наталя остовпіла від несподіванки. Поруч

ішов дядечко в чорному пальто й окулярах, він
усе почув.

� Коли я був маленьким, – сказав він, – я
думав точнісінько так. Але зараз у мене самого
є діти, яких я повинен виховувати, навчати
усьому, піклуватися про них, забезпечувати їх і
відповідати за них перед Богом. Я не зможу
справитися з цим, якщо вони не будуть мені по�
кірні. Зараз я йду на роботу. Ти розумієш, як
важливо мати роботу? Якби я не навчився в ди�
тинстві підкорятися старшим, те навряд чи мій
начальник терпів би на роботі такого непокір�
ливого працівника.

Дядечко звернув за ріг будинку, а Наталя
побрела далі. «Так, – думала вона, – нелегко бу�
ти покірною, але треба».

Запитайте дітей:
� Чи легко вам підкорятися?
Це важко, але, проте, можливо.
� А кому повинен був підкорятися Давид?
Нагадайте, що Давида було обрано царем,

але повноваженнями царя все ще володів Саул, і
Давид, як придворний Саула, повинен був йому
підкорятися. Чи легко було Давидові підкорятися
людині, яка його ненавидить і шукає його смерті?

Біблійна історія
До уроку викладіть речі гірками, накрийте

їх коричневою тканиною так, щоб вийшло два
пагорби й у них можна було встромляти голки,
до яких прикріплені фігурки. Складки й згини
тканини будуть імітувати нерівності гірського
рельєфу. У ролі списа Саула використовуйте
спицю, а в ролі посудини – ковпачок. Підставо�
чок зі сплячими людьми зробіть 2�3 штуки.

Одного разу, коли Давид ховався від Сау�
ла на згір’ї Гахіли, місцеві жителі розповіли ца�
реві, де він ховається. Саул вирушив навздогін
за ним. У горах дуже важко пересуватися, особ�
ливо якщо ці гори в пустелі. Саула і його народ
застала дорогою ніч. Для царя поставили на�
мет, і він ліг там спати, а народ розташувався
навколо (застроміть в один пагорб голку з на�
метом, перед ним застроміть фігурку Саула,
спицю, поставте ковпачок, з боків застроміть
фігурки сплячих людей).

Коли розвідники доповіли Давидові, що
Саул перебуває поблизу, Давид узяв із собою
Авішая, і вночі вони вдвох вирушили в стан
Саула (застроміть поруч із наметом фігурки
Давида й Авішая). Там всі міцно спали, і ніхто
не побачив, що сам Давид прийшов у їхній
стан. Вони тихенько підійшли до намету Саула,
і, побачивши, що цар спить, Авішай прошепотів

ДАВИД

АВНЕР САУЛ АВІШАЙ

прорізати
(для
закріплення
списа)
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(пошепки прочитайте вірш 8). Здавалося, що
Бог і справді дає можливість помститися, але Да�
вид відповів (нехай також пошепки хто�небудь із
дітей прочитає вірші 9�11). Господь дав людям
Саула такий міцний сон, що ніхто не помітив,
як Давид узяв з намету царські спис і посудину
для води (проробіть ці дії). Тихенько вони з Аві�
шаєм пішли з місця, де таборував Саул.

Незважаючи на те, що Саул ненавидів йо�
го, Давид продовжував його поважати як царя.
Адже він міг сказати: «Сам Бог обрав мене бу�
ти царем, я більше не визнаю влади Саула», але
він був слухняний Богові (заберіть фігурки Да�
вида й Авішая). Бог хоче, щоб і ми з повагою
ставилися до людей, у яких перебуваємо в під�
порядкуванні.

Через якийсь час Авнер – керівник Сауло�
вого війська – прокинувся, бо хтось голосно
кликав його із сусідньої гори (поставте фігурку
Авнера, складіть руки рупором і, імітуючи крик,
прочитайте вірш 14). Хто ж це був? Звичайно
ж, Давид (поставте на сусідньому пагорбі фі�
гурку Давида та прикріпіть скотчем до його
руки горня, у проріз вставте спис; відповідь Да�
вида у віршах 15�16, так само склавши руки ру�
пором, нехай прочитає хто�небудь із дітей). Від
такого гамору прокинувся й Саул (поставте фі�
гурку Саула). Він, звичайно ж, упізнав голос
Давида (прочитайте 17�20 вірші).

Зауважте, Давид називає Саула «пан мій,
цар», а себе називає його рабом, блохою. Сло�
ва Давида зачепили жорстоке серце царя, і він
сказав (нехай діти прочитають слова Саула з
вірша 21, а ви прочитайте слова Давида з вір�
шів 22�24). Саул був вражений учинком Дави�
да. Він переконався, що Давид цінує й поважає
його як царя, незважаючи на несправедливе
ставлення до нього (прочитайте вірш 25). Бог
хоче, щоб і ти з повагою ставився до людей,
яких ти повинен слухатися.

Практичне застосування
Господь хоче, щоб люди допомагали один

одному кращати, тому Він передбачив для
кожної людини наставника або начальника,
що допомагає швидше й краще досягти якої�
небудь мети.

Саул виявився поганим наставником, Да�
вид же розумів: незважаючи на те, що Саул –
нікчемна людина, йому потрібно підкорятися й
поважати його, тому що він був помазаний на
царство Самим Господом.

Навряд чи тобі доведеться так важко, як
Давидові, але все�таки підкорятися досить
нелегко. Проси допомоги в Господа та згадуй
Давида, коли тобі буде важко це робити. Йому
було сутужніше, ніж тобі, але він вчинив мудро
й отримав безліч благословень від Бога.

Вивчення біблійного вірша
Знайдіть із дітьми 1 Сам. 26:9, прочитай�

те й поясніть, що «простягнути руку» означає 
не тільки завдати фізичної шкоди, але й просто
образити словом, вчинком, неслухняністю. За�
раз у нас немає обряду помазання, але вчителі,
керівники й просто дорослі поставлені над то�
бою Богом, і Він хоче, щоб ти підкорявся їм.

Нехай діти обведуть свою долоньку на
кольоровому папері й виріжуть її, напишуть
на ній по одному слову з біблійного вірша й
посилання (розподіліть по партах), а потім до�
поможуть вам розташувати слова один за од�
ним. З’єднаєте долоньки, прикріпивши їх на
нитку скотчем так, щоб вийшла гірлянда. Ви�
вчіть вірш.

Час творчості
Виготовте з учнями листівки, на яких діти

зможуть написати слова подяки батькам, учите�
леві, бабусі або дідусеві, пасторові або іншому
дорослому. Для виготовлення листівки роздай�
те дітям цупкий кольоровий папір або кольоро�
вий картон. Покажіть, як можна викласти квіти
з насінин. Розфарбуйте насіння гуашшю, при�
красьте листівку блискітками.
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Біблійна істина: 
Господь підносить і благословляє слухняних

Йому людей

Мета:
Навчальна: діти повинні зрозуміти, що Господь

обирає для особливого служіння тих людей,
які Йому повністю слухняні

Практична: намагатися бути у всьому слухня�
ним Господу, щоб уникнути впливу гріха

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Зверніть увагу дітей на те, що спочатку

Господь велів Самуїлу помазати Давида на ца�
ря, а потім його помазали ще й люди. Тобто, він
був помазаний двічі. Допоможіть дітям зрозумі�
ти, що людина, яка принижує інших заради
власного успіху, зазнає невдачі, а той, хто діє
не заради своєї вигоди, а для слави Божої й
добра навколишніх, буде піднесений Богом, як
це було з Давидом.

Для уроку вам знадобляться:
� для Біблійної історії:
* збільшений і розфарбований малюнок із

зображенням Давида (див. відповідний розділ);
* вирізані з кольорового паперу стрілки з

такими фразами:

БУВ РОЗСУДЛИВИЙ

РИЗИКУВАВ ЖИТТЯМ ЗАРАДИ ІНШИХ

РЯТУВАВ ЛЮДЕЙ ВІД ВОРОГІВ

ЗВІЛЬНЯВ ПОЛОНЕНИХ

ОХОРОНЯВ МИРНИХ ЖИТЕЛІВ

З НИМ БУВ ГОСПОДЬ
* невеликі листочки з посиланнями: 1 Са�

муїлова 18:84, 1 Самуїлова 19:5, 1 Самуїлова

23:1�2, 1 Самуїлова 30:18�19, 1 Самуїлова
25:14�16;

� десять різних геометричних фігур з
кольорового паперу для біблійного вірша, на
кожній напишіть по одному слову з вірша й по�
силання та сховайте їх у класі в різних місцях,
попередньо записавши для себе правильну по�
слідовність фігур.

Виберіть трьох дітей і дайте їм завдання до
наступного уроку уважно прочитати 2 Сам. 9.
Розподіліть ролі: Давид, Ціва, Мефівошет.
Нехай вони виділять у Бібліях слова своїх геро�
їв і кілька разів прочитають їх удома.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Не забувайте заохочувати учнів зірочка�

ми за добре вивчений матеріал. Пам’ятайте,
що не всі діти активні за своїм характером.
Дитина може знати правильну відповідь, але
їй важко зосередитися або вона може сороми�
тися. Періодично перераховуйте з дітьми зі�
рочки. Хваліть тих, хто особливо відзначився,
підбадьорюйте відстаю�
чих. Нагадуйте, що таке
змагання не визначає, у
кого краща пам’ять або
увага, а допомагає краще
закріпити біблійні істини,
які потім не раз допомо�
жуть дітям у житті.

Вступ
Роздайте охочим листочки з посиланнями.

Нехай діти знайдуть ці місця й закладуть їх за�
кладками. Напишіть на дошці запитання: «Що б
я зробив, якби був Президентом?». Поміркуйте
з дітьми, вислухайте відповіді. Підбийте підсу�
мок обговорення. Людське серце зіпсоване грі�
хом, тому люди прагнуть зробити собі добре,
не піклуючись про інших. Саме так часто чинять
люди, що досягли високих посад. Але Господь
дає людям владу не для того, щоб панувати над
іншими, а щоб мати більше можливостей служи�
ти іншим людям. Сам Ісус, маючи безмежну вла�

Біблійний вірш:
«Народ із біди Ти спасаєш, а очі Твої – на
зухвалих, яких Ти принижуєш»

2 Самуїлова 22:28

ЯК СТАТИ ВИЩИМ?
2 Самуїлова 5:1�12
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ду, прийшов на землю не для того, щоб її утвер�
дити, а щоб послужити людям.

Саме так намагався чинити Давид.

Біблійна історія
Саул робив усе для того, щоб зміцнити

свою владу. Господь бачив його серце й тому
відняв у нього царську владу й віддав її Давидо�
ві. А сам Саул загинув під час війни (відкрийте з
дітьми 2 Сам. 5:1�4, прочитайте, помістіть на
дошці малюнок із зображенням Давида). Чому
ж ізраїльтяни вирішили, що Давид буде добрим
царем, адже вони одного разу вже обрали собі
царя? Може, вони знову помилилися? (Нехай
той, у кого посилання 1 Сам. 18:14 прочитає свій
вірш). Тут сказано, що Давид був розсудливий.
Він завжди знав, як потрібно чинити правильно,
і чинив так, незважаючи ні на що (помістіть по�
руч із малюнком стрілку з відповідними слова�
ми; далі свій уривок прочитає той, у кого 1 Сам.
19:5). Це слова Йонатана. Весь народ бачив, як
Давид наражав на небезпеку своє життя, борю�
чись за мир на їхній землі як з Голіятом, так і з
іншими ворогами Ізраїля (помістіть на дошку
наступну стрілку; читає той, у кого посилання 
1 Сам. 23:1�2). Напевно, серед людей, що при�
йшли поставити за царя Давида, було чимало
тих, міста яких він рятував від ворогів (помістіть
третю стрілку; наступне посилання 1 Сам. 30:18�19;
нехай діти самі скажуть, що ще стало причиною
для сходження на престол Давида, а ви потім
помістіть на дошці стрілку ЗВІЛЬНЯВ ПОЛОНЕ�
НИХ; назвіть наступне посилання 1 Сам. 15:14�16).
Мирні люди почували себе в безпеці, як і пасту�
хи Навала, коли знали, що поруч перебуває Да�
вид (помістіть передостанню стрілку; попросіть
ще раз прочитати 1 Сам. 18:14). Люди бачили,
що Давид – самовіддана та шляхетна людина,
гідна царського звання, але головне – з ним був
Бог. Він благословляв і охороняв Давида. На�
род розумів, що людина, яка любить Бога та
слухняна Йому, не буде жорстокою стосовно
людей (помістіть на дошку останню стрілку та
прочитайте 2 Сам. 5:12).

Практичне застосування
Звичайно, кожному хочеться мати повагу

у друзів, однокласників, знайомих. Але якщо

ти будеш кривдити інших або чинити погано
стосовно них, чи зможеш ти домогтися пова�
ги? Навпаки, від такої людини навколишні ра�
но або пізно відвертаються. Господь піднімає
та благословляє слухняних Йому людей. Ти
будеш гідний поваги, якщо ти любиш свого
Господа.

Не забувайте на кожному уроці нага�
дувати дітям приклеїти черговий фрагмент
будинку.

Вивчення біблійного вірша
На дошці намалюйте ланцюжок фігур та�

кого ж розміру, як і ті, які ви сховали, у послі�
довності вірша. Дайте дітям завдання знайти
фігури й прикріпити їх на дошці за допомогою
скотчу в правильній послідовності. Кілька ра�
зів прочитайте вірш разом. Потім повторюйте
його, знімаючи по одній фігурі з дошки.

Час творчості
Заздалегідь обміркуйте кілька ситуацій, де

діти можуть застосувати істину сьогоднішнього
уроку. Розіграйте одну з них.
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Біблійна істина: 
Господь закликає нас виявляти милосердя

Мета:
Навчальна: діти повинні зрозуміти, що турбо�

та про слабших приносить нам радість і
Божі благословення, що виявляючи мило�
сердя ми стаємо схожими на милосердного
Бога

Практична: намагатися не тільки виявляти
милосердя, а й самим шукати, чим можна
послужити ближньому

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Милосердя та співчуття у нашому світі іно�

ді сприймають як вияв слабкості. Головні герої в
сьогоднішніх фільмах – мужні й сильні, вони бо�
рються проти зла, а не доглядають за хворими.
Чи доводилося вам допомагати людині, яка за�
недужала? Дуже частий вияв милосердя вима�
гає терпіння, а іноді навіть мужності. Часом це
справжній героїзм. Сильна й мужня людина по�
винна бути також милосердною і співчутливою.

Для уроку вам знадобляться:
� кофта на ґудзиках, бинт, монети, пов’яз�

ка на очі для Вступу;
� корона з картону, накидка, паличка для

Мефівошета для Біблійної історії;
� написаний на семи паперових смужках

біблійний вірш (по 1�2 слова) і посилання;
смужки приклейте до аркуша кольорового кар�
тону так, щоб опускаючи смужку ви приховува�
ли слово, а піднімаючи – відкривали (див. відпо�
відний розділ);

� папір для малювання формату А5, кольо�
ровий картон формату А4, олівці, фломастери
або фарби, клей.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Милосердя – готовність допомогти кому�
небудь або простити кого�небудь зі співчуття,
людинолюбства.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Після повторення при�

кріпіть на стіну фігурку ди�
тини з біблійним віршем і
наступний елемент стіни.

Вступ
Запросіть двох дітей вийти наперед. Пер�

шому зав’яжіть очі, другому перебинтуйте оби�
дві руки так, щоб він не міг рухати пальцями.
Перед першою дитиною висипте монети й
дайте їй завдання відрахувати 45 копійок.
Другій дайте завдання надягти кофту й застеб�
нути всі ґудзики. Коли діти переконаються, що
вони не можуть цього зробити, дозвольте їм
попросити допомоги в класу. Коли вони впо�
раються із завданням, скажіть:

� Навколо нас перебувають люди, які ма�
ють потребу в нашій допомозі з різних причин:
хтось ще дуже малий, хтось дуже старий і
слабкий, хтось хворий, а хтось важко працює
та втомлюється. Іноді в такі обставини потрап�
ляємо і ми самі. Тому Господь закликає нас ви�
являти милосердя: допомагати іншим і піклува�
тися про тих, хто потребує допомоги.

Біблійна історія
У ті часи, коли Давидові доводилося хо�

ватися від Саула, багато з людей приходили
йому на допомогу. Зараз, коли Давид став ца�
рем, він сам міг надавати допомогу тим, хто її
потребував. І ось що він вирішив (нехай вико�
навець ролі Давида вийде вперед і сяде на сті�
лець; одягніть йому корону й накиньте накид�
ку, а він нехай прочитає слова Давида з 
2 Сам. 9:1).

Запитайте дітей, яку обіцянку давав Да�
вид Йонатану. Потім прочитайте слова опові�

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

Псалом 61(62):13

МИЛОСЕРДНЕ СЕРЦЕ
2 Самуїлова 9:1�13
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дача, і нехай з’явиться Ціва. Діти повинні ро�
зіграти діалог з 2 Сам. 9:2�4.

Мефівошет був онуком Саула, і тому міг
бути ворогом Давида, але Давид все�таки вирі�
шив зробити йому милість. Так само чинить із
нами Бог. Ми є ворогами Бога, тому що роби�
мо те, що Він ненавидить – гріх. Але Господь
любить нас, тому вчинив дуже милосердно: Він
послав Свого Сина на землю, щоб викупити від
рабства гріха всіх людей. Те покарання, якого
заслуговували ми, взяв на Себе безгрішний Бо�
жий Син Ісус Христос, і вмер так, немов це Він
винний у всіх гріхах. Зараз Ісус живий, і може
кожного грішника зробити Своїм другом. Да�
вид жив задовго до народження Ісуса Христа,
але знав, який милосердний Бог, і намагався
бути схожим на Нього.

Дайте виконавцеві ролі Мефівошета палич�
ку, і нехай він вийде, спираючись на неї. Діти
розігрують діалог між Давидом і Мефівошетом з
2 Сам. 9:6�8, а ви читаєте роль оповідача.

Мефівошет був дуже вдячний цареві за
вчинену йому милість. Він розумів, що Давидо�
ві нічого не вартувало розправитися з ним як з
нащадком Саула, що заподіяв йому стільки го�
ря. Хіба міг він сподіватися на милість? Ми теж
не заслуговуємо Божої милості, але Господь да�
рує нам її. Тому й ми повинні чинити з людьми
так, як вчинив і чинить із нами Бог, тоді ми бу�
демо ставати схожими на Нього (прочитайте
слова оповідача з 2 Сам. 9:9; нехай діти розігра�
ють 2 Сам. 9:9�11; закінчіть цей діалог словами
11 вірша).

З милості Давида Мефівошет став як один
з його синів. З милості Господньої кожна люди�
на може стати Його дитям, а діти завжди схожі
на своїх батьків. Бог хоче, щоб ти також нама�
гався бути схожим на Нього, Він закликає нас
виявляти милосердя.

Практичне застосування
Щодня ми бачимо поруч когось, хто має

потребу в нашій допомозі: молодшого братика
або сестричку, бабусю або дідуся, втомлених від
важкої роботи батьків або хворих сусідів. При�
йшовши додому, подумай, як ти можеш допомог�
ти кожному з них. Це буде приємно Господу.

Вивчення біблійного вірша
Покажіть дітям посібник з порожніми смуж�

ками замість слів. Скажіть, що вони можуть віді�

гнути смужку й довідатися слово, якщо дадуть
відповідь на запитання. Поставте запитання та
дайте можливість дитині, що правильно відпові�
ла на нього, відкрити будь�яке слово. На закін�
чення повторіть вірш кілька разів разом, ховаю�
чи при цьому добре завчені слова.

Запитання:
1. Що таке милосердя?
2. Кому Давид вирішив вчинити милосер�

дя, ставши царем?
3. Чиїм нащадком був Мефівошет?
4. Яку обіцянку виконав Давид, подбавши

про Мефівошета?
5. Чи можна вважати милістю ту допомо�

гу, яку ти робиш за гроші?
6. Яку милість зробив людям Господь?
7. Як ми можемо стати схожими на Бога?

Час творчості
Роздайте дітям аркуші паперу, олівці,

фломастери або фарби. Запропонуйте їм на�
малювати малюнок на тему «Милосердне сер�
це». Нехай діти намалюють ситуації, коли лю�
дей скеровує до дії милосердне серце. Готові
малюнки приклейте на кольоровий картон так,
щоб навколо малюнка вийшла кольорова ра�
мочка, тоді нехитра дитяча робота буде вигля�
дати ефектно. Помістіть роботи дітей на ви�
ставку й не забудьте похвалити їх.

І в Тебе,
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Біблійна істина: 
Бог завжди прощає грішника, який кається

Мета:
Навчальна: діти повинні повірити в те, що Бог

може простити будь�який гріх, якщо в ньо�
му щиро покаятися

Практична: намагатися не відкладати покаян�
ня, щоб не відчувати на собі наслідку гріха

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Сьогодні ми відкриваємо сумну сторінку в

житті Давида. Але в цій темряві сяє світло
Божого прощення. Це оповідання – прекрасна
можливість пояснити дітям, що Господь про�
щає не тих, хто покладається на себе, а тих,
хто щиро кається у вчиненому й шукає Божої
милості. Однак, коли Господь нас прощає, за�
лишаються наслідки гріха, з якими нам дово�
диться жити. Визнанню гріха передує боротьба
совісті й гріховної натури людини, тому моліть�
ся за те, щоб Дух Святий утвердив Свою пере�
могу в серцях ваших учнів.

Для уроку вам знадобляться:
� бумеранг, зроблений з картону, або його

ілюстрація (див. Вступ);
� для Біблійної історії:
* лампа й екран (ідею виготовлення див. у

відповідному розділі);
* збільшені та наклеєні на чорний картон

фігурки для театру тіней;
� листки для Практичного застосування;
� шаблони з картону (див. Час творчості),

основи із синього картону 8х12 см на кожного
учня, кольоровий папір, кольоровий картон,
прості олівці, ножиці, клей, шматочки мідного
дроту діаметром 0,5 мм, фломастери, воскові
олівці.

Виготовте зразок рухомого виробу. По�
тренуйтесь удома у використанні екрана. Об�
міркуйте весь хід проведення Біблійної історії
в класі, можливо, вам знадобиться подовжу�
вач або варто буде використати потужніший
ліхтарик.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Проведіть повторення

матеріалу минулого уроку.
Прикріпіть біблійний вірш і
наступний фрагмент «Стіни
історії Ізраїля».

Вступ
Покажіть дітям бумеранг. Цю зброю

придумали австралійські аборигени. Будь�яка
зброя приносить страждання, але бумеранг
відрізнявся однією цікавою особливістю, то�
му його використовували тільки досвідчені
мисливці. Після того, як він попадав у птаха,
що летить, і той падав на землю, бумеранг
описував коло в повітрі й, завдяки своїй особ�
ливій формі, повертався точно в те ж місце, 
з якого був кинутий. Його потрібно було
спритно піймати, інакше він міг важко пора�
нити мисливця, що кинув його. Багато недос�
відчених мисливців ставали жертвами влас�
ної зброї.

Подібним чином зло, зроб�
лене ближньому, повертаєть�
ся до тебе самого. Якось
таке трапилося з царем
Давидом.

Біблійна історія
Виготовлення екрана.
Виріжте з картону основу, як показано на

малюнку. Проріз заклейте калькою, за екраном
установіть лампу на відстані 0,5�1 м. Розмір
екрана й фігурок для театру визначте самі за�
лежно від розміру класу. Для фігурок зробіть
смужки�підставки з картону, вони повинні під�
німати фігурку на таку висоту, щоб нижній край

Біблійний вірш:
«Господь зняв твій гріх, – не помреш!»

2 Самуїлова 12:13б

СЛІДИ ГРІХА
2 Самуїлова 12:1�25
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екрана не закривав
їх. Підставляйте фі�
гурки впритул до
екрана.

Незважаючи
на те, що Давид ду�
же любив Господа,
одного разу він згрішив (включіть лампу, при�
суньте до екрана фігурку №1, щоб на ньому
добре було видно силует). Нагадайте про долю
Урії, нехай діти самі розкажуть, що їм відомо із
прочитаного вдома. Так один негідний учинок
спричинив інший. Давид став винуватцем убив�
ства. Як же він міг так вчинити? Звичайно ж,
Давид не хотів засмутити Господа, так само, як
і ти не хочеш порушувати Божих заповідей,
але, проте, це відбувається, тому що й у твоє�
му, і в моєму серці, і в серці Давида живе гріх,
що успадкований нами ще від Адама та Єви.
Давид сподівався, що йому вдасться прихова�
ти цей гріх.

Але ось до палацу прийшов пророк Натан
(помістіть до екрана фігурку №2). Це було
невипадково, Натана послав Господь. І ось що
сказав пророк (нехай діти прочитають по одно�
му віршеві 2 Сам. 12:1�4). Давид був справед�
ливою й милосердною людиною, його обурило
таке поводження багатія з бідняком. Він вигук�
нув (прочитайте слова Давида з 5�6 віршів і 
не забудьте про інтонацію). «Ти той чоловік», –
відповів пророк. Це він сам, Давид, був гідний
смерті.

Біблія вчить, що кожний гріх повинен бути
покараний смертю. Усякий, хто робить неугод�
не Господу, гідний смерті, тому що Творець
цього світу – святий, і Його закони не можуть
бути порушені безкарно. І ти, і я винні перед
Богом так само, як Давид, тому що грішимо
словом, ділом або помислом.

Господь через пророка повідомляє пока�
рання, що повинен понести цар (прочитайте 
9�10 вірш). «Бумеранг», що Давид кинув таємно,
вернеться, і це буде відомо всьому Ізраїлеві.
Тільки тепер Давид усвідомив, як він образив
Бога, Якого любив. «Згрішив я перед Госпо�
дом», – зізнається він. Тепер цар зрозумів: це він
гідний смерті за свій гріх. Але Господь відпові�
дає через Натана (прочитайте відповідь Натана
у вірші 13). Господь простив Давида, бачачи йо�
го щире каяття. Бог завжди прощає грішника,
який кається, тому що замість нас помер Ісус.

Але Господь не скасував Свого покаран�
ня, що він напророкував через Натана (прочи�

тайте 14 вірш). Цей випадок застерігає нас,
щоб ми пам’ятали: гріх не тільки ображає Гос�
пода, він, як бумеранг, що повернувся, ще й
важко ранить нас, а іноді й наших близьких. То�
му потрібно завжди наповнювати свій розум
думками про Господа, щоб не грішити (заберіть
фігурки від екрана й помістіть туди фігурку
№3). Давид гірко оплакував свій гріх. Якщо ти
відкриєш 50(51) Псалом, ти зможеш прочитати
його молитву. Він молився за свого новонарод�
женого сина, відмовившись від їжі, провівши
ніч, лежачи на землі. Коли ж суд Божий відбув�
ся й дитина померла, то слуги навіть боялися
сказати про це Давидові, але він прийняв Бо�
же покарання покірно. Господь простив Дави�
да не тому, що він був царем, не тому, що він
співав Господу прекрасні пісні, а тому, що Да�
вид щиро шкодував про вчинене і не хотів біль�
ше ображати Бога. Бог завжди прощає грішни�
ка, який кається.

Через якийсь час Господь підтвердив Своє
прощення (відсуньте від екрана фігурку №3 і
присуньте №4). Вірсавія народила Давидові си�
на, і Господь полюбив його. Натан назвав маля
Єдід’я – що значить «улюблений Господом», а
ми знаємо його під іншим ім’ям – Соломон.
Прощення приносить полегшення й спокій, а
невисповіданий гріх – тривогу й почуття про�
вини (заберіть фігурки й помістіть до екрана
фігурку №5). Мине багато років, і в нащадків
Давида народиться Син, Який зазнає кари за
гріхи всіх людей. Хто Він? (Нехай діти дадуть
відповідь) Тепер, визнаючи гріхи перед Богом,
ти можеш сказати: «Господи, прости мене, адже
Ісус помер і за цей гріх. Він помер замість мене.
Дякую Тобі за Його смерть».

Практичне застосування
Роздайте дітям листки й ручки. Нехай во�

ни напишуть те, що засмучує Господа в їхньому

мал. 1 мал. 2
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житті. Потім закличте їх до молитви, пояснив�
ши: Господь знає, що написано в цих листках, і
ми зараз налаштуємо свої серця, щоб від усієї
душі покаятися у своєму гріхові. Після молитви
на знак прощення діти можуть порвати ці лист�
ки, тому що Господь обіцяє простити будь�який
визнаний в ім’я Ісуса гріх. Нагадайте ще раз:
кожний наш гріх ображає Господа, а нам – несе

страждання та біль. А прощення від Господа
приносить полегшення, радість і спокій.

Вивчення біблійного вірша/
Час творчості

Нехай діти відкриють 2 Сам. 12:13б. Ска�
жіть, що Ісус помер за наші гріхи й тепер нам 
не потрібно вмирати. Господь прощає нас в ім’я
Ісуса Христа. Рухома картинка, яку ми пропо�
нуємо зробити сьогодні, добре це ілюструє.

Роздайте дітям необхідні матеріали. По�
кажіть зразок, який зробили ви. Нехай діти
обведуть шаблони на потрібних аркушах
кольорового паперу й картону (через брак
картону потрібного кольору діти можуть на�
клеїти на білий картон кольоровий папір).
Спочатку на синє тло наклейте, як показано
на малюнку, зелений горбок (папір), жовту ру�
ку (картон) склейте із сірим мішком (картон) і
прикріпіть, проколовши дірочку в основі, дро�
тиком у місці, позначеному хрестиком. На�
клейте на тло чорного чоловічка (папір), щоб
мішок лягав йому на плечі, і червоний хрест
(картон). На руку, щоб сховати місце скріп�
лення, приклейте білу хмару (картон). Клей
наносьте на заштриховані місця. Нехай діти
запишуть вірш на деталях, як показано, вико�
ристовуючи фломастери й воскову крейду.
Вивчіть вірш.

мал. 4

мал. 5

Господь

твій

зняв 

гріх, –

не помреш!

2 Самуїлова 12:13б

мал. 3
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Біблійна істина: 
Бог не залишає без покарання дітей, які

ображають своїх батьків

Мета:
Навчальна: діти повинні зрозуміти, що їхня

неповага до батьків може призвести до
поганих наслідків, тому що це порушення
Божих заповідей

Практична: намагатися у всьому слухатися
батьків, піклуватися про них

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Сім’я створена Творцем, щоб у її середо�

вищі могли народжуватися й рости діти, почу�
ваючи себе затишно й безпечно. На прикладі
Давида й Авесалома покажіть, що слухняність
дітей батькам – це їхній внесок у створення
дружної родини. Так само, як подружня зрада
руйнує сім’ю, неслухняність і бунт дітей може
принести дуже багато шкоди для родини. І нав�
паки: їхня слухняність і повага до батьків мо�
жуть зробити родину щасливою. Саме в сім’ї
діти вчаться того, що стане необхідним, коли
вони будуть створювати власні сім’ї.

Для уроку вам знадобляться:
� підклеєні фланеллю фігурки із фланеле�

графа для подання Біблійної історії;
� 3 пари листівок (на трьох різних напишіть

із чистого боку біблійний вірш за значеннєвими
частинами, розріжте на 6�8 частин і покладіть у
коробку), скотч;

� для Часу творчості – малюнки, де зо�
бражені дорослі й діти; олівці, фарби, пензли�
ки, склянки з водою; аркуші паперу у формі
будиночка.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Мул – їздова тварина, нащадок коня й осла.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Після повторення по�

вісьте на стіну потрібні фраг�
менти.

Вступ
Запитайте дітей, що думають їхні батьки,

коли дізнаються про їхню неслухняність. Нехай
висловлять свої думки. Підбийте підсумок мір�
куванням: батьки думають «Мої діти не поважа�
ють мене».

Так думав і Давид, коли йому довелося
тікати з Єрусалима. Ця подія стала виконанням
Божого пророцтва про покарання за гріх.

Біблійна історія
Викладаючи історію, ілюструйте її на фла�

нелеграфі.
Болючіше за все, коли тобі завдає образу

той, кого любиш найбільше на світі. Авесалом –
син Давида – підняв бунт проти свого батька.
Він вирішив, що зможе управляти країною кра�
ще, ніж його батько.

Часто діти думають: «Батьки неправі, ко�
ли змушують мене вчити уроки. Навіщо вчити
математику, якщо я не збираюся бути профе�
сором?» або щось на кшталт цього (можете
запропонувати дітям озвучити подібні їхні
думки). Коли ти так думаєш, ти схожий на
Авесалома. Він так озлобив своє серце проти
батька, що підняв бунт і проголосив себе ца�
рем. Щоб від повстання не постраждали жите�
лі Єрусалима, Давид вирішив залишити місто й
сховатися від сина. Авесалом же вирішив пе�
реслідувати батька, і Давидові довелося готу�
ватися до бою з рідним сином. Народ дуже
любив Давида, тому його вмовили не виходи�
ти самому на бій, а тільки керувати. Давид
оглянув військо, вибрав трьох воєначальни�
ків – Йоава, Авішая й Іттая, і дав їм вказівки

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

Вихід 20:12

НАЙБЛИЖЧІ ЛЮДИ
2 Самуїлова 18 розділ
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Найближчі люди

(нехай діти прочитають 2 Сам. 18:5). Як би 
не гнівалися на вас ваші батьки, вони все�таки
продовжують вас любити.

Бій відбувався в лісі. Як ви думаєте, на чи�
єму боці був Господь? Бог заповів поважати
своїх батьків, це п’ята заповідь Його Закону, і
Він не залишає без покарання дітей, які обра�
жають своїх батьків. Тому військо Давида стало
перемагати (прочитайте вірші 7�9). Це побачив
один чоловік. Він прибіг до Йоава й розповів
про те, що бачив (прочитайте самі вірші 11�15;
сцену смерті Авесалома краще не ілюструвати,
щоб не викликати в дітей страху або агресії).
Як ви бачите, навіть якщо Йоав забув про наказ
Давида щодо його сина, йому про це нагадали,
але він однаково вчинив проти волі царя. Бій
припинився. Тіло Авесалома кинули до ями й
накидали над ним величезну могилу з каміння.
Пам’ятайте, що Бог не залишає без покарання
дітей, які ображають своїх батьків.

А як же Давид? Він зрадів, що переміг у бит�
ві? (Нехай діти по черзі прочитають вірші 31�33).
Ця перемога стала великою втратою Давида.

Практичне застосування
Напевно, кожний з вас думає: «Я ніколи 

не вчиню, як Авесалом». Але пам’ятай, що твоя
неслухняність теж ображає твоїх батьків. Гос�
подь хоче, щоб ти був слухняним батькам навіть
тоді, коли їх немає вдома. Якщо ти підметеш
підлогу, коли тебе про це не попросили, або 
не будеш грати в жорстокі ігри або комп’ютер�
ну гру навіть тоді, коли батьків немає вдома, це
буде найкращою слухняністю (нехай діти наве�

дуть інші приклади шанобливого ставлення до
батьків).

Вивчення біблійного вірша
Бог заповідає шанувати батьків і обіцяє слух�

няним дітям Свої благословення. Поясніть, про
яку землю мова йде у вірші. Поважаючи батьків,
діти зможуть перейняти їхню мудрість, і це допо�
може їм у житті, коли вони стануть дорослими.

Розділіть клас на три команди й покажіть
кожній ту листівку, яку вони повинні зібрати.
Коли діти закінчать роботу, склейте картинки
скотчем і переверніть. Розмістіть частини вірша
в правильному порядку на дошці, напишіть по�
силання. Прочитайте вірш кілька разів разом.

Час творчості
Запропонуйте дітям намалювати свою ро�

дину або те, як вони виражають свою повагу до
батьків. Щоб дітям було легше малювати людей,
помістіть на дошці картинки, де люди перебува�
ють у різному положенні (стоять, сидять, ходять).
Покажіть дітям, як починати малювати людину.
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Збудуємо Дім з Ісусом

Біблійна істина: 
Біблія закликає нас поклонятися Богові

Мета:
Навчальна: діти повинні зрозуміти, що покло�

ніння належить тільки Господу, а не людям
Практична: діти повинні усвідомити, що Гос�

подь хоче, щоб ми не соромилися виражати
своє захоплення Ним

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Так вже влаштовані люди, що вони з вели�

ким задоволенням розповідають про себе або
про того, хто їм подобається. Але коли мова
заходить про Господа, ми чомусь багато не го�
воримо.

� Чому Господь хоче, щоб Ним захоплюва�
лися?

� Потрібно це Йому чи нам самим?
� Чому поклоніння людям неприпустиме, а

поклоніння Богу – прекрасне?
� Як настроїти своє серце на поклоніння?
� Що це нам дає?
Намагайтеся відповісти на ці запитання.

Прагніть побачити Бога, який Він. Споглядан�
ня Його слави допоможе вам пояснити дітям ці
питання.

Для уроку вам знадобляться:
� вирізки з фотографіями популярних спі�

ваків, спортсменів, акторів;
� збільшені, розфарбовані і наклеєні на

картон символи (див. Біблійну історію) і таблич�
ки з запитаннями:

1. ЧОМУ ПОКЛОНЯТИСЯ ПОТРІБНО
ТІЛЬКИ БОГОВІ?

2. ЩО РОБИТЬ БОГ?

3. ЯКИЙ БОГ?

� великий шматок паперу, сильно зім’ятий
і підфарбований сірою аквареллю так, щоби
він імітував камінь; виріжте з нього скелю й
розріжте на 7 каменів, на яких запишіть вірш із
посиланням;

� приготуйте кілька хусток, ціпок і інший
реквізит для пантоміми.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Поклоніння – глибоке вшанування і схи�
ляння перед вищою істотою.

Прославлення – піднесене проголошен�
ня якостей.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Зробіть коротке повторення всіх біблій�

них віршів. Ви вже вивчили
більшу їх частину. Нагадайте
дітям, що наприкінці семестру
будуть ігри на знання пройдено�
го матеріалу.

Вступ
Покажіть дітям фото співаків, акторів,

спортсменів. Звичайно ж, вони упізнали ба�
гатьох із них, тому що ці люди дуже відомі.
Шанувальники таких людей організовують
фан�клуби, де вони дізнаються подробиці
про життя своїх кумирів, діляться один з од�
ним своїми враженнями про їхні виступи. Іно�
ді ці фанати так зачаровуються своїми куми�
рами, що готові на будь�які вчинки заради
них. Як ви знаєте, особливо небезпечними
вважаються фани футболу, особливо в Англії
й деяких країнах Європи. Якщо їхня коман�
да програє, вони виходять у місто й трощать
усе на своїй дорозі. На жаль, захоплення
футбольною командою не робить цих людей
кращими.

Так, ми повинні цінувати таланти інших
людей, але поклоніння й слава повинні нале�
жати тільки Богові.

Біблійний вірш:
«Нехай піднесеться Бог скелі спасіння
мого»

2 Самуїлова 22:47б

ПІСНЯ ХВАЛИ
2 Самуїлова 22 розділ
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Пісня хвали

Біблійна історія
Перша й друга Господні заповіді говорять

про те, що поклоніння може бути спрямоване
тільки на Бога (повісьте на дошку мал. 1 і під
ним перше запитання). Адже тільки Бог абсо�
лютно досконалий. Коли ж ми віддаємо шану,
гідну Бога, комусь окрім Бога, це ображає Йо�
го, тому що людина ніколи не зможе зрівнятися
з Богом у святості, мудрості, милосерді. Покло�
няючись Богові, людина кращає. Вона сама
починає сяяти зсередини світлом Христовим і
нести це світло у світ.

Щоб віддати славу Богові, потрібно помір�
кувати про Божі справи (помістіть на дошку мал.
2 і відповідне запитання). Коли людина розгля�
дає гарну картину, вона думає: «Який таланови�
тий художник!» або «Прекрасний майстер!». Це
значить, що вона цінує й поважає цю людину.
Але якщо хтось пройде повз прекрасну картину,
махнувши рукою, ми скажемо: «Він зовсім у цьо�
му не розуміється!» Якщо ми не помічаємо вели�
ких справ Господа, ми далекі від Нього.

Давид не завжди чинив свято, але він зав�
жди бачив Божі справи у своєму житті й був
вдячний Йому за це (нехай діти прочитають 
2 Сам. 22:4�7,17�20). Часто відбувається так, що
людям, які люблять Господа, чомусь не хочеться
молитися. Вони починають рідше спілкуватися з
Богом і все частіше думають про погане, все
більше грішать. Щоб цього не трапилося, потріб�
но думати про те, що робить для тебе Бог і Який
Він, так, як це робив Давид (прочитайте 2 Сам.
22:2�3, помістіть мал. 3 і останнє запитання). Як
Давид тут називає Господа (нехай діти назвуть ці
імена й порахують їх)? У невеликому уривку Да�
вид назвав Господа дев’ятьома іменами (запро�
понуйте дітям назвати інші імена і якості Бога,
відомі їм). Коли ми звіщаємо Божі якості, каже�
мо і Йому, і оточуючим людям про те, який Він
добрий, милосердний, вірний і святий, ми вира�
жаємо Йому свою любов і прославляємо Його.

Давид дуже любив Господа й ніколи не со�
ромився виражати своє захоплення Ним. Сьогод�
ні ми можемо читати псалми Давида, у яких він
поклоняється Богові та прославляє Його. Це
улюблена книга багатьох християн. Через 3 тися�

чі років слова Давида продовжують надихати ві�
руючих на молитву, поклоніння й прославляння.

Практичне застосування
Коли людина захоплюється Господом і

прагне все більше дізнаватися про Нього, у її
серці залишається все менше місця для гріхов�
них думок і все більше хочеться співати, молити�
ся, розповідати про Бога іншим людям, ставати
схожим на Нього. Коли ж людина захоплюється
іншою людиною, вона намагається бути схожою
на неї й часто переймає від неї не тільки гарні,
але й погані якості. Тому поклонятися, визнава�
ти за ідеал потрібно тільки Господа.

Вивчення біблійного вірша
Відкрийте з дітьми 2 Сам. 22:47. Кілька

разів прочитайте його другу частину «Нехай
піднесеться Бог скелі спасіння мого». Давидові
нерідко доводилося ховатися в скелях, тому він
часто порівнює Господа зі скелею – твердою,
надійною, незламною. До Нього завжди можна
прийти, щоб спастися. Давид
прославляє за це Господа.

Починаючи з поси�
лання й останніх слів,
прикріплюйте камені
скелі на дошку, про�
читуючи щораз фразу
разом із приєднаним
словом. Скеля буде
ставати все вищою.
Коли діти трохи за�
своять вірш, заби�
райте камені в тому
ж порядку, а діти
самі повинні бу�
дуть проговорюва�
ти забрані слова.

Час творчості
Подивившись на «Стіну історії Ізраїля», ді�

ти зможуть згадати події з життя Давида. Розді�
літь дітей на дві групи й запропонуйте їм пока�
зати в пантомімі одну з подій його життя. Інша
команда повинна здогадатися, про що йде мо�
ва, а потім продемонструвати свій сюжет.

Після цього запропонуйте влаштувати час
поклоніння, коли діти заспівають пісні, які вони
знають, прочитають вірші або розкажуть про
те, як Господь відповідає на їхні молитви. Нага�
дайте їм, що все, що вони роблять, має служити
для прославлення Господа.мал. 1 мал. 3мал. 2

Нехай 

піднесеться 

Бог 

спасіння 

скелі 

мого 

2 Самуїлова 22:47б
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Збудуємо Дім з Ісусом

Біблійна істина: 
Біблія вчить, що викуплені Христом люди

становлять Церкву – храм Божий

Мета:
Навчальна: діти повинні довідатися, що таке

жива Церква
Практична: діти повинні намагатися дотриму�

ватися особистої святості й чистоти, тому
що тіла віруючих – це храм Святого Духа

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Храм був місцем перебування Бога, де лю�

дина могла наблизитися до Нього. Як тоді, так
і зараз необхідною умовою цього є святість (від�
даленість від гріха). Сьогодні Господь живе в
Церкві, тобто в людях, що очистилися кров’ю
Христа, які, як живі камені, становлять із себе
храм Господа. Дітям необхідно зрозуміти, що
спілкування з віруючими допомагає людям
духовно рости, зберігати чистоту віри, не дає
духовно охолонути.

Для уроку вам знадобляться:
� збільшені й розфарбовані ілюстрації для

Біблійної історії (див. відповідний розділ);
� збільшені, вирізані, розфарбовані і на�

клеєні на картон символи біблійного вірша (див.
відповідний розділ);

� для Часу творчості:
* шаблони (див. відповідний розділ);
* білі картонки 10х13 см на кожного учня;
* кольоровий картон і папір;
* фломастери;
* клей, ножиці, нитки, скотч.

Зробіть зразок виробу.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Девір – приміщення для Святого Святих.
Одвірок – брус (балка) дверної або вікон�

ної рами.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Проведіть із дітьми пов�

торення минулого уроку.

Вступ
У давні часи, як і зараз,

люди будували будинки для проживання. Най�
красивішим будинком, звичайно ж, був дім ца�
ря. Хірам, цар Тиру, надіслав у подарунок Да�
видові кедрові дерева, з яких було збудовано
його будинок. Кедр – це дуже високе дерево,
його деревина надзвичайно цінувалася в Ізраїлі,
де було багато глини й каміння, але дуже мало
лісів. Тому кедровий будинок Давида був най�
дорожчим. Домом Божим на той час була скинія
(великий намет, що служив переносним хра�
мом). Хоча все в ній було зроблено дуже краси�
во, Давидові схотілося побудувати для Господа
храм, що перевершував би за красою й розкіш�
ністю його власний будинок. Адже житло Бога
має бути найкрасивіше і найвеличніше, щоб, по�
бачивши його, кожна людина думала про свя�
тість і велич Бога. Але Господь сказав Давидові,
що дім для Нього побудує Соломон.

Соломон із запалом взявся за роботу. А що
в нього вийшло, ми з вами довідаємося цього
уроку.

Біблійна історія
Помістіть підготовлені вами малюнки на

дошку і розповідаючи показуйте розташування
в храмі всіх предметів.

Територія, на якій розташовувався храм,
була обнесена високою стіною (1). Перед хра�
мом стояв величезний мідний жертівник, на
якому приносили жертви, щоб очиститися від
гріха (2). Праворуч перебувало лите мідне мо�
ре – величезне вмістилище для води (3). Тут

Біблійний вірш:
«Пробуваю Я на Височині та в святині, і з
зламаним та з упокореним»

Ісаї 57:15б

ЖИВИЙ ХРАМ
1 Царів 6�7 розділи
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священики обмивали свої руки й ноги. З обох
боків від жертівника стояли по п’ять пересув�
них умивальниць (4). Їх використовували для
обмивання жертв. Із двох боків від входу до
храму стояли дві мідних колони з капітелями
(5). А навколо храму було зроблено прибудову
на три поверхи із приміщеннями (6).

Сам храм було зроблено з обтесаних ка�
менів, зсередини він був обшитий кедровими
дошками, а підлога, стеля та стіни покриті зо�
лотом і прикрашені різьбленням. Він ділився
на три частини (покажіть дітям схему, що зо�
бражує вигляд храму зверху, мал. 7): притвор
(І), святилище (Святе) (ІІ), Святе Святих (ІІІ). У
святилищі з двох боків біля стін розміщувалися
по п’ять золотих свічників із сімома лампадами
(а) і по п’ять столів для показних хлібів (б). Пе�
ред входом у Святе Святих стояв кадильний
жертівник (в). Всі ці предмети також були об�
кладені золотом.

Святе Святих відділялося золотими ланцю�
гами й дверима з олійного дерева, на яких було
вирізано херувимів, пальми й квіти, що розпу�
скаються. Все це теж було покрито золотом.
Посередині Святого Святих стояли два вели�
чезних херувими з оливного дерева, покриті зо�
лотом (г). Одними крильми вони торкалися стін,
а другими – один одного. Між херувимами було
поставлено ковчега заповіту (д). Святе Святих
було місцем, де перебувала Слава Божа.

Але ніхто з людей не міг входити до хра�
му, крім священиків, які підтримували вогонь у
світильниках, кадили фіміам на кадильному
жертівнику у славу Господа й міняли на столах
черстві хліби на свіжі на знак того, що без Гос�
пода, як і без хліба, життя неможливе. А от у
Святе Святих тільки один раз на рік міг увійти
первосвященик, щоб помазати кров’ю віко ков�
чега. Це робилося в повній темряві. До цієї дії
первосвященик повинен був готуватися: зроби�
ти особливі жертвоприношення за народ і за
себе. Тільки очистившись, він міг увійти туди,
де перебуває Божа слава, тому що місце пере�
бування Бога – святе.

Навіщо ж Господу потрібний був храм? Хі�
ба Творець усього Всесвіту мав потребу в жит�
лі? (Прочитайте 1 Царів 6:12�13). Господь завж�
ди бажав жити серед людей, але гріх відокремив
грішних людей від їхнього святого Творця. І
тільки через проливання крові тварин гріхи лю�
дини могли бути покриті й вона могла спілкува�
тися з Богом. Ці жертви допомагали тільки на
якийсь час, поки людина знову не згрішить. Так

тривало доти, поки Божий Син Сам не приніс
Себе в жертву, щоб назавжди Своєю Кров’ю
викупити людей від покарання за гріх. Ці ви�
куплені люди, що прийняли жертву Христа,
становлять Церкву. Як храм – житло Бога –
складався з каменів, так Церква складається з
людей, і саме в людях хоче тепер жити Господь.
Але як у стародавності люди повинні були збе�
рігати в чистоті й святості храм, так ми сьогод�
ні повинні зберігати себе, щоб не забруднитися
гріхом, оскільки храм Божий – жива Церква –
повинна зберігати духовну чистоту.
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Практичне застосування
Кожна людина, яка вірить, що Христос по�

мер замість неї, стає частиною Божого храму,
живої Церкви, незалежно від віку, національно�
сті та статі. Щоб Господь перебував у Своєму
храмі, кожний повинен оберігатися від зла,
сповідатися у гріхах і нести служіння в церкві.
У Божій сім’ї брати й сестри допомагають і під�
тримують один одного в тому, щоб любити Гос�
пода й робити добро в цьому світі.

Вивчення біблійного вірша
Поясніть біблійний вірш і вивчіть його, ви�

користовуючи приготовлені символи.

Час творчості
Роздайте дітям необхідні матеріали й виго�

товте з ними виріб.
1. За допомогою шаблонів виріжте з кольо�

рового картону будівлю і дах церкви, дзвіночок
(це можуть бути різні кольори на вибір учнів).

2. З кольорового паперу виріжте 2 фігур�
ки чоловічків.

3. Вклейте нитку між двома деталями дзві�
ночка. Приклейте його до даху за допомогою
нитки й скотчу.

4. Наклейте на білу основу спочатку буди�
нок, не приклеюючи дверей, а потім дах.

5. Вклейте всередину храму дві фігурки
людей, що моляться.

6. На зовнішньому боці дверей напишіть
істину сьогоднішнього уроку, а на внутрішньо�
му – вірш.

ПОСИ ЛА НН Я
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Біблійна істина: 
Бог хоче, щоб ти молився за інших людей

Мета:
Навчальна: діти повинні дізнатися, що таке мо�

литва прохання за інших
Практична: молитися за інших людей, допома�

гаючи їм цим і підтримуючи їх

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Найчастіше молитва дітей зводиться до

того, що вони перераховують список своїх ба�
жань Господу й чекають відповіді – виконання
цих бажань. Для дітей характерно більше ду�
мати про себе, тому важливо показати дітям
потреби інших людей, розбудити в них бажан�
ня заступатися перед Богом за інших. Поста�
райтеся провести цей урок у формі молитов�
ного спілкування. Час молитви розділіть на
кілька частин.

Для уроку вам знадобляться:
� «квіточка�семицвіточка» (див. ідею виго�

товлення у Вступі);
� збільшена, наклеєна на картон і роз�

фарбована фігурка Соломона (див. Біблійну
історію), а також малюнок храму з минулого
уроку;

� посібник для розучування біблійного вір�
ша (див. відповідний розділ);

� для Часу творчості – ножиці, клей, олівці
або фломастери, картон, папір.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Заступник – той, хто просить про захист
або допомогу для кого�небудь.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Стіна вже помітно виросла,

і ланцюжок дітей, що йдуть, став
набагато довшим! Не забувайте
про заохочення активних учнів.
Підбадьорюйте відстаючих.

Вступ
Виріжте 7 пелюсток різного кольору з

картону. Збільшіть, розфарбуйте фігурки лю�
дей і наклейте їх на зворотний бік пелюсток.
Виріжте коло – серцевину квітки з жовтого
картону, зробіть у ньому прорізи та вставте ту�
ди пелюстки.

Покажіть дітям квіточку�семицвіточку
кольоровим боком. Коротко передайте зміст
казки. Дівчинка одержала від доброї бабусі чу�
десну квітку, що виконувала бажання, якщо ві�
дірвати пелюстку. Дівчинка побажала багато
різних речей: морозиво й цукерки, ляльку, по�
дорож на Північний полюс тощо. Але всі ці ре�
чі швидко набридали їй і не принесли задово�

Біблійний вірш:
«І пробачиш Своєму народові, що вони
згрішили Тобі, і всі їхні провини, що зави�
нили проти Тебе»

1 Царів 8:50а

МОЛИТВА ЦАРЯ
1 Царів 8:22�53
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лення. Так у неї залишилася одна пелюстка. 
І вона побажала, щоб хворий хлопчик, який 
не міг ходити, одужав. Коли її бажання здійс�
нилося, вона дуже шкодувала, що аж шість
пелюсток витратила на марні речі, а могла б
зробити багато доброго людям.

Звичайно ж, казка – це вигадка, і таких чу�
десних квітів у житті не існує. Але Господь по�
дарував нам інший, значно сильніший, і зовсім
не казковий, а справжній засіб – молитву. Він
хоче, щоб ми відкривали свої бажання Йому.
Але це не означає, що Бог буде виконувати всі
наші капризи – гору цукерок, шоколадний буди�
нок і цілий склад іграшок. Ці речі приносять за�
доволення тільки на якийсь час. Справжню ж
радість тобі принесе те, що, молячись за інших
людей, ти одержиш відповідь від Господа – ви�
конання твого прохання.

Біблійна історія
Нагадайте дітям молитву Соломона в

Ґів’оні, коли Він просив Господа не про багат�
ство й славу, а про мудрість, щоб управляти
Його народом. Нехай діти скажуть, як Господь
відповів на молитву царя.

Коли будівництво храму було закінчено,
Соломон зібрав весь народ, щоб освятити храм
і принести вдячні жертви Господу (помістіть на
дошці малюнок храму з минулого уроку й фігур�
ку Соломона, що молиться, перед ним). Свою
молитву він почав із прославлення Бога (прочи�
тайте 1 Цар. 8:23). Молитва «Отче наш» теж по�
чинається із прославляння, тому нам насампе�
ред потрібно сказати в молитві Богові, як ми
любимо Його, як захоплюємося Його справами,
подякувати Йому за те, що Він зробив, робить і
буде робити (нехай діти розкажуть, як і що са�
ме вони можуть сказати; пам’ятайте, що слов�
никовий запас дітей обмежений і тому їм потріб�
но допомогти формулювати речення).

Соломон сказав, що люди часто грішать,
тому він став клопотати – молитися за інших, –
щоб Господь простив народ, якщо той по�
кається.

Запишіть на дошці поруч із фігуркою Со�
ломона те, за що він молився, а діти нехай чи�
тають по черзі такі вірші з 8 розділу 1 Книги
Царів:

� за правосуддя ( 31�32 вірші);
� за спасіння від ворога ( 33�34 вірші);
� за дощ ( 35�36 вірш);
� за порятунок від голоду, епідемій, стихій�

них лих ( 37�40 вірші);

� за молитву чужинця ( 41�43 вірші);
� за допомогу у воєнний час ( 44�45 вірші);
� за звільнення з полону ( 46�49 вірші).
Якщо ти будеш читати Біблію далі, то по�

бачиш, що всі ці лиха таки трапилися з Ізраїлем,
тому що вони перестали слухатися Господа, але
від усіх цих лих Він рятував їх, коли вони кая�
лися у своїх гріхах. Все це відбувалося, коли
Соломона вже не було серед живих, але Гос�
подь пам’ятав його молитву.

Господь чує молитви всіх людей, а не тіль�
ки царів. І Він хоче, щоб ти молився за інших
людей.

Практичне застосування
Завжди, коли ми про щось просимо Госпо�

да, ми очікуємо відповіді. Чи завжди Господь
відповідає? Завжди. Але по�різному:

1. Він може виконати наше прохання від�
разу, якщо наша молитва бажана Йому.

2. Він може дати відповідь згодом, якщо
бачить, що так для нас корисніше та краще.

3. Він може не виконати нашого прохан�
ня, тобто відповісти «ні», якщо ми просимо
щось на зло або просто для забави чи капризу.
Господь може не дати нам того, що може вия�
витися небезпечним, непотрібним для нас або
інших людей.

Давайте будемо молитися бажаною, при�
ємною для Нього молитвою й за себе, і за
інших.
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Переверніть квіточку�семицвіточку зворот�
ним боком (з картинками) до дітей і, «відриваю�
чи» по черзі пелюстки, пояснюйте, чому нам
необхідно молитися за тих або інших людей:

1. За членів родини
2. За знайомих, які не вірять у Бога
3. За віруючих знайомих
4. За служителів і місіонерів
5. За хворих і нужденних
6. За уряд і начальство
7. За людей, які погано до нас ставляться
Відірвані пелюстки віддавайте дітям, які ви�

словили бажання молитися за когось, але нехай
спочатку вони назвуть конкретних людей.

Вивчення біблійного вірша
За допомогою наочного приладдя вивчіть

біблійний вірш, посуваючи смужку зі словами
то вгору, то вниз, щоб було видно по черзі тіль�
ки фрагменти вірша.

Виготовлення посібника. Візьміть аркуш
зеленого картону, з білого картону виріжте
хмару, із синього – Земну півкулю (намалюйте
паралелі й меридіани чорним фломастером), з
жовтого – фігуру чоловічка, що молиться.
Приклейте чоловічка до півкулі, а півкулю та
хмару прикріпіть за допомогою степлера до

аркуша білого картону, як це показано на ма�
люнку. Склейте разом кілька альбомних арку�
шів, обріжте їх по краю, щоб вони легко про�
ходили через картонний посібник, напишіть
великими буквами біблійний вірш (розрахуйте
потрібну відстань між словами, щоб хмара й
півкуля точно закривали слова) і просмикніть
аркуш у посібник.

Час творчості
Зробіть із дітьми молитовний календар.

Діти зможуть молитися з його допомогою про�
тягом багатьох днів. Для цього просто потрібно
повернути циліндр усередині календаря, щоб
було видно наступний напис.

Для трикутної основи візьміть аркуш кольо�
рового картону формату А4, зігніть по пунктир�
них лініях, а по суцільних проріжте (відстань між
прорізами має бути 3 см, мал. 1). Зробіть напис
ПОМОЛИСЬ. Для циліндра із помітками візь�
міть білий або цупкий кольоровий двобічний па�
пір формату А4, обріжте його за шириною про�
різів, розлінійте фломастером на сім рівних
смуг, залишивши 1см для склеювання, і запишіть
туди людей з розділу Практичне застосування.
Просмикніть папір у прорізи (мал. 2), склейте
спочатку його, а потім трикутну основу (мал. 3).

І ПРОБАЧИШ

1 ЦАРІВ 8:50А

В ЧЕМ ОН

ПРЕД ТОБОЮ

ЗА СЛУЖИТЕЛІВ 

І МІСІОНЕРІВ

мал. 1

мал. 2

мал. 3

СТЕПЛЕР

СТЕПЛЕР ЩО ВОНИ
ЗГРІШИЛИ ТОБІ,

ЩО ЗАВИНИЛИ

ПРОТИ ТЕБЕ

За невіруючих
знайомих
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Біблійна істина: 
Господь підтримує вірних Йому дітей

Мета:
Навчальна: діти повинні дізнатися, що Господь

підтримує тих, хто постійно шукає близьких
взаємин із Ним

Практична: діти повинні намагатися довіряти
Богові у всьому і бути Йому вірними у ви�
пробуваннях

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Довіра – це те, чому не потрібно вчити ді�

тей, це їхня невід’ємна якість. Важливо навчити
дітей, кому довіряти. Господь – це Той, Кому
можна довіритися цілком. Але, на жаль, і до�
рослі, і діти частіше довіряють не Господу, а
людям, вдаючись до людських засобів: обману,
злодійства, хитрості.

Для уроку вам знадобляться:
� для Біблійної історії:
* обклеєна яскравим кольоровим папером

коробка з�під цукерок для престолу;
* виготовлені з твердих фібринових серве�

ток для чищення посуду (також можна зрізати
твердий бік мочалки для посуду) ляльки Аси й
Ханані (див. відповідний розділ);

* скручені із твердих серветок бочки;
* сплетена із дроту або капронова сітка

для зображення в’язниці;
� збільшені, розфарбовані і наклеєні на

картон символи для біблійного вірша (див. від�
повідний розділ);

� для Часу творчості – обрізані пластикові
пляшки за кількістю дітей, шматочки тканини

30х30 см, стрічечки, штучні квіти, нитки, нами�
стинки, клей, ножиці, степлер, кольоровий па�
пір, фломастери. Зробіть зразок виробу.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Умова – домовленість про мир, відповід�
но до якої дві держави зобов’язуються не напа�
дати одна на одну.

Прозорливець – пророк.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Проведіть повторення ма�

теріалу минулого уроку. Ви
вже можете підрахувати, хто
скільки заробив зірочок. Ще 3
заняття попереду, і є можливість
підтягтися.

Вступ
Розкажіть дітям таку історію.
Це було в ХХ столітті. Один мільйонер,

Стефан Герард, оголосив своїм прикажчикам,
що в неділю вони повинні з’явитися для розван�
таження судна. Один віруючий хлопець відмо�
вився працювати в неділю, ризикуючи залиши�
тися без заробітку, на який він утримував себе
й свою стару матір. Так і трапилося: розсерд�
жений Герард звільнив юнака.

Три тижні хлопець безрезультатно шукав
роботу. Але ось знайомий Герарда, директор
одного банку, запитав мільйонера, чи не знає
він надійної людини, що підходить для посади
касира. Недовго думаючи, Стефан Герард роз�
повів йому про прикажчика, якого він вигнав.

� Але ви ж його звільнили! – здивувався
банкір.

� Так, – відповів мільйонер, – але тільки
людині, яка настільки вірна Богові, що готова
залишитися без грошей, можна сміливо довіри�
ти все своє майно!

Цей юнак вірив, що якщо він буде зберіга�
ти вірність Господу у всьому, то Бог дасть йому
все необхідне. Так і сталося.

Біблійний вірш:
«Бо очі Господні дивляться по всій землі,
щоб зміцнити тих, у кого все їхнє серце до
Нього»

2 Хроніки 16:19

ДОБРИЙ ПОЧАТОК
2 Хроніки 16 розділ
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Добрий початок

Онук Рехав’ама, цар Аса, також споді�
вався на Господа. У той час, як всі навколо, і
навіть його мати, служили ідолам, іншим бо�
гам, він служив Господу й закликав інших чи�
нити так само. Але чи залишився він вірний
Господу у всьому? Давайте прочитаємо.

Біблійна історія
Для виготовлення ляльок виріжте із сер�

веток необхідні деталі, зробіть прорізи для
рук, обгорніть плащ із руками навколо рулон�
чика�тіла, зав’яжіть мотузочкою, зробіть із пуч�
ка ниток волосся, корону – з картону, накидку
на голову – зі шматочка тканини або тої ж сер�
ветки, ціпок – із дротика. Невисокі барильця
перев’яжіть ниткою – це буде золото й срібло
зі скарбниць храму.

Зверніть увагу дітей на те, що в історії Із�
раїля настав новий період. Під час царювання
Соломона Ізраїль досяг процвітання, але неза�
баром час благоденства закінчився, і країна
виявилася розділеною на дві частини: північ�
ну – Ізраїль, і південну – Юдею. Все це ста�
лося тому, що й цар, і весь народ перестали
вірити в Господа (нехай діти розкажуть, що
вони читали про Рехав’ама, як відбулося роз�
ділення країни).

І ось на престолі зацарював онук Ре�
хав’ама Аса (поставте ляльку на престол). Під
час його правління Ізраїль 10 років жив мир�
но. Коли Юдеї загрожувала небезпека від во�
рогів, він кликав до Господа. Бог, звичайно

ж, почув царя й дав йому перемогу над війсь�
ком, що було значно більше від юдейського.

Після такої перемоги Аса став ще ретель�
ніше виконувати Божу волю. Він велів зруй�
нувати всі ідольські жертівники та бовванів.
Навіть свою матір він позбавив царського
звання за ідолопоклонство. В Ізраїлі – Північно�
му царстві – все було не так. Багато віруючих
євреїв переселялися до Юдеї, щоб спокійно
жити, служачи Господу й не боячись переслі�
дувань. «Асине серце було все з Господом».
Але так було не завжди.

Північному цареві Баші не сподобалося,
що люди йдуть від нього, і, щоб перешкоджа�
ти цьому, він вирішив побудувати місто Раму
на дорозі до Юдеї (далі нехай учні прочитають
по черзі 2 Хр. 16:1�9, а ви розігруйте дійство 
з ляльками).

Вчинок Аси був образливим для Госпо�
да, тому що цар розорив скарбницю храму
Господнього, щоб одержати підтримку язич�
ницького царя. І це замість того, щоб шукати
захисту у Господі, Який одного разу вже до�
поміг цареві чудесним чином. Тоді Аса був
вірний Богові, а Господь підтримує вірних
Йому дітей.

Аса домігся тимчасового успіху, але не був
вірний Господу у всьому. Щоб викрити Асу 
й дати йому можливість покаятися, Господь
послав до нього свого пророка. Людина, що
зберігає вірність Господу, мала б упокорити�
ся, покаятися, як це зробив Давид, але Аса
виявився не таким. Він розгнівався на проро�
ка й ув’язнив його (поставте ляльку пророка
за ґрати).

Один нерозкаяний гріх і недовіра Господу
спричинили погані наслідки. Коли Аса серйозно
занедужав, він знову не став шукати допомоги в
Господа, а звернувся до лікарів, зовсім забувши
про свого Творця. Лікарі не змогли допомогти
Асі. Його хвороба посилювалася, і, зрештою,
він помер.

Практичне застосування
Так сумно закінчилося життя царя, що від�

давав перевагу людській допомозі, а не допомо�
зі Господа. Те, що відбувалося давним�давно,
має значення й для нас сьогодні. Іноді тобі
здається, що потрібно збрехати або украсти,
щоб виплутатися з неприємної ситуації. Але
пам’ятай: Господь сильніший за всі обставини.
Він допоможе тобі, якщо ти будеш зберігати
вірність і довіряти Йому.

цар пророк
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Вивчення біблійного вірша
Бог є Дух. Він наповнює Собою весь все�

світ і завжди може тобі допомогти. Для Нього
немає безвихідних ситуацій, потрібно тільки
зберігати вірність Йому.

Вивчіть з дітьми біблійний вірш, викорис�
товуючи символи.

Час творчості
Із приготовлених пластикових пляшок

виготовте підставку для олівців. Для цього по�
середині шматочка тканини потрібно поста�
вити зрізану пляшку, обгорнути тканиною й
прикріпити краї степлером. Прикрасьте під�
ставку для олівців листочками, штучними кві�
тами, стрічками, китичками з ниток, намис�
тинками тощо. Біблійний вірш, написаний на
листку кольорового паперу 7х7 см, приклей�
те на тканину.

Біблійний
вірш



45
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Біблійна істина: 
Бог хоче, щоб ти молився з іншими людьми

за ваші потреби

Мета:
Навчальна: діти повинні зрозуміти, що Гос�

поду бажані спільне поклоніння й мо�
литва

Практична: практикувати спільну молитву й
поклоніння

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
На відміну від Аси Йосафат у хвилину

небезпеки не шукає союзників серед язични�
ків, а єднає свій народ для молитви й посту.
Ця історія – яскраве підтвердження того, що
спільне поклоніння й молитви бажані Господу.
Подумайте про прохання, за які ви можете мо�
литися з дітьми.

Для уроку вам знадобляться:
� 15 кружечків з картону діаметром 20 см,

на яких намальовані обличчя з різним виразом
(намалюйте здивований і радісний вираз за ти�
пом мал. 3, див. Біблійну історію);

� для Часу творчості – шаблони серця, цуп�
кий двобічний кольоровий папір, прості олівці,
ножиці, клей, пензлики, мак, кольорова коко�
сова стружка, фломастери.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Піст – посилена молитва з утриманням
від їжі.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Проведіть із дітьми повто�

рення матеріалу минулого уроку.

Вступ
Розкажіть дітям історію.
Якось чотири подружки гу�

ляли лісом. В одному глибокому яру вони поба�
чили надзвичайно гарні квіти й нахилилися, щоб
їх роздивитися. Одна з дівчаток стояла так близь�
ко до краю, що земля у неї під ногами обвалила�
ся, і вона впала в яр. Подружки стали простяга�
ти дівчинці руки, щоб допомогти їй вибратися,
але вона не могла дотягтися до них. Тоді одна з
дівчаток зняла з голови косинку та спустила її в
яр. Але подружка не діставала й до косинки. То�
ді інша розв’язала свій пояс і прив’язала його до
косинки, але й цього було недостатньо. І тільки
коли третя подружка прив’язала свою носову
хусточку, дівчинка в яру змогла вхопитися за цю
«мотузку», і подружки витяглися її.

Запитайте дітей:
� Як ви думаєте, що було важливіше: косин�

ка, пояс чи носовичок?
Звичайно, всі ці речі виявилися необхідни�

ми. Щоб допомогти дівчинці, всі три подружки
прийшли до неї на допомогу.

Господь хоче, щоб у молитві люди також
єдналися, допомагаючи один одному. Ісус ска�
зав, що якщо кілька людей домовляться проси�
ти про будь�яку справу, то чого не попросять,
буде їм від Отця.

Біблійна історія
Одного разу в юдеїв виникла велика про�

блема. Їм загрожувало численне й сильне війсь�
ко. Царем тоді був Йосафат (нехай діти роз�
кажуть, що вони читали про нього, чим він був
добрий; зверніть увагу на те, що він учив народ
Слова Божого). Коли Йосафат довідався про
цю потребу, він відразу ж звернувся до Госпо�
да (помістіть на дошку мал. 1). Він знав, що тіль�
ки Господь може допомогти, й необхідно, щоб

Біблійний вірш:
«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!»

Матвія 18:19

КОЛИ Б ДВОЄ З ВАС...
2 Хроніки 20:1�30
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весь народ упокорився перед Ним, тому Йо�
сафат оголошує піст по всій Юдеї. Піст – це 
не просто утримання від їжі, це посилена молитва,
коли пошуки Божої поради стають важливіші за
їжу й інші речі. І зібралися юдеї просити допо�
моги від Господа, також поприходили з усіх
Юдиних міст просити Господа. І всі юдеї стояли
перед лицем Господнім, і їхні малі діти, і дружи�
ни, і їхні сини (помістіть на дошку мал. 3, 4, 5).

І став Йосафат у зборі Юдиному та єруса�
лимському в Господньому домі, перед новим
подвір’ям, і сказав (всім дітям запропонуйте
встати, уявити себе на місці тих малих дітей, що
прийшли благати Господа про порятунок від во�
рогів, а самі прочитайте з виразом вірші 6�13).
Бог хоче, щоб ти теж молився з іншими людьми
за ваші потреби.

І ось коли вони всі молилися, на одного
Левита, якого звали Яхазіїл, зійшов Дух Господ�
ній серед збору і він сказав (помістіть на дошку
мал. 2; прочитайте бадьорим голосом вірш 15�17;
потім хтось із дітей нехай прочитає 18 вірш і всі
можуть сідати).

Тоді співаки прославили Господа гучним
голосом. А наступного дня, рано�вранці юдеї
вийшли в пустелю, де перебували їхні вороги.
Йосафат сказав народу: «Віруйте в Господа, ва�
шого Бога, і будете запевнені, – вірте пророкам
Його, і пощаститься вам!». Цар порадився з
народом, і всі однодушно вирішили поставити
перед військом співаків, щоб вони славили Гос�
пода. Народ і цар повірили, що Господь поб’є
їхніх ворогів і їм не доведеться боротися.

Коли ж вони прийшли на місце бою, то
побачили дивну картину (замініть обличчя, що
моляться, здивованими)! Все вороже військо
лежало мертвим! Вороги пересварилися й пе�
ребили один одного, тож юдеям навіть не дове�
лося битися.

І пішли назад усі юдеї та мешканці Єруса�
лима, і Йосафат на чолі їх, щоб повернутися до
Єрусалима з радістю, бо звеселив їх Господь
спасінням від їхніх ворогів (замініть здивовані
обличчя на радісні). І прийшли до вони до Єру�
салима з арфами й з цитрами та сурмами, до
дому Господнього. Так сталося тому, що Йоса�
фат молився з усіма людьми за їхні потреби.

Практичне застосування
У житті кожної людини може скластися си�

туація, коли потрібна посилена спільна молит�
ва. Тоді ти зможеш звернутися до своїх друзів
за допомогою. Ти можеш, як Йосафат, молити�
ся з іншими за твою, їхню або вашу спільну по�
требу, і Бог відповість вам, бо так Він обіцяв у
Своєму Слові.

Це не означає, що молитва однієї людини
слабка й мало що може зробити. Справа зовсім
не в цьому. Просто коли ти молишся з кимсь, це
служить єдності церкви, а це завжди до вподо�
би Господу. Тому Бог хоче, щоб ти молився з
іншими людьми за ваші потреби.

Вивчення біблійного вірша
Вивчіть біблійний вірш, використовуючи

жести.
«Ще поправді кажу вам» – показати вказів�

ний палець;
«що коли б двоє з вас» – показати один на

одного рукою;
«на землі погодились про всяку річ» – по�

тиснути руки один одному;
«то коли вони будуть просити за неї – скла�

сти руки в молитві;
«станеться їм від Мого Отця» – простягнути

руку долонею вгору, як би даючи щось;
«що на небі!» – вказати рукою нагору.

Час творчості
Домовтеся з дітьми, що протягом усього

цього тижня ви будете молитися за щось або за
когось у певний час. Як нагадування виготовте
листівку, на якій запишіть цей час.

Виріжте зі складеного навпіл паперу лис�
тівку, як це показано на малюнку. Зверху напи�
шіть на ній час спільної молитви, всередині – на
одному боці біблійний вірш, а на іншому – про�
хання. Прикрасьте листівку за допомогою клею,
малюючи пензликом візерунки й посипаючи ма�
ком і кольоровою кокосовою стружкою.

1 2 3 4 5
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Покарання Уззійї

Біблійна істина: 
Бог попереджає: не гордись

Мета:
Навчальна: діти повинні дізнатися, що гор�

дість штовхає людину на необдумані дії
Практична: уникати гордості: не вихваляти�

ся своїми досягненнями, намагатися бути
скромним і привітним

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Цінність людини полягає не в кількості її

внутрішніх і зовнішніх якостей, умінь, досяг�
нень, а у ставленні до неї її Творця. Ми – най�
цінніше творіння Бога, бо не тільки створені за
Його образом і подобою, але й викуплені через
жертву Його Сина. Однак так само Бог оцінює
й нашого ближнього. Коли людина оцінює себе
вище за інших, вона ніби каже: «Ні, Господи! Ти
помиляєшся! Я заслуговую більшого, і Ти пови�
нен це виправити». Така зарозумілість не до
вподоби Господу, і Він навчає нас дбати й пі�
клуватися про інших. Історія Уззійї чудовий цьо�
му приклад.

Для уроку вам знадобляться:
� для Біблійної історії:
* костюм царя (можна використовувати

для цього прикрашений махровий халат або ве�
ликі задрапіровані шматки тканини);

* картонна корона;
* кадильниця (ви можете обрізати 2�літро�

ву пластикову пляшку, прилаштувати до неї
ручки зі шнурів, задрапірувати її тканиною, як
це запропоновано в уроці 13, і насипати всере�
дину вуглинок);

� посібник для розучування біблійного вір�
ша (див. відповідний розділ);

� для Часу творчості – шаблони, кольоро�
вий картон і папір, ножиці, олівці або фломас�
тери, клей, нитки, скотч.

Нехай ваш помічник добре підготує свої
слова для Біблійної історії.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Кадильниця – посудина на ланцюжку
для кадіння ароматних речовин, зокрема фімі�
аму – ароматичної смоли, яку клали на жар у
кадильниці.

Проказа – важка інфекційна хвороба,
майже невиліковна в біблійні часи.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Через 2 тижні у вас завершальний урок.

Нагадайте дітям, що вони по�
винні повторювати біблійні
вірші й істини всіх минулих
уроків, а також уважно вико�
нувати домашнє завдання.

Біблійна історія
Відразу після повторення повинен з’явити�

ся ваш помічник з кадильницею в руці й у кос�
тюмі царя. Розіграйте з ним сценку.

Учитель: Добрий день, Ваша величносте.
Зі Святого Письма ми знаємо, що ви – благочес�
тивий цар. Ми хотіли б побільше дізнатися про
час вашого правління.

Уззійя (з гордістю): Я став царем, коли мені
було шістнадцять років. За час мого правління
Юдея дуже змінилася й досягла високого стано�
вища. Я переміг декількох ворогів: филистим�
лян, арабів і мецнітів. Я зруйнував мури Ґату і
Явне, і Асдоду, аммонітян обклав даниною, а на
місці їхніх міст побудував свої. Також я повернув
Юдеї важливе портове місто Елот. У Єрусалимі
й у пустельних місцях я спорудив башти.

У мене велика військова сила – триста сім
тисяч п’ятсот чоловік, яких я озброїв щитами,
списами, шоломами й панцирами, луками й
пращними каменями. А як захищений Єруса�

Біблійний вірш:
«Перед загибіллю гордість буває, а перед
упадком – бундючність»

Приповісті 16:18

ПОКАРАННЯ УЗЗІЙЇ
2 Хроніки 26 розділ
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Збудуємо Дім з Ісусом

лим! На баштах стоять сучасні військові маши�
ни для стріляння стрілами та великим камін�
ням. Про мене відомо у всіх царствах, до само�
го Єгипту.

А сільське господарство!? У мене безліч
худоби, для якого я висік багато водойм. У ме�
не багато полів, садів і виноградників, де працю�
ють мої хлібороби й садівники. Господь багато
в чому мені допоміг, бо я молюся Богові й учу�
ся чинити правильно й роблю бажане в Його
очах. А не так, як царі Ізраїльські й багато ца�
рів Юдеї. Я...

Учитель (ніби перебиваючи): Ми дуже раді,
Ваша величносте, що Юдея нарешті отримала
такого мудрого й благочестивого царя! Але ска�
жіть, що це у вас у руці?

Цар: Це кадильниця (пояснює її призна�
чення). Я зараз іду до храму. Сьогодні я буду
кадити перед Господом.

Учитель: Але ця ж справа тільки священи�
ків!

Цар: А чому б цього не робити цареві! Хі�
ба я не нащадок великого царя Давида? Хіба я
не удостоївся бути царем Божого народу?

Учитель: Але Господь у Святому Письмі за�
повідав тільки священикам здійснювати служін�
ня в храмі.

Цар: Я теж можу бути священиком! І взага�
лі, попрошу мені не вказувати! (Виходить).

Запитайте дітей, у чому неправий Уззійя.
Що керувало його бажанням: гордість чи лю�
бов до Господа? Як потрібно йому вчинити,
щоб догоджати Господу? Як чинили інші благо�
честиві царі?

Нехай діти прочитають по одному віршеві
2 Хр. 26:16�21, щоб дізнатися, що сталося
далі. Через свою страшну хворобу Уззійя тепер
не міг не тільки проходити до храму, він взага�
лі не міг спілкуватися з людьми, і навіть керува�
ти царством став його син. Так Господь пока�
рав людину, що запишалася і стала вважати
себе важливішою за всіх інших людей. Бог по�
переджає: не гордись.

Практичне застосування
Будучи на небі з Отцем, Ісус мав невимов�

ну славу та владу. Але з любові до грішників,
що гинуть, Він залишив усе, щоб викупити нас
від гріха. Якщо ти будеш пам’ятати й цінувати
це, то у твоєму серці не знайдеться місця для
гордості. Ісус помер за всіх людей, тому що
кожний важливий для Нього. Чи може людина
вважати себе для Бога ціннішою, ніж інші лю�

ди? Намагайся завжди про це пам’ятати. Будь
скромний та привітний із людьми: і з тими, які
тобі подобаються, і з тими, які не викликають
симпатії. Намагайся особливо молитися за
останніх, щоб у твоєму серці завжди була лю�
бов і повага до інших. Бог тебе попереджає:
не гордись, бо гордість штовхає людину на
необдумані дії.

Вивчення біблійного вірша
Ми знову звертаємося по допомогу до кни�

ги мудрого Соломона. Цього разу він учить нас,
до чого приводить гордість.

Вивчіть вірш за допомогою наочності. Візь�
міть старий перекидний календар великого
формату, вирвіть зайві аркуші, щоб залишилося
5 штук, і напишіть на чистому боці біблійний
вірш по частинах:

«Перед загибіллю
гордість буває,
а перед упадком –
бундючність»
Приповісті 16:18
Зробіть написи так, щоб друге слово пере�

дувало першому, а не навпаки.

Час творчості
Нехай діти прочитають уголос два місця

Святого Письма: Мр. 7:21�23 і Пр. 4:23.
Пропонуємо вам сьогодні виготовити з дітьми
скриньку. Обведіть шаблон на кольоровому
картоні, виріжте, зігніть за пунктирними лінія�
ми, на кришці напишіть слова Пр. 4:23 і
склейте скриньку. Усередині до кришки за до�
помогою скотчу підвісьте сердечко на ниточці.
Прикрасьте скриньку візерунками з кольоро�
вого паперу.

зігнути
за пунктиром
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Знайдена книга

Біблійна істина: 
Бог хоче, щоб ти був зразком для навколиш�

ніх у виконанні Слова Божого

Мета:
Навчальна: діти повинні дізнатися, що вико�

нання Божого Слова змінює людей
Практична: намагатися виконувати Слово Бо�

же, щоб свідчити про свою віру навколишнім

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Навколишні «читають» наше життя часті�

ше, ніж Біблію. Про це повинні знати й діти.
Ми не можемо їх змусити керуватися в житті
принципами Святого Письма, але власним при�
кладом можемо показати, що життя за Словом
Божим хоч і складне, але радісне та приємне
як Богові, так і людям.

Для уроку вам знадобляться:
* вода (100 мл) в одноразовій прозорій

склянці на 150 мл, на якій намалюйте очі, ніс 
і рот;

* три непрозорих одноразових склянки; на
першій напишіть великими літерами (можна по
вертикалі) ЧИТАННЯ, на другій – НАМІР, на
третій – ВИКОНАННЯ;

* блюдце, ложечка;
* пакетики із цукром (1 ч. л.) і содою (3 ч. л.),

оцет у маленькій пляшечці (3 ст. л.);

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Після повторення прикріпіть

передостанні елементи «Стіни» і до�
ріжки, а останні – у відповідних роз�

ділах. Нагадайте дітям, що наступний урок – за�
вершальний у цьому семестрі.

Вступ
Багато з людей читають Біблію, але в їх�

ньому житті від цього нічого не змінюється.
(Поставте перед склянкою�чоловічком Біблію,
так щоб вона закривала його, начебто чолові�
чок її читає; візьміть склянку ЧИТАННЯ, висип�
те її вміст у воду й розмішайте; покажіть чо�
ловічка дітям). Чи змінилася зовні людина від
читання? Ні. Тому, щоб наше життя змінилося,
тільки читати Слово Боже – недостатньо. Тре�
ба ще бажати виконувати його (візьміть склян�
ку НАМІР, знову закрийте чоловічка Біблією,
висипте в нього соду, розмішайте й покажіть
дітям). Вода стала мутною. Хіба вона гарна?
Якщо ми тільки маємо намір виконувати Слово
Боже, наше життя не кращає. Що ж треба зро�
бити, щоб наше життя змінилося й це побачи�
ли навколишні? (Покажіть склянку з написом
ВИКОНАННЯ, прикрийте чоловічка Біблією,
розмішайте соду й швидко однією рукою ви�
лийте туди оцет, а другою заберіть Біблію – во�
да в склянці засичить, переллється через край
і наповнить блюдце). Отже, потрібно викону�
вати те, що ми читаємо в Слові Божому, і тоді
воно буде змінювати нас самих і свідчити че�
рез нас іншим людям.

Біблійна історія
Аркуш паперу фор�

мату А5 складіть навпіл і
перебийте на нього кон�
тур царя. Аркуш формату
А4 складіть гармошкою
так, щоб вийшло вісім сму�
жок, і перебийте на нього
контур чоловічка. Візьміть
аркуш із контуром царя й

починайте вирізати, при цьому розповідаючи
історію. Поки ви зайняті, читати з Біблії сьогод�
ні будуть діти.

Під час царювання Йосії читати Слово Бо�
же не було можливості, тому що царі, які царю�
вали до нього, розбестили народ, забули Бога,

Біблійний вірш:
«Будьте ж виконавцями слова, а не слуха�
чами самими, що себе самих обманюють»

Якова 1:22

ЗНАЙДЕНА КНИГА
2 Хроніки 34 розділ
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Збудуємо Дім з Ісусом

а Святе Письмо було втрачено. Народ поставив
за царя Йосію, коли йому було всього 8 років.
Він знав, що ідолопоклонство – це гріх (діти по
черзі читають 2 Хр. 34: 1�7). Він не поклонявся
ідолам і боровся з ідолопоклонством в Юдеї.
Більше того, він вирішив відновити й відремон�
тувати храм (готову фігурку царя прикріпіть до
дошки, діти читають 8 вірш).

Багато з людей, бачачи ретельність Йосії в
служінні Господу, приєдналися до нього й стали
жертвувати срібло для ремонту (почніть виріза�
ти гірлянду із чоловічків, що означає народ). А
були це не тільки юдеї, але й жителі інших час�
тин Ізраїлю, де процвітало ідолопоклонство. Ба�
гато різних людей брало участь у ремонті, і всі,
як написано, працювали чесно.

� Як ви думаєте, чому люди так ревно пра�
цювали?

Тому що вони бачили приклад царя (прикрі�
піть на дошку гірлянду із чоловічків, візьміть ар�
куш чистого паперу). Бог хоче, щоб і ти був зраз�
ком для навколишніх у виконанні Слова Божого.

Але одного разу під час робіт в одному із
приміщень храму первосвященик Хілкійя вия�
вив дивну знахідку (нехай діти прочитають вір�
ші 14�15, а ви загніть аркуш паперу об край сто�
ла, згорніть у сувій і прикріпіть його між царем і
народом). Цю книгу принесли цареві та прочи�
тали йому. Як ви думаєте, що це була за книга?

Це була книга Господнього Закону, Святе
Письмо. Коли Йосія вислухав Слово Боже, він
побачив, наскільки його життя й життя всього
народу не відповідає тому, що написано в кни�
зі. Він роздер свої шати на знак скорботи і ска�
зав (зачитати вірш 21). Після цього він послав
первосвященика й декількох придворних до
пророчиці, щоб дізнатися, що ж тепер Господь
буде робити, адже й царі, і народ багато років
ображали Його своїми гріхами. І ось що сказа�
ла пророчиця (прочитати вірші 23�28).

Господь гнівається, коли люди не викону�
ють Його Слова, але якщо людина кається в грі�
хові й починає чинити за Словом Божим, Гос�
подь прощає його й починає благословляти.

Після цього Йосія зібрав усіх старших
Юдеї, і жителів Єрусалима, і священиків, і Ле�
витів, і весь народ, від великого до малого, у
храмі та став читати вголос знайдену книгу
(прикріпіть сувій до фігурки царя, начебто він
його читає). Цього дня цар уклав заповіт з Гос�

подом ходити за Господом та додержувати за�
повіді Його, і свідчення Його, і устави Його
всім серцем своїм та всім життям своїм, щоб ви�
конувати слова того заповіту, що написані в тій
книзі. Але також Йосія вирішив зробити ще
щось дуже важливе (прочитати вірші 32�33). Бог
хоче, щоб ти був зразком для навколишніх у ви�
конанні Слова Божого.

Прикріпіть останній фрагмент «Стіни істо�
рії Ізраїля». Скажіть, що його історія
на цьому ще не закінчена. Сьогодні
існує держава Ізраїль, і, стежачи за
подіями в цій країні, можна бачити,
як Божі воля й план продовжують
здійснюватися.

Практичне застосування
Ти не можеш веліти й віддавати накази, як

цар. Але якщо ти сам станеш зразком у вико�
нанні Слова Божого, твоє життя зміниться так,
що люди будуть запитувати тебе: «Чому ти та�
кий?». И ти зможеш розповісти їм про Ісуса,
про Його любов, про те, що Він зробив і для те�
бе особисто, і для кожної людини, що живе на
землі. Якщо ти будеш читати й виконувати сло�
ва Біблії, ти побачиш, що це позитивно впливає
й на оточуючих людей.

Вивчення біблійного вірша
Вивчіть вірш, використовуючи такі жести:
«Будьте ж виконавцями» – постукати кула�

ком об кулак; «слова» – долонями показати
розкриту книгу; «а не слухачами самими» –
приставити долоню до вуха; «що себе самих
обманюють» – показати рукою на себе; Якова
1:22 – зобразити розкриту книгу і закрити її.

Нехай той, хто швидше за всіх вивчить
біблійний вірш, прикріпить фігурку с ним на
дорогу.

Час творчості
Нехай діти виберуть собі малюнки і вкла�

дуть їх у файли. З пластиліну розкачуйте тонкі
ковбаски завтовшки 2�5 мм і викладайте відпо�
відними кольорами контур малюнка, злегка
притискуючи пластилін до файлу. коли малю�
нок буде готовий, зробіть із пластиліну рамочку
та обріжте навколо неї зайвий файл. Якщо по�
містити такий малюнок на стіну, він буде вигля�
дати, як наклеєний на стіну.
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Біблійна істина: 
Біблія закликає нас мати тісне спілкування

з Богом і один з одним

Мета:
Навчальна: діти повинні зрозуміти, що добрі

стосунки з ближніми можливі лише тоді, ко�
ли ми маємо близькі взаємини з Богом

Практична: повторити пройдений матеріал,
щоб застосовувати його у своєму повсяк�
денному житті

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Перегляньте пройдені уроки. Повторіть

біблійні істини та вірші. У цих уроках ми зустрі�
чали безліч персонажів з різними характерами,
життєвими цінностями, долями, але кожний з
них навчає нас налагоджувати стосунки з
Богом і людьми. Ще раз розгляньте схему з те�
мою семестру. Чим ближчі ми до Бога, тим
ближчі один до одного. Постарайтеся сьогодні
донести цю важливу істину дітям.

Для уроку вам знадобляться:
1. Вітальні листівки за кількістю учнів.

Знайдіть теплі слова й підбадьорте кожного уч�
ня, підписавши йому листівку й поклавши її в
конверт із його домашнім читанням.

2. Заохочуваль�
ні призи для тих,
хто одержав більше
за всіх зірочок за

повторення й посів
1, 2 і 3 місця.

3. Кепки двох кольо�
рів за кількістю дітей. На кеп�

ках напишіть біблійний вірш се�
местру Пл. Єр. 3:40.

4. 2 прапорці з картону тих же кольорів,
що й кепки.

5. Два аркуші, на першому написано
ЯЗИЧНИЦЯ, СИЛАЧ, ПОМАЗАНЕЦЬ, СТРІ�
ЛЕЦЬ ІЗ ЛУКА, КОМПОЗИТОР, на другому –
ІНВАЛІД, ДОВГОВОЛОСИЙ, МУДРЕЦЬ,
ЮНИЙ, ГОРДІЙ.

6. Шість наборів:
� сорочка, краватка, піджак;
� спортивні штани, футболка, кросівки;
� кепка, темні окуляри, сандалії
� шапка, шарф, рукавиці;
� майка, шорти, тапочки;
� плащ, чоботи, парасолька.
Випишіть на листочки назву, біблійну істи�

ну й вірш уроків 2, 6, 8, 10, 11, 14, приклейте
їх за допомогою скотчу на одяг, головні убори,
взуття. Розділіть на два комплекти та, перемі�
шавши, розкладіть у два мішечки.

7. Біблійні вірші цього семестру, записані
на ланках ланцюжка з кольорового двобічного
паперу. На одній ланці записуйте вірш, на ін�
шій – його посилання, і так до кінця.

Розкладіть заготовлені ланки у два конвер�
ти так, щоб у кожному було по вісім віршів і по
вісім посилань.

8. Розрізана на фрагменти «Стіна історії Із�
раїля». Першу частину фрагментів розмістіть
урозсип за допомогою скотчу на одній стіні,
другу частину – на протилежній.

Біблійний вірш:
«Пошукаймо доріг своїх та дослідімо, і вер�
німось до Господа!»

Плач Єремії 3:40

ЗБУДУЄМО ДІМ З ІСУСОМ1717ур
о
к

ур
о
к

П
ри

повісті

13:20

Римлян

1 2 :1 0

Л
ю

біть один одного брат7

нь
ою любов’ю; ви7

переджайте один

одного пошаною!

зги
н

згин



52
Збудуємо Дім з Ісусом

9. Сірникові коробки за кількістю дітей 
з маленьким призом усередині (цукерка,
брелок, наклейка). Наповніть їх ватою, щоби
призи не стукотіли. Повністю обклейте ко�
робки жовтогарячим папером або зафар�
буйте гуашшю.

Порахуйте кількість зароблених зірочок.
Визначте тих, хто зайняв 1, 2 і 3 місця. При�
красьте клас гірляндами та кульками. Розстав�
те столи так, щоб за них окремо могли сісти
дві команди, поставте на них прапорці. На
столах розкладіть фломастери, ручки, великі
аркуші паперу для емблем. Зніміть дорогу з
дітьми, що йдуть, щоб це не було підказкою
для дітей. Ви можете повісити її наприкінці
уроку для спільної фотографії. Домовтеся з
батьками дітей про приготування солодко�
го столу.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Вступ
Вітаючи дітей, надягайте на них кепки різ�

них кольорів, чергуючи їх, і запрошуйте сісти за
стіл із прапорцем відповідного кольору.

Зверніть увагу дітей на схему з темою се�
местру. Хоча вони розділені на дві команди,
вони залишаються учнями одного класу. Сьо�
годнішнє змагання не має стати приводом для
ворожості, адже Біблія закликає нас мати тісне
спілкування з Богом і один з одним. Тому ми
сьогодні просто справедливо й чесно оцінимо
свої знання й старання. Нехай діти виріжуть
останній елемент дому в Робочому зошиті. Вру�
чіть їм конверти, нагородіть тих, що посіли 1, 2
і 3 місця.

Скажіть дітям, що сьогодні в них буде мож�
ливість побудувати командою будинок. У ролі
очок будуть виступати цеглини (покажіть їм ко�
робки), з яких наприкінці змагання потрібно бу�
де побудувати стіну або дім. Команда, що зібра�
ла найбільше цеглинок для будівництва, виграє
(розподіліть кількість коробок по конкурсах так,
щоб призи дісталися всім).

Ігри на повторення
Конкурс 1. Команди мають придумати со�

бі назву й намалювати емблему (можна оцінити
цей конкурс рівною кількістю цеглинок).

Конкурс 2. Команди одержують аркуші зі
словами. Діти повинні сказати, кого з біблійних
героїв мають на увазі під цим визначенням і чо�
му він так названий. Відповідь має бути повною
і розгорнутою. Доповненням до цього конкурсу
може бути виконання завдання в Робочому зо�
шиті на стор. 1 уроку 17.

Конкурс 3. Команди одержують мішечки з
одягом. Діти повинні будуть одягти трьох «мане�
кенів» – членів команд, підібравши всі аксесуари
так, щоб назва уроку, біблійна істина й вірш від�
повідали один одному. Команда повинна по�
яснити, чому «манекени» одягнені саме так.

Конкурс 4. Команди одержують конверти
з паперовими ланками ланцюжка. Їхнє завдан�
ня – правильно скласти ланцюжок з біблійних
віршів і їхніх посилань. Доповненням до цього
може бути виконання завдання в Робочому зо�
шиті (стор. 2 уроку 17).

Конкурс 5. Кожна команда повинна від�
новити свою частину «Стіни історії Ізраїля», пе�
реклеївши фрагменти підряд і в правильному
порядку, та пояснити, яку біблійну істину ко�
ментує кожний із символів.

Підбиття підсумків
Підрахуйте кількість цеглинок у кожної

команди, оголосіть переможців і вручіть їм
приз, а також не забудьте про приз на втіху
для команди, що програла. Подякуйте дітям за
активність і попросіть тепер усіх разом збуду�
вати дім. Підбийте невеликий підсумок, що
чим більше цеглин у будинку, тим він міцніший
і просторіший, тому прекрасно, що діти об’єд�
нали свої «трофеї». Як нагорода за спільну
працю – дозвіл розділити цеглинки порівну й
дістати те, що міститься всередині.

Накрийте разом з дітьми стіл. Спонукайте
дітей виявити творчість у його сервіруванні.

До зустрічі наступного семестру!
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Біблійна істина: 
Ісус Христос – Син Бога Живого

Мета:
Навчальна: донести дітям істину, що Ісус

Христос – Син Божий
Практична: виховувати в них любов і повагу

до Христа як Сина Божого, закликати учнів
свідчити навколишнім людям і бути добрим,
зразковим християнином

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Поміркуйте про те, з ким ви зустрічалися

протягом канікул і що особливого вам ці зуст�
річі принесли. Було б добре, щоб ви частково
поділилися з дітьми своїми враженнями. Знай�
діть протягом уроку час, щоб поділитися з уч�
нями свідченням особистої зустрічі з Ісусом
Христом і розповіддю про те, що вона вам
принесла.

Для уроку вам знадобляться:

� великий розфарбований напис назви цик�
лу на ватмані формату А1;

� фотоальбом, а також, якщо у вас є така
можливість, фотоапарат для Вступу;

� малюнки або фігури дійових осіб Біблій�
ної історії (Ісус, 5 учнів; дерево);

� великий пакет кукурудзяних паличок для
Вивчення біблійного вірша;

� альбомні аркуші формату А4 для кожно�
го учня, олівці, фломастери, діркопробивач і
тасьма для Часу творчості;

� вирізані й розфарбовані тема й істина
уроку, клей.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Вступ
Запитайте дітей, які незвичайні зустрічі

вони мали протягом канікул. Нехай вони роз�
кажуть, чим цінними були для них ці зустрічі,
яка із цих зустрічей запам’яталася їм найбільше.

Один із учнів Ісуса, описуючи Його жит�
тя наприкінці своєї Євангелії, сказав: «Багато
є й іншого, що Ісус учинив. Але думаю, що ко�
ли б написати про все те зокрема про кожне,
то й сам світ не вмістив би написаних книг!»
(Ів. 21:25).

Однак усе, що нам необхідно знати про
Ісуса, Бог залишив нам на сторінках Біблії.
Господь жив і трудився серед людей, Він зу�
стрічався з багатьма різними людьми. Чому
люди хотіли зустрітися з Ним? Що приносили
їм ці зустрічі? І що відбувалося з тими людьми,
які не хотіли Його бачити? Про все це ми до�
відаємося, коли будемо читати й досліджувати
Євангелію від Івана.

Покажіть фотоапарат і фотоальбом та за�
питайте:

� Я думаю, що кожному з вас відомі ці по�
трібні і корисні в наш час речі. Навіщо люди фо�
тографуються?

Нехай діти дадуть відповідь.
Так, минає час, а фотографії залишаються.

У часи, коли жив Ісус Христос, фотографії ще
не було. Тільки уявіть, якби люди того часу вмі�
ли робити фотографії, то, напевно, багато хто
з тих, хто зустрічався з Ісусом, захотів би зроби�
ти з Ним фото на пам’ять, і тоді, можливо, якісь
із цих фотографій збереглися б і до наших днів.
Проте дещо ми з вами все�таки можемо зроби�
ти. А що – дізнаєтеся наприкінці уроку!

Біблійна історія
На сьогоднішньому уроці ми довідаємося,

як зустріч із Ісусом вплинула на життя кількох
людей. Це відбулося у Віфанії, на східному
березі Йордану, де хрестив Іван, десь близько
15 км на південь від Єрихона.

Одного разу Іван стояв із двома своїми уч�
нями й, побачивши Ісуса, що проходив повз

Біблійний вірш:
«Ми ж увірували та пізнали, що Ти – Хрис�
тос, Син Бога Живого!»

Івана 6:69

ЗУСТРІЛИСЯ, ЩОБ СТАТИ ЙОГО УЧНЯМИ
Івана 1:35�51
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На зустріч із Богом

них, сказав: «Ото Агнець Божий». Коли ці два
учні почули це, вони пішли слідом за Ісусом. А
Ісус обернувся й, побачивши, що вони йдуть за
Ним, каже до них:

� Чого ви шукаєте?
� Равві ( у перекладі це означає: Учителю),

де Ти живеш? – поцікавилися вони.
� Ходіть і побачте! – відповів їм Ісус. Вони

пішли за Ісусом і пробули в Нього в гостях до
кінця дня. Одним із цих двох, хто пішов за Ісу�
сом, був Андрій, брат Симона Петра. Погостю�
вавши в Ісуса, Андрій поквапився знайти свого
брата, щоб розповісти йому про свою зустріч.
Чим же особливо запам’яталася Андрієві зу�
стріч із Ісусом, ми довідаємося, якщо прочита�
ємо про це самі у своїх Бібліях, що ж саме ска�
зав Андрій Симонові. Відкрийте Євангелію від
Івана 1 розділ 41�42 вірші (запропонуйте ко�
мусь із дітей прочитати їх).

Андрій не тільки розповів Симонові про
свою зустріч із Ісусом, але й повів його до Госпо�
да. Коли Ісус побачив Симона, то сказав: «Ти –
Симон, син Йонин; будеш званий ти Кифа, що
визначає: скеля». Пізніше Ісус Христос знову на�
гадає Симонові Петру про його призначення, і
пояснить, чому Він назвав Симона «скелею». Ісус
сказав: «І кажу Я тобі, що ти скеля, і на скелі
оцій побудую Я Церкву Свою, – і сили адові 
не переможуть її» (Мт. 16:18). Згодом простий
рибалка Симон, син Йонин, став апостолом Пе�
тром, що ніс звістку про Христа невіруючим лю�
дям. Ім’я Петро походить від грецького слова
«петрос», що означає скеля, камінь. Завдяки його
благовістю люди приходили до Ісуса Христа, і в
такий спосіб жива Церква дітей Божих росла,
тому що Церква – це не будинок або храм, церк�
ва – це зібрання людей, що вірують в Ісуса Христа.

Наступного дня Ісус захотів піти до Галілеї.
Там Він зустрів Пилипа, і каже йому: «Іди за
Мною!». Пилип же, зустрівши свого знайомого,
Нафанаїла, каже йому: «Ми знайшли Того, що
про Нього писав був Мойсей у Законі й Проро�
ки, – Ісуса, сина Йосипового, із Назарету». На�
фанаїла це здивувало настільки, що він повірив
не відразу. «Піди й подивися», – запропонував
йому Пилип. Коли ж Ісус побачив Нафанаїла,
що йшов до Нього, Він говорить про нього:
«Ото справді ізраїльтянин, що немає в нім під�
ступу!». Ісус, Який ніколи раніше з Нафанаїлом
не зустрічався, каже про нього, як про добре
знайому людину, знаючи не тільки його зов�
нішнє чесне й нелукаве поводження, але й та�
ємні мрії і бажання. Нафанаїла настільки зди�

вувало, що Ісус стільки про нього знає, що він
з подивом запитує: «Звідки знаєш мене?». Хрис�
тос не просто відповів, але Своєю відповіддю
відкрив йому ще одну таємницю. Він йому ска�
зав: «Я бачив тебе ще давніш, ніж Пилип тебе
кликав, як під фіговим деревом був ти».

У євреїв був звичай, якого дотримувалися
далеко не всі, а тільки ті, хто щиро любив Бога.
Вони йшли опівдні в затишні місця, часто під
дерево інжир (фігове дерево), тому що в нього
густе галуззя й широке листя, яке створює гар�
ну тінь, прохолоду й укриття. Там набожні ізра�
їльтяни проводили час у молитві й міркуваннях,
найчастіше про Месію. Можливо, саме тому На�
фанаїл сидів під фіговим деревом, молячись і
розмірковуючи. Він сподівався, що ніхто його
не бачить. А от Ісус усе бачить і все знає. Для
щирого Нафанаїла
цього було досить, і
він вигукнув:

� Учителю, Ти –
Син Божий, Ти –
Цар Ізраїлів!

З першої своєї
зустрічі з Господом
Нафанаїл повірив і
визнав, що Ісус Хрис�
тос – Син Бога Жи�
вого.

Практичне застосування
Сьогодні ми познайомилися з Андрієм,

Петром, Пилипом, Нафанаїлом і із ще одним
учнем, ім’я якого не згадувалося, але ймовірно,
ним був сам євангеліст Іван, книгу якого ми
зараз досліджуємо. Зустрівшись із Ісусом, вони
повірили, що Він – Божий Син, і стали Його
учнями, вірними послідовниками, які несли
Євангелію й після смерті й вознесіння Христа.

Сьогодні й від тебе Бог очікує любові й по�
шани до Христа як до Божого Сина. Свою лю�
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бов до Господа Ісуса ти зможеш виявити в
справі, коли будеш розповідати про свою віру в
Ісуса іншим. Ісус Христос – Син Бога Живого –
погодився виконати волю Свого Отця. Він зали�
шив Небо і, як звичайна людина, прийшов у
цей світ, щоб розповісти людям про дорогу спа�
сіння. Тепер Він чекає, що й ти будеш говорити
про Нього.

Вивчення біблійного вірша
Напишіть на дошці великими буквами біб�

лійні вірші без посилання.
Запропонуйте комусь із дітей прочитати

вірш, покажіть, де це написано, і нехай учні
знайдуть цей вірш у своїх Бібліях. Читати буде
той, хто знайде швидше за інших. Попросіть ді�
тей вишикуватися в шеренгу біля дошки. Перша
дитина каже перше слово вірша, одержує з па�
кета кукурудзяну паличку, з’їдає її та передає
пакет другій дитині. Той повторює вже сказані
слово й каже наступне, і так продовжуйте, по�
ки не буде розказаний увесь вірш. Потім можна
повернути дітей спиною до дошки, або стерти
чи закрити вірш, щоб діти змогли повторити йо�
го по пам’яті. Продовжуйте гру доти, поки діти
добре не вивчать увесь вірш. Наприкінці гри ді�
ти можуть розділити між собою кукурудзяні па�
лички, що залишилися.

Час творчості
Зверніться до учнів:
� На наступних уроках ми будемо читати й

вивчати, з ким ще зустрічався Ісус Христос. Ми
довідаємося, яку цінність мають ці зустрічі й для
нас. Мені здається, що за допомогою своєї уяви
ми зможемо сфотографувати ці зустрічі! Здиво�
вані? Як це зробити? Звичайно ж, за допомо�
гою малювання чи наклеювання відповідних ма�
люнків або символів!

Тепер кожній дитині дайте по аркушеві
паперу, а також олівці, фломастери, яскраві
маркери й запропонуйте їм обвести аркуш по
периметру рамочкою будь�якої товщини, фор�
ми, або навіть намалювати орнамент по краї
аркуша, не користуючись при цьому лінійкою.
Одне прохання – відступити від лівого краю на
1см більше, ніж на інших сторонах. Це необхід�
но для зшивання аркушів. Усього необхідно
зробити 10 аркушів.

Ви (або старші учні) можете виготовити ти�
тульну сторінку.

Після того, як діти виконають це завдан�
ня, зберіть аркуші, пробийте діркопробива�
чем дірки з лівого боку кожного аркуша та
зв’яжіть їх разом за допомогою короткої тась�
ми або скріпіть окремими дротяними кільця�
ми. Головне, щоб аркуші легко перегорта�
лися, а не згиналися по краї. На наступних
заняттях ви будете виставляти для огляду тіль�
ки одну сторінку альбома, ставлячи його біля
дошки або на якусь підставку на своєму столі.
У верхній частині першої сторінки приклейте
написи з темою сьогоднішнього уроку, а знизу –
напис біблійної істини. А на наступному уроці,
при повторенні сьогоднішньої теми й істини
уроку, ми наклеїмо сюжет того, що вивчали на
сьогоднішньому уроці.

Підіб’ємо підсумки
(прочитати після проведення уроку!)

Дорогий учителю! Ось і минув перший
урок, проведений вами цього семестру. На�
став час проаналізувати себе й своє викла�
дання. Оцініть, наскільки діти засвоїли основ�
ну істину уроку і її застосування. Визначте, у
якому напрямку вам ще потрібно докласти
додаткових зусиль. І пам’ятайте: не помиля�
ється лише той, хто нічого не робить, а мудре
дитя Боже, бачачи свої помилки, прагне їх
виправити!

АЛЬБОМ 

3�го класу 

Недільної 

школи

ЗУСТРІЧІ 

З ІСУСОМ
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Біблійна істина: 
Ісус Христос – Спаситель світу

Мета:
Навчальна: донести учням істину, що Ісус

Христос – Спаситель світу й чому людям
необхідне спасіння

Практична: закликати спасенних учнів дяку�
вати Богові за спасіння, а неспасенних –
прийняти Ісуса Христа як свого Господа й
Спасителя

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Прочитайте текст уроку й завдання з Робо�

чого зошита. Якщо у вас є така можливість, то
для розповіді біблійного тексту від імені сама�
рянки ви можете запросити помічницю, або ін�
шу сестру з церкви. Багато чого залежить від
вашої і її фантазії, але головне, щоб діти пори�
нули в ігрову обстановку, наблизилися до істо�
ричних подій тих далеких часів. Однак
пам’ятайте, що ваша головна мета – на основі
відтвореного сюжету зустрічі Ісуса із самарян�
кою передати основне: біблійну істину і її прак�
тичне застосування.

Для уроку вам знадобляться:
� Для Повторення:
* три коробки або пластмасових відерця.

На них приклеїти скотчем три великих картки
з написами «ПРАВДА», «НЕПРАВДА», «НЕМАЄ
В ІСТОРІЇ»;

* маленькі картки із твердженнями в біль�
шій кількості, ніж кількість дітей (див. приклад
у відповідному розділі);

* фломастер і великий аркуш паперу (або
дошка та крейда);

* набивний м’який мячик;

* скотч;
* вирізаний і розфарбований символ мину�

лого уроку;
� два різнобарвні шматки тканини для на�

кидок, подібних до покривал жінок біблійного
часу (за умови, якщо у вас наймолодші учні цієї
вікової категорії, ви можете принести на урок
ляльку�самарянку, попередньо зробивши для
неї відповідний одяг);

� вирізані тема, істина й розфарбований
символ цього уроку;

� для Часу творчості на кожного учня: по
одному кружечку яскравого кольорового карто�
ну діаметром 6 см, по одному кружечку кольо�
рового паперу ніжних тонів діаметром 4 см,
шпилька й смужка скотчу, а також маленькі на�
клейки або кольорові кружечки (які ви можете
зробити за допомогою діркопробивача), фло�
мастери та клей.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
На початку повторення наклейте відповід�

ний малюнок на першу сторінку Альбома, при�
гадайте тему й істину минулого уроку.

Твердження для повторення (у дужках по�
дано правильну відповідь):

� Іван стояв із двома своїми учнями й, по�
бачивши Ісуса, що проходив повз них, сказав:
«Ото Агнець Божий!» (правда, далі П)

� «Учителю, де Ти живеш?» – поцікавилися
жінки (неправда, далі Н)

� Вони пішли за Ісусом і погостювали в
Нього два дні (Н)

� А один з тих, хто пішов за Ісусом, був
Андрій, брат Симона Петра (П)

� Іван послухався й хрестив Ісуса (немає в
історії, далі НІ)

� Ісус зцілив розслабленого (НІ)
� Христос воскрес із мертвих (НІ)
� Андрій не тільки розповів Симонові про

свою зустріч із Ісусом, але й повів його до Гос�
пода (П)

� Згодом простий рибалка Симон син Йо�
нин став апостолом Яковом (Н)

Біблійний вірш:
«Отець послав Сина Спасителем світу»

1 Івана 4:14б

ЗУСТРІЧ БІЛЯ КРИНИЦІ
Івана 4:5�42
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� Никодим повірив в Ісуса і став Його та�
ємним учнем (НІ)

� Ісус, Який ніколи не бачив Нафанаїла,
говорить про нього, як про добре знайому лю�
дину (П)

� «Учителю, Ти – Син Божий, Ти – Цар
Ізраїлів!» – визнав Пилип (НІ)

Правила гри:
Розділіть лінією аркуш (або дошку) нав�

піл. Картки, перемішавши, покладіть на стіл.
Розділіть клас на дві команди. Вони шикують�
ся на відстані близько 2 м від коробок. Якщо
число дітей у класі непарне, то одна дитина
може записувати рахунок; якщо ж парне,
рахунок ведете ви. Перший гравець кожної
команди бере картку, читає, що на ній напи�
сано, і визначає: правда це, неправда, чи цьо�
го взагалі немає в історії. Потім бере м’яч і
намагається закинути його у відерце або ко�
робку, на якій написана правильна відповідь.
За правильну відповідь гравець одержує 5 ба�
лів і ще 5 балів заробляє за влучне влучення
в коробку. Якщо дитина відповіла неправиль�
но, ви даєте правильну відповідь, а дитині за�
лишається можливість заробити для своєї ко�
манди бали за допомогою влучного кидка.
Команди відповідають по черзі. На початку,
щоб визначити, хто буде починати, можете
кинути жеребок.

Вступ
До початку уроку сховайте одну з накидок

за дверима.
Одягніть на голову накидку, подібну до

одягу жінок біблійних часів, і розіграйте моно�
лог, начебто вашу увагу привернуло те, що від�
бувається на вулиці за вікном. Не приховуйте
своєї зневаги до тої людини, яку ви нібито по�
бачили за вікном.

� Ну, що це там за гамір на вулиці? – (підій�
діть до вікна), – Ти дивися, і не соромно їй до
людей підходити, та ще щось там розповідати.
Я навіть ім’я її вимовляти не хочу. Безстидниця.
Ні, ви тільки подивіться, вона ще й людей ку�
дись спрямовує, а ті йдуть?! Дивно! Піду�но са�
ма подивлюся. (Вийдіть із класу та швидко
одягніть іншу накидку й далі розповідайте біб�
лійну історію від імені самарянки).

Біблійна історія
� Як, ви Його ще не бачили? Підіть, поди�

віться на Того, Хто розповів мені все, що я зро�

била. Чи не Він – Христос? Ви навіть не уявляє�
те, що принесла мені зустріч із цим юдеєм на
ім’я Ісус! Розумієте, опівдні така спека, що мало
хто з людей ходить по воду. Але таким непо�
рядним жінкам, якою була я, щоб уникнути до�
корів і глузувань за своє негідне поводження,
доводиться ходити по воду саме в цей час. Ще
здалеку я побачила біля криниці Якова чолові�
ка, Який відпочивав, дорогою зморений. Як
тільки я підійшла, Він попросив мене дати Йо�
му напитися води. Він був юдеєм, і Його про�
хання дуже мене здивувало, адже всі знають
про давнє вороже ставлення юдеїв до нас, са�
марян. А я й кажу Йому: «Як же Ти, юдеянин
бувши, та просиш напитись від мене, самарян�
ки?». Він же сказав мені: «Коли б знала ти Бо�
жий дар, і Хто Той, Хто говорить тобі: “Дай
напитись Мені”, – ти б у Нього просила, і Він
тобі дав би живої води».

Тоді я ще не розуміла ні духовного життя,
ні духовних висловлювань Цієї Людини й запи�
тала Його: «І черпака в Тебе, Пане, нема, а
криниця глибока, – звідки ж маєш Ти воду жи�
ву? Чи Ти більший за нашого отця Якова, що
нам дав цю криницю, і він сам із неї пив, і си�
ни його, і худоба його?» Той же Чоловік відпо�
вів мені й сказав: «Кожен, хто воду цю п’є, бу�
де прагнути знову. А хто питиме воду, що Я
йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що
Я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що
тече в життя вічне».

Я не розуміла, про яку воду говорив цей
Чоловік, тому попросила в Нього: «Дай мені,
Пане, цієї води, щоб я пити не хотіла, і сюди
не приходила брати». Тепер я розумію, що під
живою водою Він мав на увазі Своє вчення,
яке єдине може задовольнити духовну спрагу
душі. Адже ніхто й ніколи не зустрічав повні�
стю духовно вдоволеної людини поза вченням
Христа. І так, як вода струмка веде до ріки, до
озера або до моря, так і вчення Христа веде
до Божого океану, до вічного життя кожного,
хто живе згідно з ним.

Цей Пан тоді каже мені: «Іди, поклич чоло�
віка свого та й вертайся сюди». Від Його про�
хання мені стало соромно, і я сказала: «Чолові�
ка не маю...» А Він мені й відповідає: «Ти добре
сказала: Чоловіка не маю. Бо п’ятьох чоловіків
ти мала, а той, кого маєш тепер, – не муж він
тобі. Це ти правду сказала».

Як же мене здивували Його слова! Адже
жодна людина, з якими я зустрічалася у своєму
житті раніше, не говорила мені нічого про моє
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життя, не знаючи мене. Він же знав про мене
все! Я йому й кажу: «Бачу, Пане, що Пророк
Ти. Отці наші вклонялися Богу на цій ось горі,
а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де по�
трібно вклонятись». А Він каже мені: «Повір,
жінко, Мені, що надходить година, коли ні на
горі цій, ані в Єрусалимі вклонятись Отцеві не
будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не зна�
єте, ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спа�
сіння – від юдеїв. Але наступає година, і тепер
вона є, коли богомільці правдиві вклонятися
будуть Отцеві в дусі та в правді».

Я знала, я вірила, прийде Месія, що зветь�
ся Христос, як Він прийде, то все розповість
нам! І про це я сказала Йому. І знаєте, що Він
відповів мені? «Це Я, що розмовляю з тобою...»
Як же я зраділа! Я зустріла Месію, Спасителя,
обіцяного нам Богом через пророків! Хіба мо�
гла я про це мовчати? Сподіваюся, що кожний
з вас, хто зустрінеться з Христом, не зможе й 
не буде того приховувати.

Я покинула там свого водоноса й побігла
до міста, щоб сказати людям: «Ходіть�но, по�
бачте Того Чоловіка, що сказав мені все, що я
вчинила. Чи Він не Христос?» І уявляєте, вони
послухалися мене! Жителі Самарії виходили з
міста і йшли до Нього (зніміть покривало й про�
довжуйте урок уже як учитель).

Багато жителів Самарії ввірували в Ісуса
Христа завдяки свідченню жінки, що говорила:
«Він сказав мені все, що я вчинила була!». А ко�
ли жителі Самарії прийшли до Нього, то проси�
ли Його залишитися в них. І Він пробув там два
дні. Цих днів було досить, щоб значно більше
людей увірували завдяки Його словам. А тій
жінці вони говорили: «Не за слово твоє ми вже
віруємо, – самі�бо ми чули й пізнали, що справ�
ді Спаситель Він світу!» (прикріпіть істину в ниж�
ній частині сторінки Альбома).

� Христос – Спаситель усього людства. Але
яка ж небезпека загрожує всім людям світу?

Діти, можливо, зможуть відповісти, що
це – гріх. На цьому етапі заняття ви можете
більш детально розповісти про те, що таке
гріх і які його наслідки.

� Що ж таке гріх?
Гріх – це наші вчинки, які неприємні Бо�

гові. Кепські справи, ненависть, неправда,
убивство є гріхом. Про це знають усі. Але Біб�
лія також каже, що «всі згрішили, і позбавлені
Божої слави». Кожна людина, що народжуєть�
ся в цей світ, гріховна вже за своєю приро�
дою, спадковістю, яка передається нам іще від

гріха непослуху перших людей – Адама та
Єви. Тому людям легше робити кепські спра�
ви, ніж добрі, праведні. Можливо, іноді й тобі
легше сказати неправду, приховати поганий
учинок, ніж чесно зізнатися. Бог же святий і
справедливий, і тому ніхто не може перебува�
ти в Його присутності, будучи грішним. За
свої гріхи люди повинні будуть нести вічне по�
карання в пеклі, але через те, що Бог любить
людей, Він задумав урятувати їх від покарання
через смерть Свого святого Сина Ісуса Христа.
Кожний, хто повірить в Ісуса, зустрінеться з
Ним за вірою, прийме Його у своє життя ще
тут, на землі, буде мати вічне життя з Богом на
Небесах. Бог прощає та приймає як Свою ди�
тину, кожного, хто щиро попросить у Нього
прощення за свої гріхи.

Практичне застосування
Якщо ти хочеш мати вічне життя й отрима�

ти спасіння від своїх гріхів, ти можеш тут, на
уроці, вдома або в будь�якому місці й у будь�
який час попросити в Ісуса Христа прощення,
довірити Йому своє життя. Скажи Йому про це
в молитві, вірячи, що Ісус поруч і чує тебе. Це
буде твоєю першою й найважливішою зустріч�
чю з Господом Ісусом Христом, Який стане й
твоїм Спасителем.

� Самарянка, зустрівшись із Ісусом Хрис�
том, не приховувала того. Як ти думаєш, чи змі�
нилося її життя після зустрічі з Господом?

Вона – чудовий приклад для тих з нас, хто
зустрівся з Ісусом. Якщо Господь Ісус уже став
твоїм Спасителем і ти знаєш, що маєш вічне
життя, – дякуй Йому за дане тобі спасіння і
розповідай про це іншим. А що можна сказати
людям про твою зустріч із Ісусом? Ти можеш
сказати їм, як і самарянка: «Я хочу вам розпо�
вісти про одну дуже незвичайну зустріч у моє�
му житті. Я зустрівся(лась) з Ісусом Христом.
Звичайно, я не бачив Його так, як бачу вас,
але я вірю, що Він завжди поруч із мною. Він
готовий вислухати мене й допомогти. Він – мій
Спаситель».

Наклейте в Альбомі тему й символ уроку.

Вивчення біблійного вірша/
Час творчості

Прочитайте з Біблії вірш, який ви буде�
те вивчати. Повторіть його кілька разів разом 
з дітьми. Так як вірш невеликий, то діти його
вивчать швидко. Потім роздайте кожній дитині
кружечки з картону й паперу. Діти повинні на�
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писати фломастером на меншому кружечку
біблійний вірш (бажано по пам’яті) і наклеїти
його на великий. Роздайте кольорові кружечки
та клей для оздоблення значка. Зі зворотного
боку значка діти повинні приклеїти скотчем
шпильку так, щоб її можна було застебнути.

Наприкінці цієї роботи поставте учням
кілька запитань за віршем, щоб переконатися,
як діти його розуміють. Підбийте підсумок.

Підіб’ємо підсумки
Ця програма не зобов’язує вас переказа�

ти все написане «слово в слово», а тільки слу�
гує вам допомогою й подає ідеї, тому оцініть
себе, наскільки практичним ви зробили засто�
сування біблійної істини в житті дітей вашого
класу. Чи запам’ятали вони біблійну істину
уроку, як вони зрозуміли тему про спасіння,
яке дарує Христос?

Отець
послав
Сина

Спасителем
світу

Я пору весняну люблю,
З розквітлими в полі квітками,
Не раз перед ними стою,
Милуючись їх пахощами.

Цим квітам немає ціни.
Ранковою вмившись росою,
Стають ще ніжніші вони
І серце полонять красою.

Нам важко, напевно, весну,
Без квітів було б уявити,
Це Бог дарував їм красу,
Щоб ними планету вкрасити.

Та швидко минає їх час,
І мусить їх цвіт облетіти.
І, певно, цінніші для нас
Тоді є плоди, а не квіти.

Вся цінність квіток в пахощах.
Та інше я хочу сказати:
Ми садим дерева в садах,
Не цвіт, а плоди щоб збирати.

Ростем ми в Господнім саду,
Зробив Бог Своїм нас народом.
Він каже: «Я знову прийду,
Але не за цвітом, а плодом!»

Якщо ми лиш тільки цвітем,
А плоду Господь не знаходить,
То в Царство Його не війдем, –
Так Слово Господнє говорить.

Заглянем глибоко в серця:
Чи добрі плоди наші видно?
Щоб в небі отримать вінця,
Про них нам подбати потрібно.

НЕ КВІТИ, А ПЛОДИ

Останній, грядущий день жнив,
Ми віримо, скоро настане.
Якщо в нас немає плодів,
То з чим перед Богом предстанем?

Олександр Войтицький
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Біблійна істина: 
Ісус Христос – Всемогутній, Він чує молит�

ви та прохання й відповідає на них

Мета:
Навчальна: учні повинні довідатися, що Ісус

Христос може відповісти на будь�яке наше
прохання, тому що Він – Всемогутній Бог

Практична: спонукувати дітей довіряти Богові
свої потреби, висловлювати їх Господу Ісу�
су в молитві

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Для Повторення складіть близько десяти

запитань за темою минулого заняття, викорис�
товуючи слова «хто?», «що?», «коли?», «де?» і
«чому?», а також близько десяти запитань на ро�
зуміння біблійної істини або її практичного за�
стосування. Розберіться вдома у кроках прове�
дення Часу творчості, щоб ви могли пояснити
кожний окремий момент виготовлення виробу,
потренуйтесь. Обов’язково приготуйте зразок.

Для уроку вам знадобляться:
� тло й фігурки: царедворець, раби й Ісус;
� кубик з картону розміром 10х10х10см

або більше, обклеєний кольоровим папером і
на кожному боці якого написано по одній із та�
ких фраз: «хто?», «що?», «коли?», «де?», «чому?»,
«бік успіху» для Повторення;

� карта Палестини;
� наочність біблійного вірша (див. відповід�

ний розділ);
� для виробу «Листівка�Підтримка»:
* альбомні аркуші або двобічний кольоро�

вий папір світлих тонів формату А5 – для кож�
ного учня;

* тонкі нитки для в’язання, нарізані по 30
см – на кожного учня;

* акварельні фарби синього, червоного, ко�
ричневого й зеленого кольорів;

* вода;
* 4 пластмасові кришки;
* фломастери;
* ножиці;
* паперові серветки.

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів

Царедворець – людина, наближена до
царя.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Розділіть клас на дві команди, нехай кож�

на придумає собі назву. Бажаючий з команди
«А» кидає куб із запитаннями. Якщо випадає за�
питання «хто?», гравець повинен придумати за�
питання за темою минулого уроку, що почина�
лося б із цього слова, і поставити його команді
«Б» (наприклад, «Хто зустрівся Ісусу біля крини�
ці?») тощо. Якщо дітям важко придумати запи�
тання, дайте їм прочитати ті запитання, які за�
здалегідь підготували ви. Гравець команди «Б»,
що знає відповідь, повинен швидко встати. Той,
хто встане першим, буде мати можливість дати
відповідь. Якщо відповідь правильна, це прино�
сить команді 10 балів – записуйте бали на дош�
ці під назвою команд. Якщо гравцеві, що кидає
куб, випадає «бік успіху», він не ставить запи�
тання, а сам повинен відповісти на ваше запи�
тання на тему розуміння біблійної істини або її
практичного застосування. Правильна відпо�
відь учасника принесе його команді 20 балів.
Коли гра закінчиться, скажіть: «Ви так багато
запам’ятали з минулої історії! Як ви думаєте, що
нам важливо добре пам’ятати?» І можете поста�
вити ті запитання, які ви приготували для «боку
успіху» і які не були використані у грі.

Вступ
Почніть переказ біблійної історії з невели�

кого прикладу. Викличте двох хлопчиків і за�
пропонуйте одному з них вийти c класу й стати

Біблійний вірш:
«І коли що просити ви будете в Імення
Моє, те вчиню»

ЦАРЕДВОРЕЦЬ, ЩО ХОТІВ ЗУСТРІТИСЯ З ІСУСОМ
Івана 4:45�53
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за дверима. При цьому попросіть, щоб він зай�
шов у клас після того, коли другий тричі покли�
че його за допомогою голосно сказаної фрази,
наприклад: «Сашко, зайди до класу!». Потім за�
пропонуйте тому, хто кличе, покликати Сашка
вголос тільки двічі. Втретє нехай він покличе
Сашка цією же фразою, але про себе. Нехай
навіть дуже голосно її прокричить, але тільки
подумки. Через кілька секунд після цього заве�
діть Сашка й запитайте, чому він не заходив до
класу. Його відповіддю буде, що він не чув
третього разу. Зробіть висновок:

� Виявляється, тебе, Сашко, кликали три
рази. Але останнього разу ти не чув, тому що
твій друг кликав тебе подумки. І хоча це був
невеликий жарт, він показав нам, що людина 
не може знати думок іншої й не може виконати
прохання, почувши думки.

Але сьогодні ми довідаємося, як Ісус Хрис�
тос довів Свою всемогутність одній людині, що
дуже хотіла зустрітися з Ним.

Біблійна історія
Зверніть увагу дітей на карту. Палестина –

країна невелика, але все�таки відстань від
Єрусалима до Галілеї понад 100 км, а від Са�
марії до Кани – близько 62 км, тому йти піш�
ки під гарячим палестинським сонцем було
нелегко. Проте, коли Ісус ішов у Кану Галі�
лейську, у Нього була певна мета (покажіть
фігурку Ісуса). Одночасно, подолавши від�
стань близько 15 км від Капернаума, до Кани
прийшов один царедворець (покажіть фігурку
царедворця), у якого син був смертельно хво�
рий. Читаючи цю історію, ми дуже мало дові�
даємося про цього царедворця, але бачимо,
що він був добрим і люблячим батьком, якщо
прийшов шукати спасіння для свого сина в ін�
ше місто. Він почув, що Ісус прийшов з Юдеї в
Галілею, прийшов до Нього і благав, щоб Ісус
пішов і зцілив його сина.

Дуже часто люди, навіть ті, які вірять у
силу Божу й у те, що Бог може зцілити хворо�
го, хочуть при цьому мати ще і якийсь види�
мий прояв. Ось і цей царедворець, напевно,
не раз чув від людей про багато чудес і зці�
лень, які робив Христос. Він і сам повірив, що
Ісус може виконати його прохання й зцілити
сина. Тому, не соромлячись людей і пережи�
ваючи тільки за життя власного сина, царе�
дворець шукав зустрічі з Ісусом Христом. Але
він, напевно, вважав, що для цього Христос
повинен прийти в Капернаум, зайти в його

будинок і доторкнутися до хворого. Можливо,
саме тому Ісус, почувши його прохання, ска�
зав: «Як знамен тих та чуд не побачите, – 
не ввіруєте!».

Царедворець знову звертається до Христа
зі своїм проханням: «Піди, Господи, поки не по�
мерла дитина моя!». Ісус йому відповів: «Іди, –
син твій живе!».

Як, невже Христос не піде в Капернаум?
Так, Господь Ісус не заходив у дім царедворця,
а зцілив хворого хлопчика на відстані, адже Ісус
Христос – Всемогутній, Він чує молитви та про�
хання й відповідає на них (тепер прикріпіть на�
пис біблійної істини в нижній частині наступної
сторінки Альбома). Ми не знаємо, що відчував
батько, повертаючись додому без Ісуса, але
Біблія каже нам: «І повірив той слову, що до
нього промовив Ісус, – і пішов».

Біблія цього не описує, але тільки уявіть,
що в цей час могло б відбуватися в домі царе�
дворця. Біля вмираючого хлопчика сиділи за�
плакані родичі, повільно ходили сумні раби.
Усі чекали неминучої смерті. Ми не знаємо,
скільки років було синові царедворця, можли�
во, він був вашого віку, або трохи старший,
або молодший... але одне ясно: смерть дити�
ни – це завжди величезна втрата для батьків. І
ось раптом хлопчик розплющив очі, можливо,
змінився колір його обличчя. Він почав гово�
рити або встав на ноги. Це було щось надзви�
чайне! Радість настільки переповнила всіх, що
деякі з рабів вирішили побігти назустріч своє�
му панові, щоб першими повідомити йому
прекрасну й радісну новину. Тому, коли царе�
дворець був ще в дорозі, раби (помістіть фі�
гурки рабів) вийшли йому назустріч і сказали:
«Син твій живе». Можливо, для того щоб зміц�
нити свою віру у всемогутність Ісуса Христа,
царедворець вирішив запитати їх про час, ко�
ли синові полегшало. Вони ж відповіли йому:
«Учора о сьомій годині гарячка покинула йо�
го». Зрозумів тоді батько, що це був той час,
коли Ісус сказав: «Іди, – син твій живе!». По�
вернувшись додому, царедворець, нарешті,
зміг на власні очі переконатися, що його дити�
на жива й здорова.

Практичне застосування
� Як ви думаєте, чи розповів господар дому

про свою незвичайну зустріч із Ісусом?
Ну, звичайно ж! Хіба можна про таке мов�

чати?! Фізичне зцілення однієї людини принесло
духовне зцілення багатьом із будинку царедвор�
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ця, адже написано, що царедворець «ввірував
сам і ввесь його дім». Ісус Христос –Всемогут�
ній, Він чує молитви та прохання й відповідає
на них. Це означає, що Ісус Христос може від�
повісти на будь�яке наше прохання на відстані,
тому що Він – Всемогутній Бог. Ми знаємо й ві�
римо, що Христос, перебуваючи на небесах,
чує наші молитви й готовий на них відповідати.
Тобі потрібно тільки звернутися до Нього в молит�
ві з вірою й попросити. Для цього не потрібно
йти в інше місто й шукати зустрічі із Христом. Є
краща можливість – молитва. Це прямий
зв’язок з Богом, при якому не потрібен теле�
фон. Бог знає твої думки й чує твою молитву,
де б ти не перебував. Довіряй Йому свої про�
хання, а Він, як люблячий Отець, відповість то�
бі на кожне з них так, як буде краще для тебе,
і тоді, коли це буде найбільше необхідно. Сам
Христос обіцяє у Своєму Слові – Біблії (прочи�
тайте з дітьми вірш): «І коли що просити ви бу�
дете в Імення Моє, те вчиню» (Ів. 14:13).

Вивчення біблійного вірша
Запитайте клас:
� Хто, на вашу думку, міг сказати ці слова

людям?
� Про яку обіцянку каже Ісус Христос?
Виконувати наші прохання.
� Чому Ісус Христос може виконувати наші

прохання?
Тому що Він – Всемогутній Бог.
Покажіть наочний посібник (див. малю�

нок) і запропонуйте дітям прочитати першу її
частину. Потім розкрийте «руки» і, прочитавши
закінчення вірша, візьміть наочність так, начеб�
то віддаєте її. Поясніть дітям, що означає про�
сити в Ім’я Ісуса Христа. Скажіть учням про
практичне застосування вірша, уточнивши, що
вони можуть просити в Господа,
коли, де, як. Дайте їм мож�
ливість повторити вірш уго�
лос усім класом кілька
разів. Потім перевірте
бажаючих розповісти
вірш напам’ять.

Час творчості
Розведіть у пластмасових кришках (на 

10�20 г води) акварельні фарби. Концентрація
розведеної фарби має бути такою, щоб при на�
несенні на папір слід залишався яскравим.

Роздайте кожному учневі папір і нитки. Ді�
ти повинні скласти папір навпіл. На окремому

столі розташуйте розведені фарби. Діти, три�
маючи нитку за кінці, повинні занурити її сере�
дину в ту фарбу, яку виберуть собі самі (мал. 1).
Підніміть пофарбовану нитку й потримаєте над
кришкою, щоб з її стекла зайва фарба. Якщо ви
роздали кольоровий папір, заздалегідь підкажіть
дітям взяти фарбу того кольору, який підхо�
дить. Потім, притримуючи пофарбовану нитку
над листівкою, обережно складіть її на одному
боці в довільний візерунок (мал. 2). Закрийте
листівку й щільно пригорніть верхню сторінку
до нитки, сухі кінці нитки при цьому виступа�
ють назовні (мал. 3). У вас повинні вийти від�
битки нитки на обох сторінках. Поклавши руку
на листівку, швидким рухом висмикніть нитку.
Розкривши листівку, ви побачите абстрактний
малюнок. Поки ви будете виконувати завдання
в Робочому зошиті, розкрийте листівки, щоб во�
ни висохли для роботи з ними пізніше.

Тепер запропонуйте дітям повернутися
до вже підсохлих виробів і уявити, на що схо�
жий отриманий за допомогою ниток малюнок.
Роздайте фломастери потрібних кольорів, щоб
діти домалювали необхідні деталі й написали
«Листівка�Підтримка». Тепер потрібно зігнути
листок у зворотний бік, щоб отримані малюн�
ки були із зовнішнього боку листівки, а чистий
бік – усередині. Якщо час дозволяє, діти можуть
домалювати на сторінках листівки рамочки.
Запропонуйте дітям написати кілька речень
підтримки й підбадьорення для хворої люди�
ни, використовуючи ті знання про Ісуса Хри�
ста, які вони одержали на сьогоднішньому
уроці. Дайте учням завдання додому – пере�
дати листівку комусь зі знайомих або родичів,
які хворіють.

Підіб’ємо підсумки
Настав час перевірити все, що було зроб�

лено й сказано вами на уроці, наскільки все бу�
ло добре підготовлено й гарно проведено. Чи
досягли ви поставленої мети? Якщо ваші учні
запам’ятали біблійну істину й розуміють, що по�
винні робити у своєму житті, знаючи, що Ісус
Христос чує їхні молитви й відповість відповід�
но до Своєї волі, тоді ваша мета досягнута!

«І коли 
що

просити
ви будете
в Імення

Моє, 

те
вчиню»
(Івана
14:13)

мал. 1 мал. 2 мал. 3
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Біблійна істина: 
Ісус Христос бачить кожне серце, Він –

Всезнаючий

Мета:
Навчальна: допомогти учням зрозуміти й

запам’ятати, що Ісус Христос знає кожну
думку людини, бачить кожне серце, Він –
Всезнаючий

Практична: закликати дітей бути чесними, не за�
суджувати інших, не обманювати, не при�
ховувати гріх

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Можливо, у вашому житті траплялося, що

про вас пускали плітки. Було б добре, якби ви
могли розповісти, що ви при цьому робили:
можливо, всім якимось чином доводили свою
правоту або терпляче чекали, коли Бог Сам
розкриє вашу справедливість. Якщо ви працю�
єте з дітьми 6�9 років і вважаєте недоцільним
пояснювати їм гріх перелюбства так, як це
запропоновано в посібнику, чиніть так, як ува�
жаєте кращим для ваших дітей – ви можете
спростити виклад біблійної історії. Виконайте
завдання в Робочому зошиті й моліться, щоб
Бог благословив дітей у розумінні Його Слова
й вас у викладанні.

Для уроку вам знадобляться:
� маленькі папірці на кожного учня для

Повторення;
� напис КРИЛАТІ ВИРАЗИ;
� ілюстрації до біблійної історії або флане�

леграф;
� 4 комплекти карток у вигляді слідів з на�

писаними в них біблійними віршами, які ви
вже вивчили, і сьогоднішнім; кожний вірш –

свого кольору, і на кожному сліді по одному
слову вірша; також 4 картки такого ж ко�
льору, що й сліди, і на кожній – цифра по
кількості слів у вірші цього кольору; – для
Часу творчості:

* заготовлений гербарій різноманітних
листків і дрібних квітів (його можна зробити
швидко, пропрасувавши рослини через папір
праскою, при цьому вони ще й будуть краще
зберігати колір);

* широкий скотч;
* смужки з картону різних кольорів і роз�

мірів – шаблони закладок (добре, якщо вони
будуть шириною зі скотч або трохи менші, тоді
буде легше «ламінувати»);

* фломастери та клей.
Перемішайте сліди для вивчення вірша й

заховайте їх у різних місцях класу до того, як
прийдуть діти. Зробіть зразок закладки.

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів

Крилаті вирази – це вдалі, влучні висло�
ви видатних людей, письменників, науковців.
Деякі з них можуть звучати без перекладу.

Обвинувачі – люди, які висувають обви�
нувачення, визнають інших у чомусь винними,
комусь приписують певну провину.

Оскарження – вираження незгоди із
приводу чогось незаконного, неправильного,
неприємного, несправедливого, непорядного.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Роздайте дітям маленькі папірці й нехай

вони, по пам’яті, напишуть на них вірш 
Ів. 14:13.

Поки діти будуть виконувати це завдан�
ня, напишіть на дошці такі слова (підкреслю�
вати слова не потрібно, це зроблено для вас):
учні, цар, гарячка, Кана Галілейська, храм,
їжа, Капернаум, смерть, син, криниця, царе�
дворець, сьома година, Ісус Христос, раби,
дорога, батько, любов, прохання, осля, зці�
лення, відмова.

Біблійний вірш:
«Господь вивідує всі серця та знає всякий
витвір думок»

1 Хроніки 28:9б

ЗУСТРІЧ, ЩО ВРЯТУВАЛА ЖИТТЯ
Івана 8:1�11
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Зверніть увагу дітей на дошку, де написанj
відповідні слова. Нехай кожний учень каже од�
не слово (послідовно) і розповість одним�двома
реченнями, що він довідався про це слово ми�
нулого уроку. Однак для більшого інтересу се�
ред запропонованих слів є такі, які ніяк не сто�
суються минулої теми і біблійної історії (вони
підкреслені). Якщо дитина це зрозуміла, то за�
пропонуйте їй сказати, як звучить біблійна істи�
на минулого уроку.

Вступ
Прикріпіть на стіні напис КРИЛАТІ ВИРАЗИ.

Запитайте клас:
� Чи можуть слова літати?
� Хто знає, які вирази називають крилатими?
Якщо люди стали називати їх крилатими,

то, можливо, у них є крила? Прилетіли в нашу
мову, і тому того, хто їх уживає, цікаво послуха�
ти. Але при цьому такі фрази й слова потрібно
ще й розуміти. Деякі крилаті вирази потрапили
в нашу мову з Біблії. От, наприклад, «працюва�
ти в поті чола». Що це означає? (Дуже важко).
Або «закопати свій талант» (тобто не дати здіб�
ностям, які нам дав Бог, розвиватися). Людина,
що цитує слова Ісуса Христа «кесареве кесаре�
ві, а Богові Боже», має на увазі, що віддавати
потрібно кожному своє.

Сьогодні на уроці ви почуєте ще один ви�
слів Христа, що також став у нашій мові крила�
тим. Спробуйте відгадати, що це за слова, і що
вони означають у наш час.

Біблійна історія
Одного разу вранці Ісус Христос прийшов

до храму, а всі люди сходилися до Нього. Він,
сівши, навчав їх. І ось книжники й фарисеї
приводять до Нього жінку, схоплену в перелю�
бі. Напевно, хтось виявився свідком гріха,
зробленого нею. Перелюб – це гріх подруж�
ньої зради, коли чоловік більше не любить
свою дружину, а ходить на побачення з іншою,
або коли заміжня жінка ходить на побачення
до іншого чоловіка.

Чому Бог засуджує такий учинок і нази�
ває це гріхом? Тому що через перелюб руйну�
ються родини, страждають діти. Цей гріх було
заборонено ще в 10 Заповідях Закону, які дав
Бог через Мойсея. І чоловіка, і жінку, які вчи�
нили перелюб, чекало страшне покарання –
страта. Бог установив такі заповіді, щоб євреї
уникали гріха та зберігали чистоту сімейних
взаємин.

Отже, поставивши її посередині, вони го�
ворять Ісусу: «Оцю жінку, Учителю, зловлено на
гарячому вчинку перелюбу... Мойсей же в За�
коні звелів нам таких побивати камінням. А Ти
що говориш?».

Зверніться до дітей:
� Ви почули? Обвинувачі сказали «таких»,

замість «таку», і вони не помилилися. У Законі
сказано, що покарання заслуговують обоє: і
чоловік, і жінка. Чому ж книжники та фарисеї
привели до Христа тільки жінку – невідомо.
Можливо, перелюбника відпустили, тому що
він займав якийсь важливий пост, може, він
просто зміг утекти, а жінку виставили на гань�
бу перед Христом і народом саму. Однак із
цього також можна припустити, що ці так зва�
ні «охоронці Закону» самі не дуже�то й прагну�
ли його виконувати.

� А Ти що скажеш? – запитували вони
Христа. Книжники й фарисеї говорили це,
спокушаючи Його, шукаючи привід обвинува�
тити Ісуса. Вони тільки того й чекали, щоб Ісус
помилився або сказав щось протизаконне. Як�
би Ісус сказав, що винна заслуговує покаран�
ня, то Він порушив би закон Риму, за яким
тільки римляни могли виносити смертні виро�
ки й страчувати людей на окупованих ними
землях. А якби Ісус закликав їх відпустити жін�
ку, то Він привселюдно б порушив Закон, за�
писаний Мойсеєм. Звичайно, Господь знав їх�
ні думки і їхні задуми, бо Ісус Христос бачить
кожне серце, Він – Всезнаючий. Нахилившись
додолу, Він щось писав пальцем по землі, не
звертаючи на них уваги...

� Ісусе, Учителю, то що ж нам робити з
нею? – вони не переставали запитувати Його.
Тоді Ісус, піднявши голову, сказав:

Хто з вас без гріха, – нехай перший на неї
той каменем кине!... – і Він знову нахилився
до землі...

Зверніться до дітей:
� Як ви думаєте, чи знайшовся серед юрби

книжникив і фарисеїв той, хто наважився кину�
ти на жінку перший камінь?

А вони, це почувши й сумлінням докоре�
ні, стали один по одному виходити, почавши з
найстарших та аж до останніх. Ісус Христос
показав їм, що вони – судді�самозванці, які 
не мають ніякого права судити інших. Ісус знав
усю нечистоту їхніх сердець, тому що Ісус Хрис�
тос – Всезнаючий Бог (наклейте біблійну істи�
ну й символ в Альбом). Це означає, що Він
знає все і про всіх. Він знає не тільки те, що
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зробила кожна людина, явне або таємне. Хри�
сту відомі навіть всі наші думки.

І залишився Сам Ісус і та жінка, що стояла
всередині... Підвівся Ісус, і нікого, крім жінки,
не бачивши, промовив до неї:

� Де ж ті, жінко, що тебе оскаржали? Чи
ніхто тебе не засудив?

А вона відповіла:
� Ніхто, Господи.
� Не засуджую й Я тебе. Іди собі, але більш

не гріши!

Хіба не безмежна любов і прощення зву�
чать у цих словах! Ісус прощає, але застерігає
більше не грішити. Чи замислювався ти над
тим, що Ісус Христос, Який бачить кожне
серце, знає все і про тебе. Тебе це тішить чи
засмучує?

Практичне застосування
Те, що Всезнаючий Ісус Христос бачить

кожне серце, служить для нас не тільки ве�
ликою розрадою, але й накладає велику від�
повідальність. Якщо тебе безпідставно обви�
нуватили, засудили або пустили про тебе
плітки, пам’ятай, що Христос знає всю прав�
ду. Він бачить, що ти невинний, і обов’язково
покаже це іншим, але для цього ти повинен
вірити й чекати справедливості. Але якщо ти
хочеш приховати який�небудь гріх – можли�
во, ти щось зробив і тобі не хочеться, щоб
про це довідалися, або якщо ти когось обду�
рив – знай: Бога не обдуриш, і від Нього ні�
чого не приховаєш. Він бачить твоє серце,
Він – Всезнаючий. Найкраще, що ти можеш
зробити – це попросити в Бога прощення за
свій гріх, вибачитися й сказати правду тому,
перед ким ти провинився. А після цього зро�
бити те, що Ісус сказав жінці – іти й більше 
не грішити.

Приклейте напис теми цього уроку.

Зустріч із Христом урятувала жінці життя,
і, швидше за все, після цього випадку, врятова�
на й прощеная жінка змінила своє життя.

Вивчення біблійного вірша
Розділіть клас на 4 групи. Кожній із них

дайте маленьку картку того кольору, де написа�
ний вірш, який вони будуть шукати. Цифри до�
поможуть уникнути зайвої метушні в пошуках
слідів. За вашим сигналом діти повинні знайти
всі сліди свого кольору й скласти з них на пар�
ті (або на підлозі) біблійний вірш, що дістався
їм. Попередьте їх заздалегідь, що із цих чо�
тирьох віршів є один їм ще невідомий, і групі,
якій випаде його шукати, доведеться скласти
вірш самостійно. Коли буде складено всі вірші,
повторіть їх. А групі з новим віршем покажіть,
де він знаходиться в Біблії, і запропонуйте ви�
вчити його разом з усіма.

Час творчості
Роздайте дітям шаблони закладок і клей.

Заготовлені листочки й квіти покладіть на один
стіл, щоб діти могли вибрати з них ті, які поба�
жають. Покажіть зразок і поясніть спосіб виго�
товлення закладки. Після того, як діти наклеять
листочки на закладку, якщо залишилося місце,
вони можуть написати біблійний вірш сьогод�
нішнього уроку. Після цього дайте дітям скотч,
щоб діти наклеїли його зверху на закладку як
своєрідне ламінування (або зробіть це самі). Це
збереже рослини від ушкодження й вицвітання.

Підіб’ємо підсумки
Ще один урок пройдено. Час оцінити себе

й молитися Господу за те, що вам найбільше хо�
тілося б удосконалити у своєму викладанні.
Пригадайте, наскільки впевнено ви себе по�
чували на уроці, і пам’ятайте, що це багато в
чому залежить від того, наскільки добре ви під�
готувалися до його проведення.
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Біблійна істина: 
Ісус Христос – Світло для світу

Мета:
Навчальна: допомогти учням зрозуміти, чому

Христос називає Себе Світлом для світу
Практична: закликати учнів прямувати за

Ісусом, щоб знати, як правильно чинити, як
робити вчинки, які не потрібно буде
приховувати

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Подумайте, що особисто для вас означає

світло життя (Ів. 8:12) і що означає темрява.
Щасливий той, у кого нема чого приховувати, і
немає того, за що йому буде соромно, якщо про
це довідаються інші.

Для уроку вам знадобляться:
� 3 дзвінки або дзвінких предмети для По�

вторення;
� годинник із секундною стрілкою, – свічка

й сірники для Вступу;
� ілюстрації або фланелеграф для Біблій�

ної історії;
� 2 серця, вирізаних з білого й чорного па�

перу, з рулончиками скотчу як кріплення;
� для Часу творчості:
* пластилін;
* спеціальний ніж або тонка металева плас�

тинка;
* дощечки або картон для ліплення (захищає

парти);
* серветки.
Зробіть свічник�зразок.

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів

Жебрати – просити милостиню.
Сілоам – «Посланий», послане Богом дже�

рело води або ставок у Єрусалимі з повільною
проточною водою.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Для повторення минулої теми пограйте з

дітьми гру «Брейн�ринг». Поділіть клас на дві
команди, нехай діти сядуть у коло з різних бо�
ків класу. Нехай кожна команда обере того, хто
буде дзвонити в дзвінок, а ще один дзвінок за�
лишіть собі.

Оголосіть правила гри:
1. Команда уважно слухає запитання й че�

кає вашого сигналу.
2. Команда, що знає відповідь і першою

подає свій сигнал, має право відповідати.
3. Якщо команда відповідає неправильно,

можливість відповісти надається команді супер�
ників.

4. Команда, з якої хтось викрикнув відпо�
відь до вашого сигналу, втрачає право на відпо�
відь, і на запитання відповідають суперники.

Запитання:
� Де відбулася зустріч Ісуса із грішницею?

У храмі.
� У який час доби Ісус прийшов до храму?

Вранці.
� Що робив Ісус у храмі? Навчав.
� Чому люди йшли до Ісуса? Послухати.
� Хто привів грішницю до Христа? Книжни�

ки й фарисеї.
� Чому фарисеї запитали Ісуса: «А Ти що го�

вориш?». За Законом люди, що вчинили пере�
люб, заслуговували страти.

� Чому фарисеїв цікавила відповідь Христа?
Щоб знайти що�небудь, у чому Його можна об�
винуватити.

� Що саме відповів їм Ісус? «Хто з вас без грі�
ха, – нехай перший на неї той каменем кине!...».

� Чому книжники й фарисеї стали один за
одним виходити звідти? Їм докоряло сумління.

Біблійний вірш:
«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

ЗУСТРІВШИ ІСУСА, ВІН ПОБАЧИВ НЕБАЧЕНЕ
Івана 9:1�38
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� Хто засудив жінку? Ніхто.
� Що сказав жінці Ісус? «Не засуджую й Я

тебе. Іди собі, але більш не гріши!».
� Чого не можна приховати людині, яка зу�

стрічається з Ісусом? Гріха.

Вступ
Запропонуйте дітям заплющити очі, і поки

ви, відрахувавши 30 секунд, не скажете їх роз�
плющити, ніхто не повинен підглядати. Після
цього запитайте:

� Здається, що минуло дуже багато часу,
чи не так? І хотілося відкрити очі якомога
швидше. Ви можете уявити те, що означає бу�
ти сліпим і ніколи не бачити? Ніколи не бачи�
ти квітів, сонця, облич своїх батьків? Коли ми
йдемо в нічній темряві, нам хочеться хоч ледь�
ледь посвітити собі під ноги. Щодня ми повин�
ні тішитися й дякувати Богу за те, що можемо
бачити й наші очі здорові. В однієї дівчинки
вашого віку дуже погіршився зір, і зараз вона
бачить тільки фігури людей і обриси предме�
тів. Вона каже, що глухим людям краще, тому
що вони хоч бачать. Тисячі людей у світі сліпі,
вони не можуть бачити. Але зараз для них
створюють умови для навчання й роботи.
Однак є багато сліпих людей, які щасливіші,
ніж зрячі. Це тому, що за вірою в Ісуса Христа
вони прозріли духовно, знайшли духовні очі
серця. Вони щасливі тому, що знають Бога.
На сьогоднішньому уроці ми побачимо, що
мав на увазі Ісус, коли сказав: «Я Світло для
світу» (помістіть напис біблійної істини вгорі
сторінки Альбома й запаліть свічку, поставле�
ну у свічник; дотримуйтеся правил пожежної
безпеки!!!)

Біблійна історія
Коли Ісус ішов Своєю дорогою, Він зу�

стрів людину, сліпу від народження. У ті часи
в Палестині було багато сліпих. Ні люди, ні
держава про них не піклувалися, і єдине, що їм
залишалося – це жебракувати. Побачивши слі�
пого, учні запитали Ісуса: «Учителю, хто згрі�
шив: чи він сам, чи батьки його, що сліпим він
родився?» Ісус відповів: «Не згрішив ані він, ні
батьки його, а щоб діла Божі з’явились на ньо�
му». Усього кілька годин тому Ісус сказав, що
Він – Світло для світу! Хто піде слідом за Ним,
той не буде ходити в темряві, але буде мати
світло життя. І зараз Ісус каже: «Доки Я в сві�
ті, – Я Світло для світу». Після цих слів Він
плюнув на землю, зробив бруд зі слини, пома�

зав нею очі сліпому й сказав: «Піди, умийся в
купальні Сілоам».

Звичайно, сліпий не міг бачити Ісуса, але
він міг чути Його голос. Він не знав, що Хрис�
тос – Син Божий і що Він – Всемогутній. Але
коли чоловік почув слова Ісуса, він відразу ско�
рився й пішов до купальні. Уявіть, як він хвилю�
вався і якою була його віра, що ось�ось він бу�
де бачити (далі ви можете зімітувати рухами дії
сліпого). Він нахилився, набрав у руки води й
умився. Коли ж він змив бруд, що Ісус наклав
на його очі, темрява, яку він бачив усе своє
життя, спала, і вперше в житті він зміг бачити!
Яке чудо, яка радість! Цікаво, що він відчував,
уперше бачачи сонце, зелену траву, прозору
воду, оточуючих людей, птахів, увесь світ? Мо�
жливо, він думав: «Як би хотілося побачити
Того, Хто зцілив мої очі, і подякувати Йому!»
Коли він ішов додому розповісти про чудову
зміну, що сталася в його житті, він зустрів де�
кількох сусідів.

� Чи не той це, що сидів і просив милости�
ні? – здивовано говорили сусіди й люди, що ба�
чили цю людину раніше.

� Це він, – казали одні.
� Ні, просто схожий, – говорили інші.
� Це я! – вигукнув зцілений чоловік.
� Як же очі відкрились тобі? – запитували

люди цього чоловіка, а він відповідав:
� Чоловік, що Його звуть Ісусом, грязиво

зробив, і очі помазав мені, і до мене сказав:
“Піди в Сілоам та й умийся”. Я ж пішов та й
умився, і став бачити.

Людина, що ніколи в житті не бачила со�
нячного світла й жила у суцільній темряві, про�
зріла! Хіба це не привід, щоб радіти за неї? Але,
на жаль, радісно було не всім. Коли фарисеї
довідалися, що Ісус зцілив сліпого, та ще й у су�
боту – день, коли заборонялося робити буденні
справи – вони захотіли розпитати цю людину
самі. Однак вони не повірили, що він був слі�
пим, а тепер став бачити, поки не покликали
його батьків і не запитали:

� Чи ваш оце син, про якого ви кажете, ні�
би родився сліпим? Як же він тепер бачить?

У відповідь його батьки сказали:
� Ми знаєм, що цей – то наш син, і що він

народився сліпим. Але як тепер бачить, – не зна�
ємо, або хто йому очі відкрив, – ми не відаємо.
Поспитайте його, – він дорослий, хай сам скаже
про себе...

Отже, вони знову покликали зціленого слі�
пого й сказали йому:



68
На зустріч із Богом

� Ми знаємо, що грішний Отой Чоловік...
Ми знаємо, що Бог говорив до Мойсея, – звід�
ки ж узявся Оцей, ми не відаємо...

Але той у відповідь сказав:
� То ж воно й дивно, що не знаєте ви, звідки

Він, – а Він мені очі відкрив! Відвіку не чувано,
щоб хто очі відкрив був сліпому з народження.
Коли б не від Бога був Цей, Він нічого не міг би
чинити.

Почувши це, вчителі Закону розсердилися
й сказали:

� Ти ввесь у гріхах народився, – і чи тобі
нас учити?

І геть його вигнали.
Почувши, що вони вигнали цього чоловіка,

Ісус знайшов його й сказав:
� Чи віруєш ти в Сина Божого?
Та людина запитала:
� Хто ж то, Пане, Такий, щоб я вірував у

Нього?
� І ти бачив Його, і Той, Хто говорить з то�

бою – то Він! – промовив до нього Ісус.
� Вірую, Господи! – відповів зцілений чо�

ловік Ісусові й поклонився Йому.
І сказав Ісус:
� На суд Я прийшов у цей світ, щоб бачили

темні, а видющі щоб стали незрячі.

Практичне застосування
Після зустрічі з Ісусом сліпий побачив те,

чого раніше ніколи не бачив. Але ця людина
прозріла не тільки фізично, але й духовно. Це
відбувається тільки тоді, коли людина вірить в
Ісуса Христа й вирішує йти слідом за Ним. Усі,
хто не приймає Ісуса у своє життя, духовно слі�
пі, і їхнє серце перебуває в темряві гріха (роз�
містіть на дошці чорне серце). Більшість своїх
кепських справ злочинці роблять уночі. А чо�
му? Тому що вони не хочуть, щоб їхні справи
бачили інші. Саме тому багато з людей хочуть
жити без Христа – тому що вони не бажають
змінитися, відмовитися від своїх гріхів. Але са�
ме в темряві люди найчастіше можуть заблуди�
тися, не знаючи, куди йти.

Якщо ти віриш, що Господь Ісус – Світло
для світу, ти будеш мати світло життя й у своє�
му серці (помістіть біле серце поверх чорного).
Це означає, що якщо ти будеш іти вслід за Ісу�
сом і будеш слухати Його, Він освітить твою
життєву дорогу. Ти будеш знати, що можна ро�
бити, а що ні. Ти будеш знати, що є гріхом і
злом, і будеш намагатися уникати цього. Ти бу�
деш робити справи, які не буде потреби при�

ховувати. Зустрівши Ісуса, ти побачиш те, що
раніше було небаченим (помістіть напис теми
біблійного уроку в нижній частині сторінки й
символ у центрі Альбома).

Вивчення біблійного вірша
Напишіть біблійні вірші уроку на дошці та

прочитайте його разом із класом. Поясніть
вірш ще раз, особливо підкреслюючи практич�
не застосування. Попросіть кого�небудь із ді�
тей стерти одне будь�яке слово, і нехай клас
прочитає вірш, вимовляючи стерте слово по
пам’яті. Нехай діти по черзі витирають слова й
читають вірш доти, поки повністю не вивчать
його напам’ять. Щоразу пропонуйте дітям змі�
нювати форму читання: прочитати, ставши
спиною один до одного; пошепки; голосно;
присівши тощо.

Час творчості
Зробіть невеликий вступ: хоча свічки в

наш час використовуються найчастіше як при�
краса святкового стола або для декорації, іноді
все�таки вони слугують джерелом світла – якщо
пропадає електрика. І це ще раз доводить їхню
користь. Покажіть зразок свічника. Роздайте
необхідні матеріали й поясніть послідовність
виготовлення цього виробу.

1. Зробіть дно�основу (рис. 1).
2. З довгого прямокутника скачайте три�

мач для свічки (мал. 2).
3. За допомогою ножика виріжте прикра�

си. Для виготовлення троянди згорніть у тру�
бочку смужку, хвилясту з одного боку (мал. 3).

4. Прикрасьте свічник за своїм розсудом
(мал. 4).

Підіб’ємо підсумки
Чи був ваш виклад уроку цікавим і впевне�

ним? Чи добре ви контролювали час і стежили
за рівнем стомлюваності учнів, їхньою зацікав�
леністю й розумінням? Сподіваємося, ви щиро
прагнули збагатити учнів новими знаннями іс�
тин Слова Божого й бажанням застосовувати
це на практиці у своєму щоденному житті.

мал. 1

мал. 2

мал. 3 мал. 4
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Біблійна істина: 
Ісус Христос як Добрий Пастир піклується

про кожного

Мета:
Навчальна: учні повинні довідатися, що Ісус

Христос піклується про кожну людину
Практична: спонукувати дітей довіряти Гос�

поду свої потреби й висловлювати їх Йому
в молитві

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Для уроку вам знадобляться:
� малюнок вівчарської палиці й сумки;
� геометричні фігури, вирізані з різнобарв�

ного паперу 10х10см; напишіть на кожній фігурі
по слову з біблійного вірша й розріжте кожну
різними способами на 2�3 частини;

� два набори фраз для Повторення (див.
відповідний розділ);

� папір і кольорові олівці для Часу твор�
чості.

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів

Притча – історія, побудована як приклад
з життя. Має повчальний зміст, дає моральний
урок, розкриває істину.

Пастир – пастух.
Псалмоспівець – автор і виконавець

псалмів – пісень хвали й поклоніння Богові.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Напишіть наведені нижче речення на

невеликих смужках паперу. Пишіть відразу під

копірку, тому що вам знадобляться 2 набори.
Речення не нумеруйте. Нумерація дана винят�
ково для зручності перевірки виконаного зав�
дання вчителем. Смужки скрутіть в рулончик і
замотайте кожну окремо в аркуш паперу, щоб
утворилися паперові кульки. Складіть ці куль�
ки в поліетиленовий пакет і зав’яжіть мотузоч�
кою. Повторіть те ж саме для другого набору.

Розділіть клас на дві команди й кожній
дайте пакет з кульками. Діти починають змаган�
ня з вашого сигналу. Вони повинні розв’язати
пакет, дістати й розмотати всі кульки, розгорну�
ти й прочитати речення (про себе!) і розташува�
ти їх у хронологічному порядку. Після закінчен�
ня перевірки сюжету біблійної історії поставте
запитання, щоб діти згадали біблійну істину і її
застосування.

1. Ісус зустрів чоловіка, сліпого від народ�
ження.

2. «Не згрішив ані він, ні батьки його, а
щоб діла Божі з’явились на ньому»

3. «Піди, умийся в ставку Сілоам»
4. Коли він змив грязиво (бруд), темрява,

що була на його очах все життя, опала, і впер�
ше в житті він зміг бачити!

5. «Чоловік, що Його звуть Ісусом, грязиво
зробив, і очі помазав мені».

6. Юдеї не повірили, що він був сліпий і
прозрів, поки не покликали батьків цього чоло�
віка, що прозрів.

7. «Поспитайте його, він дорослий, хай
сам скаже про себе».

8. «Та ми знаємо, що грішників Бог не по�
слухає; хто ж богобійний, і виконує волю Його,
того слухає Він».

9. Ісус знайшов його.
10. «Хто ж то, Пане, Такий, щоб я вірував

у Нього?»
11. «“Я вірую, Господи!” І вклонився

Йому».

Вступ
Найкращий в цілому світі Вчитель, Ісус

Христос, щоб пояснити якусь важливу істину,
використовував історії з реального життя лю�
дей, говорив про звичайні речі, звертав увагу

Біблійний вірш:
«Господь – то мій Пастир, тому в недостат�
ку не буду»

Псалом 22(23):1

НАДІЙНИЙ ОПІКУН
Івана 10:1�18; Псалом 22(23)

66ур
о
к

ур
о
к



70
На зустріч із Богом

на рослини і птахів. Такі історії в Біблії назива�
ються притчами.

Сьогодні ми розглянемо притчу, зміст
якої пов’язаний із цими речами (повісьте на
дошку малюнки вівчарської палиці й сумки).
А ще зустрінемося з найкращим пастухом на
світі!

Біблійна історія
Прочитайте вголос Ів. 10:1�5.
У східних країнах отари овець на ніч для

охорони від злодіїв і вовків заганяли в печери
або спеціально побудовані кошари. Причому
в одну таку кошару часто заганяли отари різ�
них хазяїв. Вранці придверний відчиняв двері
кошари, пастухи входили по одному й клика�
ли своїх овець на ім’я. Вівці впізнавали голос
свого пастуха та його вигляд і йшли за ним.
Вівці ніколи не йдуть за чужим пастухом, тому
що він не дбає про них. А Ісус Христос як
Добрий Пастир піклується про кожного (по�
містіть біблійну істину вгорі сторінки Альбома,
і не забувайте, що діти повинні її бачити про�
тягом усього уроку). Його турбота про людей
виразилася в тім, що Христос звільнив їх від
страшного покарання.

Тоді Христос продовжив Свою розповідь
(прочитайте Ів. 10:7�10).

Таким чином, образно називаючи Себе
дверима, Ісус показав, що тільки через Нього
можна потрапити в Небесне Царство. Це зна�
чить, що потрібно визнати себе грішником, по�
каятися перед Богом, визнати Христа своїм
Господом і Спасителем, прийняти Його вірою у
своє серце й почати жити для Бога. Хто любить
Бога, той ні в чому не буде відчувати недостат�
ку, тому що Христос завжди дбає про Своїх
овець. Адже Він Сам сказав про це (прочитай�
те Ів. 10:11�15).

Ось таку притчу розповів Ісус.
� Як ви думаєте, кого мав на увазі Ісус, ка�

жучи «вівці»?
Людей, об’єднаних вірою в Христа й лю�

бов’ю до Бога, які, йдучи вслід за Христом,
мають вічне життя.

� Хто ж такі злодії і розбійники?
«Злодії і розбійники» – це фальшиві, не�

справжні пророки, релігійні діячі, які викорис�
товували людей для власної вигоди. Наймити – 
це релігійні діячі, які піклуються про людей за
гроші.

� А кого Христос мав на увазі, називаючи
«вовком»?

Звичайно ж, диявола, що хоче знищити
людей.

Практичне застосування
Багато з тих, хто слухав, не зрозуміли, що

Ісус хотів їм цим сказати. Однак ви повинні
знати, що Ісус Христос як Добрий Пастир
дбає про кожного. Христос піклується й про
тебе. Він турбується, щоб ти ні в чому не мав
потреби. Він піклується, щоб у тебе була їжа й
одяг, тепло й затишок. А як Він це робить? За�
раз Він піклується про тебе через твоїх бать�
ків, рідних і знайомих. Якщо ти в чомусь від�
чуваєш недостаток, ти можеш сказати про це
Ісусу. А Він, бачачи, що тобі це дійсно дуже
потрібно, відповість на твою молитву. Хрис�
тос піклується в першу чергу про Своїх дітей,
яких Він називає Своїми вівцями, про тих, хто
відданий Йому. Ти зможеш переконатися в
Христовій турботі про тебе, якщо навчишся
довіряти Йому свої потреби. Спробуй! А мож�
ливо, ти ще не належиш Господу Ісусу – Доб�
рому Пастиреві? Може, ти ще під владою грі�
ха? Пам’ятай, що Ісус любить тебе. Він наш
надійний Опікун (розмістіть напис із темою
біблійного уроку й символ в Альбомі). При�
йми Його своїм Спасителем, і ти зможеш бути
впевнений, що Він буде піклуватися про те�
бе, буде допомагати тобі, що б не трапилося
в житті.

Вивчення біблійного вірша
За багато років до приходу Христа на

землю псалмоспівець і цар Давид визнавав
Господа своїм Пастирем. Ці слова ми знаходи�
мо в Біблії, у Книзі Псалмів. Однак прочитати
їх ви зможете, якщо впораєтеся із завданням.

Роздайте дітям частини вірша й дайте зав�
дання кожному знайти тих дітей, у яких інші
частини написані на шматочках такого ж ко�
льору. Скажіть їм, що необхідно скласти із
частин геометричну фігуру, де буде написане
слово. На окремому столі з отриманих слів
потрібно скласти біблійний вірш. Потім дору�
чіть комусь із дітей прочитати цей вірш із Біблії
й запишіть його на дошці. Поясніть його. Вив�
чаючи вірш напам’ять, ви можете скористати�
ся таким методом:

Каже цей вірш той, хто:
1. Має зелений колір на одязі.
2. Любить малювати.
3. Має братика або сестричку.
4. Має карі очі.
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5. Любить читати.
6. Любить їсти морозиво.
7. Вчиться грати на музичному інструменті.
Між повтореннями ставте деякі запитан�

ня, щоб ще раз переконатися, наскільки доб�
ре діти розуміють зміст вірша і як його можна
застосовувати в житті на практиці.

На стор. 1 уроку 6 Робочого зошита про�
читайте з дітьми інформацію про овець. Запи�
тайте учнів, наскільки знання цих фактів до�
помагає нам розуміти нашого Пастиря Ісуса
Христа. Чому Бог порівнює нас із вівцями?
Нехай діти спробують знайти в цих фактах, у
чому люди подібні до овець.

Час творчості
Роздайте дітям папір і запропонуйте на�

малювати пастуха і овець. Якщо у вас діти 6�8
років, спробуйте знайти й зробити для кожно�
го учня копії малюнка для розфарбовування
на цю тему.

Нехай діти підпишуть малюнок біблійним
віршем цього уроку. Якщо діти не встигатимуть
закінчити малюнок за виділений час, нехай дома�
люють удома й принесуть на наступний урок.
Оформіть виставку.

Підіб’ємо підсумки
Чи сприяли ви участі в занятті кожного

учня, при цьому не втрачаючи над ними конт�
ролю? Сьогодні ми радимо вам перевірити й
оцінити свій стиль викладання, зокрема воло�
діння мовою, тоном і модуляцією голосу. Чи
підходила ваша мова в простоті й складності
рівню ваших учнів? Чи міняли ви тон і силу го�
лосу, щоб підкреслити ключову істину й важ�
ливість її застосування? Ми впевнені, що за
період викладання ви вже переконалися, що
монотонність – це ворог, який безжалісно бу�
де вам шкодити. Оберігайте дітей від нудьги. 
І, як радив Брюс Вілкінсон, – «Зробіть свій
голос засобом боротьби зі сном».
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Біблійна істина: 
Ісус Христос хоче, щоб ми були жертовни�

ми стосовно Бога й людей

Мета:
Навчальна: донести до учнів, що Богові при�

ємно, коли ми щиро жертвуємо час, кошти
й речі для Нього і для людей, що потребу�
ють цього

Практична: закликати учнів бути більш жер�
товними стосовно Бога й людей

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Було б добре, якби ви поділилися особи�

стим прикладом, як на вашу жертовність ви
одержали благословення. Звичайно ж, Гос�
подь не має потреби ні в чому матеріальному,
однак Він хоче, щоб ми матеріально жертвува�
ли для людей так, як для Нього. Дорогий учи�
телю, моліться за свій клас. Молитва й Слово
Боже здатні змінити життя людини повністю.
А ви як керівник маєте можливість дати дітям і
те, і друге!

Для уроку вам знадобляться:
� наочне приладдя – гра «Вівці в кошарі»

(див. Повторення);
� пакет із цукерками, 6�7 карток із завдан�

ням (див. Вивчення біблійного вірша) і велика
табличка із зашифрованим місцем Святого
Письма:

� для Часу творчості:

* картон і кольоровий папір;

* олівці, маркери або гелеві ручки;
* циркуль, ножиці, діркопробивач;
* клей;
* атласні стрічечки для кожного учня. Зро�

біть зразок виробу.

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів

Віфанія (у перекладі означає «будинок
бідняка») – селище поблизу Єрусалима на схід�
ному боці Оливної гори. Знаходилася на відста�
ні близько 2,7 км. від Єрусалима, тобто півго�
дини ходу.

Пасха – єврейське слово «песах» у Біблії
означає з одного боку свято Пасхи, а з іншого –
святкову жертву, пасхальне ягня. Це слово по�
ходить від дієслова, що означало «кульгати», а
потім отримало значення «перейти через щось»,
«не зачепити», «пройти мимо». Коли Господь у
Єгипті вразив первістків, Він не зачепив будин�
ків євреїв, «пройшов мимо» них, бо в них одвір�
ки були помазані кров’ю ягняти (Вихід 12:13).
Про цю подію й повинна була нагадувати євре�
ям Пасха.

Миро – смола колючого куща з аромат�
ною деревиною. Використовувалася для виго�
товлення пахучої оливи, яку застосовували для
помазання.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Гра «Вівці в кошарі».
Кошару (мал. 1) намалюйте на форматі А3,

у середині якого приготуйте місце, куди будуть
наклеюватися вівці. Щоб не пошкодити малюн�
ка, коли після гри ви будете їх відривати, виріж�
те квадрати із широкого скотчу й наклейте їх 
у різних місцях кошари. Намалюйте й виріжте
10 білих і 10 чорних овечок. На звороті кожної
вівці також наклейте шматочок скотчу. Приго�
туйте приблизно 20 маленьких кілець зі скот�
чу, скрученого липким боком назовні – з їхньою
допомогою ви будете приклеювати овець до
кошари.

Зробіть коротенький вступ:

Біблійний вірш:
«Нехай кожен дає, як серце йому призво�
ляє, – не в смутку й не з примусу, бо Бог
любить того, хто з радістю дає!»

2 Коринтян 9:7

ЗУСТРІЧ ЗА ВЕЧЕРЕЮ
Івана 12:1�11
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� Щоб повторити все те, що ви довідалися
минулого заняття, ми спробуємо загнати овець
на ночівлю до кошари. Поділимося на дві ко�
манди, кожна з яких буде являти собою пасту�
ха. Один пастух дбає про чорних овець, дру�
гий – про білих. Кращим буде той пастух, що
зажене до кошари всіх своїх овець. Для цього
команда повинна дати відповіді на всі запитан�
ня. Правильна відповідь – одна вівця загнана
(приклеєна) до кошари. Хто перший зажене
всю свою отару, той і переміг.

Визначте за допомогою жеребкування, хто
буде починати першим, і роздайте дітям овець
(для старших дітей буде цікаво, якщо вони бу�
дуть наклеювати овець на малюнок кошари са�
мі, тільки ви поясніть, як це робити.)

Запитання до гри.
1. Які історії в Біблії називаються притча�

ми? Історії, що взяті з реального життя та мають
повчальне значення

2. Хто навчав народ притчами? Ісус Хрис�
тос

3. Хто не входить в кошару дверима, а пе�
релазить в іншому місці? Злодій і розбійник

4. Кому воротар відчиняє двері, і вівці слу�
хаються його голосу; і він кличе їх по йменню, і
випроваджує їх? Пастух

5. У чому виявилася найбільша турбота
Христа про людей? У тому, що Ісус звільнив ві�
руючих від страшного покарання за гріх

6. Що показав Ісус, образно називаючи
Себе дверима? Що Він – єдиний, через Якого
можна потрапити в Царство Небесне

7. Яким Пастирем називає Себе Христос?
Добрим

8. Чим може пожертвувати для овець Пас�
тир Добрий? Своїм життям

9. Як ви думаєте, кого мав на увазі Ісус,
називаючи їх вівцями? Людей, що вірують у
Нього

10. Кого мав на увазі Христос, говорячи
про злодіїв і розбійників? Неправдивих проро�

ків і релігійних діячів, які використовують людей
для власної користі

11. Кого зображують у притчі наймити?
Релігійних наставників, які піклуються про лю�
дей за гроші

12. А кого мав на увазі Христос, говорячи
про «вовка»? Диявола, що хоче знищити людей

13. Про кого піклується Ісус Христос, як
Добрий Пастир? Про кожного

14. Як ви зможете переконатися в тому,
що Христос піклується про нас? Якщо ми буде�
мо довіряти Йому свої потреби

15. Де записаний вірш, який ми вивчали
минулого заняття? Псалом 22(23):1

16. Розкажіть біблійний вірш минулого
уроку.

Вступ
� Я думаю, що всі ви часто любите помрі�

яти, а особливо, коли хочеться мати щось, чого
немає. І тоді ми мріємо, щоб сталося чудо й це
з’явилося в нас. А тепер уяви, що з тобою тра�
пилося таке: ти вже дорослий, працюєш. Ти ви�
конуєш роботу дуже старанно. І ось тебе вирі�
шили заохотити й дали премію – 1000 гривень.
Це, звичайно, не мільйон, але... Тепер поду�
май, що б ти зробив із цими грошима й на що б
їх витратив. Візьми ручку й запиши у своєму Ро�
бочому зошиті.

Ти міг би купити якусь важливу для себе
чи для родини річ, або додати ще грошей і по�
їхати на відпочинок, або зробити ще щось.
(Можна запитати дітей про їхні ідеї). А хто з вас
зміг би віддати цю суму, або її половину, або
хоча б невелику частину на якесь служіння Бо�
гові, або людині, що тобі чужа, але має потребу
в грошах? Важко, чи не так? А Ісус Христос хо�
че, щоб ми були жертовними стосовно Бога й
людей (на цьому етапі уроку помістіть напис
біблійної істини вгорі сторінки Альбома). Вияв�
ляється, можна пожертвувати велику суму гро�
шей, але це не буде приємно Богові, якщо було
зроблено напоказ, для власної слави. Ми вже 
з вами вивчали, що Бог бачить серце кожної
людини та знає її наміри й думки. В очах Бога
буде мати значення навіть невелика сума або
маленька річ, подарована з любов’ю, щиро. По�
жертвуванням уважається не те, що зайве й то�
бі не потрібне, а те, що для тебе цінне.

Біблійна історія
У Біблії є розповідь про одну жінку, яку

звали Марія. Вона жила в ті часи, коли жив Ісус
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Христос, і була з Ним знайома. У неї також бу�
ла сестра Марта і брат Лазар, про якого ви
вже, напевно, чули, що його Ісус воскресив із
мертвих. Вони були друзями Ісуса, тому, при�
йшовши у Віфанію, Ісус вирішив зайти до них у
гості (не зупиняючи розповідь, помістіть напис
теми уроку внизу сторінки Альбома). Трапилося
це за шість днів до свята Пасхи. І ми вже зна�
ємо, що саме на Пасху Христос був розп’ятий.
За столом зібралася велика кількість людей, бу�
ли там і учні Ісуса. Під час вечері сталося те, що
дуже здивувало всіх, хто зібрався. Марія приго�
тувала подарунок для Ісуса. Вона купила посу�
дину з миром. Миро – це дуже дорога олія, яку
виготовляють із пахучих і дорогих рослин. З по�
дібних олій у наш час виготовляють парфуми.
Воно було дуже дорогим. Але Марія не турбу�
валася про те, що це дуже дорого коштує, вона
купила за свої гроші це миро для Ісуса, щоб зро�
бити Йому приємне.

Марія взяла це дорогоцінне миро, помаза�
ла ним ноги Ісуса й витерла їх своїм волоссям.
І аромат мира наповнив будинок. Дехто з гос�
тей подумав: «Навіщо така витрата?», адже та�
ка кількість мира коштує десь 300 динаріїв. На
той час гроші називалися динаріями, як зараз у
нас гривні. Але це були дуже великі гроші,
адже звичайний робітник у ті часи за цілий
день важкої роботи одержував лише один ди�
нарій. Також один динарій платили й воїнам за
день служби. Тепер уявіть, скільки довелося
працювати Марії, щоб заощадити таку суму й
віддати це в подарунок Ісусу. Я думаю, це було
Ісусові приємно, і не тому, що це був такий до�
рогий подарунок, а тому, що Він бачив серце
Марії, її готовність жертвувати. Біблія вчить
нас бути жертовними стосовно Бога й людей,
тому що це Богові приємно.

Один із учнів Ісуса, Юда Іскаріотський, що
через кілька днів зрадить Його, теж був там, на
вечері, сказав: «Чому мира оцього за триста ди�
наріїв не продано, та й не роздано вбогим?» А
сказав він це не тому, що дбав про вбогих, а
тому, що був злодієм: у нього була скринька
для пожертвувань, і він носив її і брав для себе
те, що туди клали. Але Ісус бачив його серце, 
і знав, що Юда краде гроші й що його турбо�
та про злиденних нещира. Тому Ісус захистив
Марію. Давайте прочитаємо про це в Івана
12:7�8: «І промовив Ісус: “Позостав її ти, – це
вона на день похорону заховала Мені... Бо
вбогих ви маєте завжди з собою, а Мене не по�
стійно ви маєте!»

Що означали ці слова? За культурними
звичаями Ізраїльського народу померлих людей
бальзамували, тобто натерали спеціальними
маслами й замотували в тканину. Марія не зна�
ла, що Ісус незабаром має померти на хресті,
але Христос знав це, і тому прийняв від Марії
цей подарунок, бо Ісус Христос хоче, щоб ми
були жертовними стосовно Бога й людей. Гар�
ним прикладом у цьому для нас служить Марія.
Однак ніхто у своїй жертовності не може зрів�
нятися з Ісусом Христом.

� Що пожертвував Ісус Христос для людей?
Звичайно ж, Самого Себе, Своє життя.

Він віддав за нас найцінніше.

Практичне застосування
Богові буде приємно, якщо ти також ма�

тимеш серце, готове жертвувати. Звичайно, 
у тебе немає багато грошей, ти ще дитина, 
але чи жертвуєш ти щиро для Бога свій час?
Коли потрібно йти на зібрання або на урок у
Недільну школу, ти робиш це заради батьків
чи для того, щоб довідатися більше про Бога?
Чи виділяєш ти час для читання Біблії й вико�
нання домашнього читання, заповнення зоши�
та, вивчення віршів протягом тижня, чи ти все
це робиш «аби з рук» в останній вечір перед
уроком? Чи приємно це Ісусу? Чи готовий ти
пожертвувати часом, улюбленим мультиком
або фільмом, щоб допомогти мамі на кухні або
прибрати в домі? Пожертвувати грою у фут�
бол, щоб відвідати хворого друга? Якщо ти по�
мітив, що хтось має потребу в тому, що є в те�
бе, подаруй йому, будь щедрий. Пам’ятай: Ісус
Христос хоче, щоб ми були жертовними сто�
совно Бога й людей. Намагайся наступного
тижня виявити свою жертовність до Бога й
людей. Не роби це напоказ або тільки тому,
що вчитель сказав тобі так вчинити. Тебе ніхто
не зможе змусити щось віддати, інакше це вже
буде не жертовність, а виконання чийогось ве�
ління. Жертвувати потрібно з радістю, тому
що Бог любить того, хто дає з радістю.

Вивчення біблійного вірша
Повісьте на дошку табличку із шифром. За�

пропонуйте класу розділитися на групи по три�
чотири особи та дайте їм картки із завданням:

1. Розшифруйте за допомогою алфавіту,
де записаний біблійний вірш: а,б,в,г,ґ,д,е,є,ж,
з,и,і,ї,й,к,л,м,н,о,п,р,с,т,у,ф,х,ц,ч,ш,щ,ь,ю,я
(для вчителя: кожна цифра відповідає порядко�
вому номеру літери й навпаки).
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2. Знайдіть його в Біблії.
3. Вивчіть його своєю командою та приду�

майте, як його представити (проспівати, сказа�
ти по одній частині кожному або з якимись
рухами).

Команда, що швидше за всіх упорається 
із завданнями правильно, перемогла. Команді�
переможцеві дайте пакет із цукерками для всіх
дітей у класі. Якщо діти зрозуміли урок правиль�
но, то вони поділяться з усіма.

Час творчості
Якщо ви хочете й умієте, можете зробити

монетку «під старовину» – потерту, зі змазаним
силуетом. Дітям же роздайте тільки необхідні
матеріали. Їм потрібно за допомогою циркуля
зробити 3 однакових кружечки (1 з картону й 2
з кольорового паперу), вирізати їх і наклеїти па�
перові круги на картонний (по обидва боки).

Пробийте діркопробивачем отвір, через яке
просмикніть відрізок тасьми або атласної стріч�
ки так, щоб кінці звисали й визирали з Біблії.
Тепер нехай діти напишуть на закладці, що ви�
йшла, з одного боку біблійну істину, з другого
боку – біблійний вірш.

Підіб’ємо підсумки
Ми повинні розуміти, що в різних людей

різний темперамент. Одні – спокійні, інші –
енергійні. Такими нас створив Бог. А до якої
категорії належите ви? Незважаючи на наші
вроджені якості, у класі ви повинні діяти не так,
як звичайно. Викладання вимагає від кожного з
нас високої концентрації енергії за короткий
час. Проаналізуйте, наскільки вдало ви підтри�
мували емоційну атмосферу в класі на високо�
му рівні? У чому вам потрібно вдосконалитися,
«підтягтися»?
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Біблійна істина: 
Ісус Христос довів Свою любов до нас тим,

що помер на хресті за нас

Мета:
Навчальна: учні повинні довідатися, що Ісус

Христос помер на хресті через Свою
любов до нас, і що Він для нас – справжній
Друг

Практична: закликати учнів дякувати Ісусу
Христу за Його страждання й смерть і,
дивлячись на приклад любові Ісуса до
Своїх друзів, намагатися бути справжніми
друзями для інших

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Молитовно зосередьтеся на стражданні й

смерті нашого Господа. Уявіть собі, що Бог
Отець читає список, за кого помер Його Син,
і там лунає і ваше ім’я. Хвилююче, чи не так?
Просіть Господа, щоб Він допоміг вам пе�
редати дітям тему Його страждань і смерті
доступно, щоб вони сприйняли матеріал не
тільки на емоційному, але й на розумовому й
вольовому рівні – це надзвичайно важливо.
Пам’ятайте, що ніщо не може замінити вашої
ретельної підготовки й молитовної підтрим�
ки уроку...

Для уроку вам знадобляться:
� маленькі аркуші паперу для Повторення;
� символи для Біблійної історії (див. відпо�

відний розділ), намальовані на аркушах форма�
ту А4; попередньо підклейте зі зворотного боку
кожного символу шматочок двобічного скотчу
або заготовте рулончики зі скотчу липким бо�
ком назовні;

� аркуші А5 зі словами біблійного вірша
(див. відповідний розділ), 2 кубики, невелике
частування;

� білий папір, кольорові олівці, фломасте�
ри для Часу творчості.

Складіть один за одним символи для Біб�
лійної історії.

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів

Первосвященик – людина, що посідала
перше місце серед ізраїльського священства.
Цей титул уперше зустрічається в Левит
21:10, євр. «коген�гадол», тобто великий свя�
щеник або первосвященик (Числа 35:25). Як
представник єврейського священства і як єди�
на особа, що має право здійснювати певні свя�
щеннодійства, крім тих, які зазвичай входили
до обов’язків священиків, первосвященик по�
винен був відрізнятися особливим одягом і бу�
ти прикладом чистого життя.

Преторій – палац, у якому жив і вершив
суд римський правитель провінції Понтій
Пилат.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Пригадайте з дітьми тему та біблійну істи�

ну минулого уроку, відкривши Альбом на від�
повідній сторінці. Скажіть дітям, що зараз ви
будете читати уривок з біблійної історії мину�
лого уроку, а вони повинні уважно слухати й
відзначати на листочку, скільки помилок вони
почують. Після прочитання запитайте, хто
скільки знайшов. Потім проведіть спільну пе�
ревірку тексту разом з учнями, нехай вони зу�
пиняють вас щоразу, коли помітять помилку, 
і виправляють (для вас помилки виділені).

У Євангелії є розповідь про одну жінку,
яку звали Марія. Вона жила задовго до того
часу, коли жив Ісус Христос, і була з Ним не�
знайома. У Марії була ще сестра Магдалина й
брат Лот, про якого ви вже, напевно, чули,
що Ісус воскресив його з мертвих. Вони були
родичами Ісуса, і тому, прийшовши до Кани

Біблійний вірш:
«Ніхто більшої любови не має над ту, як
хто свою душу поклав би за друзів своїх»

Iвана 15:13

НЕВЖЕ ВОНИ БІЛЬШЕ НЕ ЗУСТРІНУТЬСЯ?
Івана 15:12�14; 18�19 розд. (вибірково)
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Галілейської, Ісус вирішив зайти до них у го�
сті. Трапилася ця незвичайна подія за шість
днів до свята П’ятдесятниці. А ми вже знаємо,
що саме на П’ятдесятницю Христос був
розп’ятий. За столом зібралася велика кіль�
кість людей, тільки учнів Ісуса там не було.
Марія приготувала подарунок для Ісуса. Вона
купила півлітри мира. Миро – це недорога
олія, яку виготовляють із кори інжиру. Марія
взяла це миро, вилила його на ноги Ісусу й ви�
терла рушником! Вона пожертвувала своїми
коштами, щоб показати всім, яка вона жертов�
на. Юда Іскаріот сказав: «Яка вона добра!». 
А Ісус відповів: «Це вона на день воскресін�
ня заховала Мені». Я думаю, що Ісусові це
було приємно тому, що це був дуже дорогий
подарунок.

Вступ
Розкажіть дітям таку історію з життя.
Недавно в одній церкві до Бога прийшла

молода жінка Світлана. Вона розповіла, що в
дитинстві вона часто плакала, коли її крив�
дили ровесники. Тоді Світлана мріяла мати
невидимого та всемогутнього друга, який зав�
жди був би поруч із нею й захищав її від
недоброзичливих людей. На той час вона ще
не знала, і ніхто їй не розповів, що Бог може
бути таким Другом. Вона довго шукала Його,
і зустрілася з Ним тільки в дорослому віці.
Жінка довірила своє життя Господу Ісусу
Христу й тішилася, що тепер може називати
Бога своїм Другом й Отцем.

Кожен із вас сьогодні має кращі можли�
вості, ніж ця жінка, тому що ви вже знаєте, що
Бог – найкращий, справжній Друг, і через
Свою любов до нас Він готовий захищати й
оберігати кожного. На сьогоднішньому уроці
ми довідаємося, як Ісус Христос довів усім, що
Він – Справжній Друг.

Біблійна історія
Розповідаючи, приклеюйте символи на

дошку. Якщо ваш клас – діти віком 6�7 років,
то замість використання символів ви можете
підібрати звичайні ілюстрації.

Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що на�
стала година Йому перейти до Отця з цього сві�
ту, зібрав Своїх учнів на вечерю (помістіть на
дошку символ №1 ) для останніх слів заповіді.

«Нову заповідь Я вам даю: Любіть один од�
ного! Як Я вас полюбив, так любіть один одно�
го й ви!» (помістіть симв. №2). «Ніхто більшої
любови не має над ту, як хто свою душу поклав
би за друзів своїх», – сказав Ісус. – «Ви друзі
Мої, якщо чините все, що Я вам заповідую».

Після Пасхальної вечері Ісус пішов з уч�
нями в Гефсиманський сад. Там Христос щи�
ро молився Отцю Небесному перед Своїми
стражданнями (помістіть симв. №3), і Господь
підкріплював Його. І ось Юда, взявши озбро�
єний загін (симв. №4), що служив первосвяще�
никам і фарисеям, прийшов на те місце, де був
Ісус. А Господь, заздалегідь знаючи, що з Ним
станеться, вийшов до них і запитав: «Кого ви
шукаєте?» Йому відповіли: «Ісуса Назарянина».
Він каже їм: «Це Я» (симв. №5).

Зі страхом учні дивилися, як Ісус дозво�
лив солдатам схопити Його. Невже вони біль�
ше не зустрінуться з Господом за бесідою або
вечерею? (Після цих слів приклейте напис теми
уроку в Альбомі). Їм було страшно. Всі учні то�
ді залишили Ісуса і втекли. Петро й Іван вирі�
шили піти за юрбою, що повела Христа до до�
му первосвященика Анни. Там Його допитали,
але Анна, не знайшовши ніякої вартої покаран�
ня провини, наказав відвести Ісуса до молод�
шого первосвященика Кайяфи. Іван і Петро
змогли пройти у двір первосвященика, щоб по�
дивитися, що станеться далі. Служниця�воро�
тарка, пропускаючи їх, сказала Петрові: «Ти
хіба не з учнів Цього Чоловіка?» А він відповів:
«Ні!» (симв. №6). Це була холодна ніч. Грію�
чись біля багаття, Петро ще двічі відрікся, що
він не учень Христа, і в той момент заспівав пі�
вень. Петро, що ходив з Ісусом три роки й був
одним з Його найближчих учнів, тричі сказав
неправду. Ще кілька годин тому Петро говорив
Господу, що готовий за Нього померти, а тепер
він обманював, потерпаючи від страху за своє
життя. На наступних заняттях ви дізнаєтеся, що
трапилося з Петром далі, і як він вирішив жити
після цього випадку.№1 №2 №3 №4

Це Я Ні!

№5 №6 №7 №8
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Від Кайяфи Ісуса повели в преторій –
палац, де жив і вершив суд римський прави�
тель Понтій Пилат. Пилат розпитував Ісуса, у 
чому Його звинувачували, і виявив, що Ісус 
не винний ні в якому злочині. Тоді Пилат вивів
Ісуса до первосвящеників і народу та сказав: 
«Не знаходжу я в Ньому провини ніякої». Але
єврейські правителі налаштували народ так,
що коли до них вивели Ісуса, ті закричали:
«Смерть Йому!.. розіпни Його!» І хоча Пилат
усвідомлював, що Ісус невинний, він усе�таки
поступився юрбі. Він велів бичувати Ісуса й
видав Його на розп’яття. Римські воїни, насмі�
хаючись, поклали Христу на голову терновий
вінок (симв. №7), одягли в багряницю й, бив�
ши Його по обличчю, казали: «Радій, Царю
Юдейський!».

Ісуса били батогом, зробленим з числен�
них шкіряних ременів. В кінці цих ременів во�
їни вплітали шматочки металу й кістки. Коли
Ісуса били цим батогом, гострі кінці врізалися
в Його тіло, заподіюючи нестерпний біль. Від
таких римських катувань, які переніс Господь,
загинула не одна людина. Після бичування
знесиленого й закривавленого Господа Ісуса
повели за місто на розп’яття. На Його плечі
поклали важкий хрест, на якому Він повинен
був умерти. Коли Ісус прийшов до місця, що
називається Голгофа, Його розп’яли (симв.
№8). Його руки й ноги прибили до хреста цвя�
хами. По обох боках від Ісуса були також
розп’яті два розбійники. Ці люди були злочин�
цями й несли покарання за свої гріхи, їх
розп’яли за вчинені ними злочини. Але Ісус за
все Своє життя не зробив нічого поганого. Він
умирав за наші гріхи. Ісуса розп’яли близько
дев’ятої години ранку. Опівдні ж темрява по�
крила всю землю, і було темно протягом трьох
годин. Перед Своєю смертю Ісус вигукнув:
«Звершилось!». Він здійснив справу спасіння
людства, заради якого прийшов на цю землю.
Ісус Христос довів Свою любов до нас тим, що
помер на хресті за нас (помістіть напис біблій�
ної істини внизу сторінки Альбома), і Він під�
твердив слова, які сказав учням: «Ніхто біль�
шої любови не має над ту, як хто свою душу
поклав би за друзів своїх».

Практичне застосування
Закличте учнів дякувати Ісусу Христу за

Його страждання й смерть. Скажіть, що Ісус
Христос помер на хресті через Свою любов
до нас (приклейте в Альбомі по центру сторін�

ки символ уроку), і Він для нас – справжній
Друг. Якби Ісус Христос не заплатив Своїм
стражданням і смертю на хресті за наші гріхи,
нам довелося б самим платити за них, пере�
буваючи вдалині від Бога вічно, мучачись у
пеклі. Ісус не допустив, щоб ми провели віч�
ність у цьому страшному місці, тому Він пішов
на хресні муки й смерть за нас. Слово Боже
каже нам: «Господь... довготерпить, бо не хо�
че, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися
до каяття» (2 Петр. 3:9). Якщо ти хочеш, щоб
Ісус Христос став твоїм Другом, тобі потрібно
стати другом для Нього й налагодити з Ним
дружні взаємини. А стосунки з Богом багато в
чому схожі на стосунки з людьми. Ви прово�
дите час разом на навчанні, на відпочинку,
ділитеся один з одним своїми думками. І це 
не виходить без спілкування. Щоб подружити�
ся з Ісусом Христом, також потрібне спілку�
вання. Ось чому так важливо молитися й чита�
ти Біблію. А читаючи потрібно виконувати те,
що в ній написано. Сам Ісус сказав: «Ви друзі
Мої, якщо чините все, що Я вам заповідую» 
(Ів. 15:14).

Якщо ти вважаєш себе другом Ісуса Хри�
ста, чи спілкуєшся ти з Ним протягом дня, чи
ділишся з Ним своїми таємницями? Чи турбує
тебе, що Він думає про твої слова та вчинки?
Дивлячись на приклад любові Ісуса до Своїх
друзів, намагайся сам бути справжнім другом.

Вивчення біблійного вірша
Пронумеруйте листочки, ставлячи під кож�

ним словом або словосполученням цифру: Ніх�
то – 1; більшої – 2; любови – 3; не – 4; має – 5;
над ту – 6; як хто – 7; свою душу – 8; поклав 
би – 9; за друзів – 10; своїх – 11; листок з по�
силанням – Івана 15:13 – позначте номером 12.
Розкладіть один за одним на столі листочки в 3
ряди, по чотири у кожному. Якщо ви не знайде�
те кубиків, виготовте їх самі, написавши на їхніх
сторонах цифри або поставивши крапки.

Зберіть учнів навколо вірша. Прочитайте
його кілька разів. Запитайте дітей, як вони ро�
зуміють його значення. Тепер нехай вони по
черзі, за бажанням, кидають два кубики й пере�
вертають написом додолу той листок, яка сума
випала. Після цього учень вибирає будь�кого
іншого, хто повинен розповісти цей вірш і на�
пам’ять сказати слово, що було перевернене.
Тоді той учень, що говорив вірш, кидає кубики,
перевертає наступний листок і вибирає іншого
учня, що повинен буде розповісти вірш уже із
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двома переверненими словами. І так до кінця,
поки всі слова вірша не будуть перевернені. Як�
що випадає число, листок з яким уже перевер�
нуть, перевертається наступний непереверне�
ний листок. Якщо учнів більше 12, ви можете
зробити 2 набори посібника й розділити клас
на 2 команди.

Час творчості
Запропонуйте дітям уявити, що вони пере�

містилися на машині часу в ті далекі часи, коли
Ісус Христос жив на землі Свої останні години.
Уявити, що вони особисто є свідками того, що
відбувалося в Гефсиманському саду, на допиті в
первосвященика, у Понтія Пилата, дорогою до
Голгофи, під час розп’яття. Нехай кожний зо�
бразить у невеликому малюнку «Останні години
життя Ісуса Христа на землі» ту подію, що йому

запам’яталася найбільше. Якщо залишиться час,
буде добре, якщо кожний учень пояснить, чому
він вибрав саме цей епізод. Якщо діти не встиг�
нуть домалювати, нехай зроблять це вдома та
принесуть наступного уроку, а ви зможете ви�
користовувати ці малюнки для повторення.

Підіб’ємо підсумки
Як би не були побудовані уроки в цьому

посібнику, ми сподіваємося, що протягом занят�
тя ви ставите своїм учням багато різних запи�
тань. Без них ваш урок стане просто нудною
лекцією. Тому оцініть себе, чи перевіряєте ви,
ставлячи певні запитання, наскільки слухачі ро�
зуміють ваш матеріал. Якщо ви не знаєте якоїсь
відповіді, чи вистачає у вас сміливості сказати
про це дітям і чи готуєте ви відповідь на наступ�
ний урок?

ПЕРЕДСМЕРТНІ ХВИЛИНИ

Я знаю, Спасе, це Ти за мене
На хрест піднявся, щоб там вмирати.
Щоб мав я в небі життя блаженне,
Тобі так тяжко було страждати.

Чоло спітніло, нестерпні муки
Без жалю тіло Твоє стискають,
Вже чути серця останні стуки
І краплі крові із ран стікають.

Уста зашерхли, запали очі,
Здригнулось тіло в бажанні жити...
А руки світ весь обняти хочуть,
Про все забути, спасти, простити.

Стою й дивлюся, як ти вмираєш,
Як в цю нестерпну, важку хвилину
З любов’ю в серці Отця благаєш,
Щоб Він простив нам оцю провину.

І я в мовчанні чоло схиляю,
Смиренним серцем молюсь до Тебе.
І, як розбійник, Тебе благаю:
«Згадай, помилуй, візьми до Себе –

В мою оселю ввійди з любов’ю,
Ти, Боже, прагнеш усіх спасати,
Омий же серце Своєю кров’ю,
Щоб міг спасіння Твоє прийняти».

Олександр Войтицький
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Біблійна істина: 
Ісус Христос – Живий вічний Бог, Який

обіцяє вічне життя й нам

Мета:
Навчальна: донести дітям, що Ісус Христос –

Живий вічний Бог, Який обіцяє вічне життя
всім, хто вірить у Нього

Практична: закликати учнів прийняти Ісуса
Христа як свого Спасителя, довірити Йому
своє життя тут, на землі, щоб у вічності жи�
ти з Ним

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Чи стояли ви, дорогий учителю, коли�

небудь над могилою близької вам людини у
глибокому смутку, спостерігаючи, як її хова�
ють? Якщо так, то ви знаєте, що смерть лякає
більшість людей. Кожному з нас доведеться
пройти через це, якщо Господь не забере нас
до Себе ще при житті. Але не потрібно бояти�
ся смерті, якщо Господь є нашим Спасителем.
І хоча тіло йде в могилу, душа відразу возз’єд�
нується з Господом. Ісус дав нам обіцянку вос�
кресити всіх Своїх дітей після смерті, адже
Його воскресіння є обітницею і нашого вос�
кресіння. Нехай Бог благословить вас прове�
сти цей урок так, щоб діти довідалися й усві�
домили багато нового.

Для уроку вам знадобляться:
� нитки й символи до біблійної історії ми�

нулого уроку для Повторення;
� настільні паперові фігурки Ісуса, трьох

жінок, двох Анголів, Петра, Івана, макет пече�
ри й каменя (ідею виготовлення див. у Біблійній
історії);

� для Часу творчості:
* аркуші білого паперу;

* старі журнали, у яких багато великих фо�
тографій;

* ножиці (одні на парту);
* фломастери;
* клей.

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів

Печера, гріб або гробниця – ніша, спе�
ціально висічена в скелі, призначена для похо�
вання померлої людини. Оскільки печер було
менше, ніж померлих, у них ховали іноді не од�
ну людину. Через те, що в Палестині теплий клі�
мат, тіло зотлівало дуже швидко, після чого кістки
покійного збирали в спеціальну урну (оссуарій),
щоб звільнити місце для нових померлих. Це
пояснює, чому сказано, що Ісуса поклали до но�
вого гробу, де ніколи ще ніхто не лежав.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Візьміть символи, які ви показували мину�

лого заняття, до тильної боку приклейте довгу
смужку картону (щоб вийшла підставка, як для
фоторамки) так, щоб символ можна було заче�
пити за нитку. Протягніть нитку між двома
стільцями посередині класу (або попросіть
двох дітей тримати її). Роздайте дітям по одно�
му символові на парту й запропонуйте згадати
біблійну історію минулого уроку. Діти повинні
виходити по черзі й розміщати символи на
нитці в хронологічному порядку. При цьому
вони обов’язково повинні розповісти, що озна�
чає їхній символ.

Наприкінці поговоріть про Петра й по�
ставте дітям запитання.

� Чому Петро відрікся від Ісуса?
� Як ти думаєш, що відчував Петро, коли

відрікся від Христа?
� Як ти думаєш, що переживав Ісус у цей

час?
� Якщо в тебе є друг, що тебе зрадив або

повівся нечесно, як ти ставишся до нього зараз?
Підбийте підсумок обговоренню й ска�

жіть, що кожний із нас потребує хоча б одно�

Біблійний вірш:
«Живу Я – і ви жити будете!»

Івана 14:19б

НЕЗАБУТНЯ ЗУСТРІЧ
Матвія 27:57�28:8; Івана 20:1�18
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го близького друга. Один хлопчик сказав, що
«друг – це той, хто знає про тебе все, але все
ж таки любить». А ще один чоловік сказав так:
«Друг – це той, хто буде поспішати до тебе
першим, коли увесь світ буде тікати від тебе».
Соломон у Книзі приповістей писав: «Правди�
вий друг любить за всякого часу, в недолі ж
він робиться братом» (Пр. 17:17). Краще за це
не скажеш. Якщо поруч є той, хто зберігає
вірність тобі будь�що�будь – це одне з найбіль�
ших благословень. І наш найкращий Друг –
це, звичайно ж, Ісус, тому що Він поклав
Свою душу за нас, Своїх друзів. Дружба почи�
нається з нас! Нам самим потрібно стати дру�
зями для інших.

Вступ
Запитайте дітей, чи можуть вони розпо�

вісти, як Бог виконав Свої обіцянки в їхньому
житті. Наприклад: «У Біблії ми читаємо, що
Бог обіцяв піклуватися про Своїх дітей, і Він
виконував Свої обіцянки в моєму житті, ко�
ли...» або «Бог обіцяв відповідати на наші мо�
литви, і недавно я одержав(ла) Його відповідь
на свою молитву за...». Запам’ятайте ці при�
клади, а потім розкажіть таку історію.

Володя й Миколка жили в одному дворі й
часто разом гралися. Вони вчилися в одній
школі, щоправда, у різних класах, але на
перерві завжди приходили один до одного. 
У Володі було багато цікавих іграшок, і він
виносив їх на вулицю. Коли Миколка бачив
Володю у дворі, він вибігав з дому, щоб погра�
тися з ним. Хлопці познайомилися недавно,
але швидко подружилися і їм подобалося гра�
тися разом.

«Незабаром у Володі буде день народ�
ження, – якось подумав Миколка, – він напев�
но мене запросить, адже я – його друг!» За
тиждень до свого дня народження Володя ска�
зав: «Наступного вівторка у мене день народ�
ження, і ти можеш прийти до мене в гості».

Володя пообіцяв зайти за Миколкою, бо
той не знав де він живе.

І ось настав вівторок. Миколка зустрів
Володю в школі й нагадав, що буде чекати на
нього ввечері вдома. «Обов’язково зайду», – по�
обіцяв Володя.

Миколка швидко повернувся додому після
школи й з нетерпінням чекав, коли друг за ним
зайде. Але ось уже засутеніло й настав вечір.
Пора було лягати спати, а Володя так і 
не прийшов...

Наступного дня хлопці побачилися на пе�
рерві.

� Що ж ти за мною не прийшов? Щось тра�
пилося? – запитав Миколка.

� Та ні, – зніяковів Володя. – Мені дядько
диск із новими мультиками подарував. Так я це,
дивився, які там є... А потім дивлюся на годин�
ник – а вже темно...

Миколці було дуже прикро й він подумав,
що не зможе більше довіряти Володі, як колись.

Пригадайте одну або дві історії з розказа�
них дітьми на початку уроку, коли вони говори�
ли про виконання Божих обітниць у їхньому
житті. Переходячи до біблійної розповіді, ска�
жіть дітям, що Ісус Христос обіцяв прийти вдру�
ге, і ми віримо, що Він це зробить. Сьогодні на
уроці ми довідаємося про ще одну дуже важли�
ву для нас обіцянку, здійснення якої ми побачи�
мо в майбутньому.

Біблійна історія
Виготовлення посібників. Перегляньте

малюнки в “Дитячій Біблії”, покладіть на обра�
ний малюнок чистий аркуш і обведіть чорним
фломастером контури, що просвічуються. По�
тім розфарбуйте його, виріжте й наклейте на
картон. Опорою буде служити сірникова ко�
робка, яку потрібно приклеїти внизу виробу з
тильного боку.

Після розп’яття й смерті Ісуса двоє з Його
впливових друзів, Йосип з Аріматеї й Никодим,
зняли Його тіло й поклали в печеру. Ця могила,
призначена для поховання людини, була висі�
чена в скелі недалеко від місця розп’яття. Вхід
закрили величезним каменем (покладіть на стіл
макет печери й каменя; далі в процесі розповіді
виставляйте й забирайте необхідні фігурки й
стежте, щоб вони не залишалися на столі, коли
про них не йде мова). Настала субота, для юде�
їв – день спокою.

Коли Ісус Христос говорив про Свою
смерть і воскресіння, це чули не тільки Його уч�
ні, тому що в суботу до Пилата зібралися пер�
восвященики й фарисеї й сказали: «Пригадали
ми, пане, собі, що обманець отой, як живий іще
був, то сказав: “По трьох днях Я воскресну”.
Звели ж гріб стерегти аж до третього дня, щоб
учні Його не прийшли, та й не вкрали Його, і 
не сказали народові: Він із мертвих воскрес! І
буде остання обмана гірша за першу...». Пилат
дозволив їм поставити охорону й відразу після
цього біля входу в печеру поставили сторожу –
римських воїнів (якщо вашим дітям 10�11 років,
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те цей абзац просто розкажіть, фігурок для цьо�
го виготовляти не потрібно).

А рано�вранці, у неділю, кілька жінок,
взявши спеціальні пахощі для змазування ті�
ла Ісуса, попрямували до могили. Вони знали,
що Христа поклали в печеру, але через свято 
не встигли належним чином приготувати тіло до
поховання, як того вимагав юдейський звичай.
Жінки переживали, як їм потрапити до печери,
вхід у яку було завалено величезним каменем.
Але коли вони підійшли ближче, то здивували�
ся. Камінь було відвалено, і на ньому сидів Ан�
гол у сяючих білих шатах. Жінки не повірили
своїм очам.

� Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса
розп’ятого це ви шукаєте, – сказав Ангол. –
Нема Його тут, бо воскрес, як сказав.

Жінки були першими, хто почув радісну
звістку про те, що Ісус Христос – Живий і віч�
ний Бог.

Одна з них, Марія Магдалина, швидко по�
бігла назад у місто. Знайшовши апостолів Пет�
ра й Івана, вона сказала їм: «Взяли Господа з
гробу, і ми не знаємо, де поклали Його!». Як
тільки учні почули це, вони відразу ж побігли до
гробу Христа, щоб самим побачити, що трапи�
лося, а Марія Магдалина пішла за ними. Іван
прибіг першим. Нахилившись, він побачив, що
гріб порожній, але не ввійшов туди. Ні жінок,
ні Ангола там уже не було. Незабаром прибіг
Петро. Зайшовши в гробницю, учні знайшли
там тільки плащаницю, у яку було загорнене ті�
ло Ісуса, і хустку, що була на Його голові, а те�
пер лежала осторонь від плащаниці. Коли Іван
побачив це все, то ввірував, що Господь вос�
крес із мертвих, що Ісус Христос – Живий віч�
ний Бог (помістіть напис біблійної істини внизу
сторінки Альбома).

І учні знову повернулися до себе. А Марія
стояла біля гробу й плакала, вона ніяк не могла
повірити в те, що насправді сталося. Плачучи,
вона нахилилася й побачила двох Анголів у бі�
лому одязі, які сиділи там, де лежало тіло Ісуса.
Побачивши її, вони запитали:

� Чого плачеш ти, жінко?
� Узяли мого Господа, і я не знаю, де Його

поклали... – відповіла їм Марія.
Сказавши це, вона обернулася і побачила

Ісуса, але не впізнала Його. Ісус їй каже: «Чого
плачеш ти, жінко? Кого ти шукаєш?»

Марія подумала, що це звертається до неї
садівник, і сказала Йому: «Якщо, пане, узяв ти
Його, то скажи мені, де поклав ти Його, – і

Його я візьму!» Тоді Ісус сказав їй тільки одне
слово: «Маріє!», і вона впізнала знайомий го�
лос і радісно вигукнула: «Раббуні!», що означає
«Учителю». Як ніжно вона вимовляла це ім’я!
Ісус пояснив їй, що вона ще не може доторка�
тися до Нього, тому що Він повинен іти до
Свого Отця Небесного. Він велів їй піти до уч�
нів і розповісти їм, що вона бачила й що чула
від Самого Господа.

Безумовно, Марія запам’ятала цю зустріч
із воскреслим Христом на все своє життя. Це
була незабутня зустріч, і ми залишимо нагаду�
вання про це в нашім Альбомі (помістіть напис
теми уроку вгорі сторінки Альбома й відповід�
ний символ у центрі). Перед Своєю смертю
Ісус Христос сказав учням: «Ще недовго, і вже
світ Мене не побачить, але ви Мене бачити бу�
дете, бо живу Я – і ви жити будете!» (Івана
14:19). Те, що Ісусу Христу загрожувала смер�
тельна небезпека від влади, учні добре знали.
Але можливість життя після смерті вони не ро�
зуміли й, можливо, не вірили в нього доти, до�
ки не побачили живого, воскреслого з мертвих
Христа. Перед тим як воскресити Свого друга
Лазаря, Ісус Христос сказав такі слова: «Я вос�
кресення й життя. Хто вірує в Мене, – хоч 
і вмре, буде жити» (Ів. 11:25). Це – ще одна
обітниця вічного життя.

Ви можете запитати: «Як це – жити вічно?».
Вічність – це те, що ніколи не закінчується, во�
на не обмежена часом і в неї немає кінця. Віч�
не життя з Богом означає щасливо й радісно
жити, жити, жити, жити... без кінця й ніколи
вже не вмирати.

Практичне застосування
Кожна людина на цій землі має померти,

і жодна людина не може досягти безсмертя ті�
ла. Але завдяки смерті й воскресінню Ісуса
Христа й тобі, і мені була надана можливість
подбати про свою вічність. Ісус Христос – Жи�
вий вічний Бог, Який обіцяє вічне життя і нам,
всім тим, хто вірить у Нього. Якщо ти хочеш
мати вічне життя з Господом, тобі необхідно
прийняти Ісуса Христа як свого Господа й
Спасителя, у молитві довірити Йому своє жит�
тя тут, на землі. А якщо ти є дитям Божим і
віриш, що після смерті будеш вічно жити з
Богом, то сьогодні Ісус показує тобі чудовий
приклад, як необхідно дотримуватися своїх
обіцянок. У Біблії написано, що краще не да�
вати обіцянок, ніж дати їх і не виконати. Тому,
якщо ти давав або даєш обіцянку Богові, бать�
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кові, мамі або другові, обов’язково виконай
те, що обіцяв.

Вивчення біблійного вірша
Зробіть вступ до вивчення вірша, на зразок:

«Я вірю, що Ісус Христос пообіцяв мені життя
вічне, і я чекаю зустрічі з Ним, тому що з того мо�
менту розпочнеться моє вічне життя». Скажіть ді�
тям, що сьогодні на уроці ми вивчимо напам’ять
обіцянку Ісуса Христа, що каже про це. Запро�
понуйте учням знайти й прочитати Ів. 14:19. Ви
будете вивчати тільки другу частину цього вірша,
попросіть дітей повторити тільки її. Вірш вивча�
ється легко, тому повторіть його з дітьми кілька
разів, а між повторенням ще раз закріпіть розу�
міння біблійної істини і її застосування. Поставте
дітям кілька запитань щодо вірша:

� Про Кого йде мова?
� Де зараз перебуває Христос?
� Кого Ісус мав на увазі, говорячи «ви»?
� Що означає «жити будете»?
Нехай ті, хто вважає, що вже вивчив вірш,

розкажуть його.

Час творчості
Розділіть клас на групи по 3�4 учні й роз�

дайте по одному старому журналу, аркушеві

білого паперу, клей, ножиці й фломастери
для виготовлення колажу «Воскресіння». За�
пропонуйте групам намалювати на альбом�
ному листку чорним фломастером сюжетний
малюнок воскресіння Христа. А тепер нехай
діти використовують кольорові шматочки з
журналів як кольоровий папір і заклеять пло�
щу малюнка. Поясніть, що спочатку ми пра�
цюємо над тлом, тобто над природою, а потім
наклеюємо деталі персонажів. Клаптики з жур�
налів можна не вирізати ножицями, а відри�
вати руками. Вирізані деталі краще наклеюва�
ти цілими, а вирвані – мозаїкою. Наприкінці
можна використовувати фломастери, щоб до�
малювати в картинках дрібні деталі (очі, ніс,
рот, пальці рук, ступні, перемички на крилах
Анголів і так далі).

Підіб’ємо підсумки
Настав час оцінити свій урок, адже це бу�

де допомагати вам удосконалюватися ще біль�
ше. Пригадайте поведінку учнів, їхню актив�
ність, уважність у запам’ятовуванні матеріалу.
Чи виникали ситуації, коли вам доводилося
втихомирювати суперечки й поведінку деяких
учнів, не дозволяючи їм домінувати в групі?
Наскільки тактовно й уміло ви це робили?
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Біблійна істина: 
Ісус Христос прощає кожен гріх, у якому

людина кається

Мета:
Навчальна: учні повинні довідатися, що Ісус

Христос прощає їхні гріхи, якщо вони щиро
каються

Практична: спонукати дітей просити в Бога
прощення за свої погані слова й учинки та
сподіватися на Божу милість, якщо вони хо�
чуть змінитися

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Знайдіть на цьому уроці можливість поді�

литися з учнями тим, коли ви відчули себе
прощеним, коли ви відчули, що Господь вам
довіряє певне служіння. Для заклику до прак�
тичного застосування немає нічого кращого за
особистий приклад.

Для уроку вам знадобляться:
� 2 комплекти завдань на листочках (див.

Повторення);
� ілюстрація, де Ісус стоїть на березі, для

Біблійної історії;
� приготовлені напередодні заняття шма�

точок смаженої риби й хліба для кожного учня
(беріть морожену морську рибу, у ній менше
костей; покладіть все це в тарілку на окремих
серветках і заховайте в класі до потрібного
моменту);

� для Часу творчості:
* шаблони рибок, овечок;
* прості олівці;
* ножиці;

* плівка, що сама клеїться, або кольоро�
вий папір із приклеєним до нього двобічним
скотчем, або широкий паперовий скотч, якого
можна розмалювати (перед тим як вирізати з
паперового скотчу фігурку, наклейте його на
смужку поліетилену, щоб він не прилипав до
рук і стола).

Виготовте зразки наклейок будинку. На�
ріжте плівку, що сама клеїться, за розміром
шаблона.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Зверніть увагу дітей на «Альбом зустрічей з

Ісусом», перегляньте його із самого початку,
повторіть теми й істини.

Завдання:
1. Напишіть перелік осіб, які стали свід�

ками того, що печера, у якій був похований
Ісус, порожня.

2. Вкажіть на речові докази воскресіння
Христа.

Почніть повторення із вступу, що у світі
завжди були люди, які не вірили в існування
Бога. Їх називають атеїстами. Багато хто з них
займалися дослідженнями, метою яких був до�
каз того, що Біблія каже неправду. Ще не ду�
же давно часто влаштовувалися зустрічі двох
груп людей. Одні відстоювали позицію «за»,
інші – «проти» існування Бога й істинності Біб�
лії. Розділіть клас на дві групи, дайте їм лис�
точки із завданням і запропонуйте довести
вам (ви будете відігравати роль атеїста) істин�
ність воскресіння. Дайте учням 5 хвилин на
підготовку й 3 хвилини на доповідь. Можете
ставити їм каверзні запитання, але пам’ятайте
про вік своїх дітей.

Вступ
(Розпочніть захоплюючою інтонацією).
Ось і закінчився Пасхальний тиждень.

Апостоли вийшли з Єрусалима. Вони вже двічі
зустрічалися з воскреслим Господом Ісусом
Христом, і Він обіцяв зустріти їх у Галілеї.

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

1 Івана 1:9

ЗУСТРІЛИСЯ, ЩОБ НЕ РОЗСТАВАТИСЯ
Івана 21:1�17
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Зустрілися, щоб не розставатися

Вони з нетерпінням чекали цієї нової зус�
трічі! Як і коли це станеться, вони не знали.

Біблійна історія
Згодом на березі Галілейського моря зібра�

лося семеро учнів: Симон Петро, Хома, На�
фанаїл, Яків та Іван Заведеєві й двоє інших.
Був уже вечір, і в Петра виникла ідея: «Іду ло�
вити рибу». «Ідемо й ми з тобою», – сказали ін�
ші учні. Але, незважаючи на те, що вони знову
й знову закидали невода, тої ночі нічого пійма�
ти не вдалося.

Світало. Вони вже вирішили плисти до
берега, як раптом хтось запитав їх звідти: «Чи
не маєте, діти, якоїсь поживи?» Апостоли підня�
ли голови і побачили на березі чоловічу постать.

� Ні, – відповіли вони.
� Закиньте невода праворуч від човна, то й

знайдете!
Дивно, хто ж із людей зміг би дати таку

впевнену пораду? Однак вони кинули невода,
і вже не могли його витягти через велику кіль�
кість риби... Іван знову подивився на незна�
йомця. «Це ж Господь!» – скрикнув він. Петро,
коли почув, що це Господь Ісус, накинув на се�
бе одяг, тому що був роздягнений, і кинувся в
море, щоб швидше дістатися берега. Інші ж уч�
ні, які перебували в човні недалеко від берега,
причалили, тягнучи невід з рибою. Коли вони
вийшли на землю, то побачили, що Ісус виявив
про них особливу турботу. На розкладеному
багатті пеклася риба, поруч лежав хліб. Ісус
попросив їх принести риби з нового улову. Уч�
ні витягли невід на берег і порахували – там
було 153 великих рибини! Коли все було го�
тове, Ісус покликав їх снідати (після цих слів
дістаньте тарілку з рибою й хлібом, помоліться
словами подяки: «Ісусе, ми також дякуємо То�
бі за цю рибу й хліб. Амінь». Почастуйте дітей,
самі ж продовжуйте розповідь далі, не роблячи
великої паузи).

З учнів же ніхто не наважився запитати
Його: «Хто Ти такий?» бо знали, що це Гос�
подь. Коли ж вони снідали, Ісус, звертаючись
до Симона Петра, запитав: «Симоне, сину Йо�
нин, чи ти любиш мене більше цих?» Той же
відповів просто: «Так, Господи, відаєш Ти, що
кохаю Тебе». Ісус каже йому: «Паси ягнят
Моїх». Удруге Ісус запитав Петра те ж саме. А
після того, як Ісус запитав утретє, Петро засму�
тився. Можливо, він згадав, як тричі відрікав�
ся від Христа – йому було боляче згадувати
про це. Невже ніхто більше не зможе йому до�

віряти? І він відповів так: «Господи! Ти все зна�
єш; Ти знаєш, що я люблю Тебе». Ісус втретє
сказав йому: «Паси вівці Мої!».

Інші ж апостоли слухали. Можливо, вони
розмірковували, яким чином Ісус покарає
Петра за те, що той відрікся від Нього в ніч су�
ду. Але вони бачили, з яким довготерпінням,
всепрощенням і любов’ю поставився Ісус до
людини, що спіткнулася. Адже Ісус Христос
прощає всякий гріх, у якому людина кається
(помістіть напис біблійної істини в Альбомі).
Це означає, що Ісус прощає кожен гріх, у яко�
му людина кається й не хоче більше його по�
вторювати.

Петро. Проста людина, сповнена енергії,
сумнівів і переживань. Такий, як більшість із
нас. Він був з Ісусом три роки. Все, що відбу�
валося з Ісусом, Петро приймав близько до
серця, і був настільки впевнений у собі, що за�
присягся Йому у вічній вірності. Пам’ятаєте,
що він сказав Ісусові: «Коли б мені навіть умер�
ти з Тобою, – я не відречуся від Тебе!» (Мт.
26:35)? Але Петро не стримав своєї обіцянки.

Ісус помер на хресті, Його поховали, але
на третій день Він воскрес. Відразу після вос�
кресіння жінкам з’явився Ангол, що сказав:
«Але йдіть, скажіть учням Його та Петрові: Він
іде в Галілею попереду вас, там Його ви поба�
чите, як Він вам говорив» (Мр. 16:7). Цими сло�
вами Ісус дав зрозуміти Петру, що готовий
прийняти його, незважаючи на зречення. Через
якийсь час відбулася й зустріч, про яку ми сьо�
годні довідалися. Ісус зустрівся з Петром, і тоді
той зрозумів, що Господь простив його й навіть
дав йому особливе веління – пасти овець Бо�
жих, тобто піклуватися про Церкву. Довіривши
йому цю справу, Ісус показав Петру, що довіряє
йому, як і раніше.

� Як ви думаєте, чи виконав Петро дане йо�
му доручення?

� Звідки ми це знаємо?
Із Книги Дій святих апостолів, де розпові�

дається про служіння Петра, а також із написа�
них самим Петром послань. Петро щиро шко�
дував про те, що відрікся від Христа, і після
цього його життя дуже змінилося. Він добре
знав, що йому потрібно робити, щоб завжди
залишатися вірним Богові. Петро тішився, що
Ісус Христос простив його гріх і що після смер�
ті він зустрінеться з Господом на небі і буде
там завжди з Ним. Без Божого прощення ми
також не зможемо побачити Царства Небес�
ного. Щоб отримати це прощення, ми повинні
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На зустріч із Богом

щиро покаятися, сказати Ісусові, що шкодуємо
про свій учинок.

Практичне застосування
Підбийте підсумок. Ісус Христос прощає

всякий гріх, у якому людина кається. Ти мо�
жеш просити в Бога прощення й очікувати,
що Бог помилує тебе за твої погані слова й
учинки, якщо ти прагнеш змінитися після того,
що сталося. Бог справедливий, і Він простить
тебе після щирого покаяння. А щире покаян�
ня спричиняє зміни в словах, учинках і житті.
Добре, якщо ти просиш у своїх рідних про�
щення, скривдивши когось із них поганим сло�
вом або неслухняністю, й обіцяєш більше ніко�
ли так не чинити. Тільки знай, що найбільше
твої гріхи засмучують і кривдять Бога, і за них
ти повинен просити прощення й у Нього (по�
містіть напис теми уроку й відповідний символ
в Альбомі).

Зустріч із Господом на березі повністю змі�
нила життя Петра. Вони зустрілися, щоб більше
не розставатися! Хоча Ісус після вознесення на
небо залишив Своїх учнів фізично, але духовно
Він постійно залишався з ними.

Якщо ти хочеш зустрітися з Ісусом Хрис�
том і ніколи більше не розставатися, ти можеш
зробити це навіть сьогодні. Ти можеш помоли�
тися, сказавши про своє бажання Господу, і по�
просити прощення за свої гріхи перед Ним.
Адже саме вчинені тобою гріхи є перешкодою
між тобою й Богом (тут буде доречним зробити
заклик до покаяння).

Вивчення біблійного вірша
Розділіть групу на дві команди й дайте зав�

дання якнайшвидше знайти місце Писання 1 Ів.
1:9. Команда, що впоралася швидше за всіх, бу�
де вивчати меншу частину вірша, що говорить

про дії людей («Коли ми свої гріхи визнаємо...»),
а друга команда – частину вірша, що говорить
про дії Бога («...то Він вірний та праведний,
щоб гріхи нам простити, та очистити нас від
неправди всілякої»). Після цього команди міня�
ються місцями, щоб вивчити весь вірш. Нехай
кожна команда пояснить зміст своєї частини.
Підводьте дітей до потрібних висновків за допо�
могою додаткових запитань.

Час творчості
Роздайте дітям необхідні матеріали. Ске�

руйте дітей так, щоб вони змогли пояснити, чо�
му сьогодні вони будуть вирізати рибок і ове�
чок, і що символізують ці тварини. Поясніть хід
роботи: обмалювати й вирізати шаблони на
плівці або папері, за бажанням наклеїти зараз
або взяти додому. Старшим учням можна роз�
дати канцелярські ножики для вирізання дета�
лей у середині наклейки.

Підіб’ємо підсумки
Сьогодні ви з дітьми закінчили досліджува�

ти Євангелію від Івана. Основна мета написан�
ня апостолом Іваном цієї книги – щоб читачі
ввірували в Ісуса Христа як Сина Божого й, ві�
руючи, мали вічне життя. Наскільки збагатила�
ся віра ваших учнів? Можливо, у когось вона
тільки з’явилася?
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Всі такі потрібні, бо різні

Біблійна істина: 
Бог закликає однаково дбати один про

одного

Мета:
Навчальна: допомогти учням усвідомити, що

Бог закликає піклуватися один про одного,
допомагати тим, що вони вміють робити

Практична: закликати до прийняття один од�
ного, до поваги й любові

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
У віршах 24 і 25 розкрита думка, на ос�

нові якої розроблено цей урок. Проблема по�
лягає в тому, що часто діти, приймаючи одних
дітей, ігнорують інших, враховують здібності,
уміння, зовнішні дані, матеріальний достаток
або становище, яке займають в суспільстві
їхні батьки. Ваша мета на сьогоднішньому за�
нятті – закликати дітей цінувати кожного, од�
наково піклуватися один про одного, підба�
дьорити їхньою унікальністю тих дітей, які,
можливо, відчувають приниження з боку ро�
весників.

Для уроку вам знадобляться:
� вудка, на кінці якої закріплений магніт, і

паперові рибки, на одному боці яких записані
запитання за темою минулого заняття, а інша
барвисто розмальована; на кожну рибку при�
кріпіть по 2 скріпки;

� велике дзеркало, замотане в тканину, для
Вступу;

� біблійний вірш, лише контури букв
якого написані на великому ватмані темним
маркером, а також кольорові олівці типу
«Крайола»;

� коло жовтого кольору діаметром 10 см 
і відповідного розміру різнобарвні пелюстки
на кожного учня, а також клей або скотч; на
колі напишіть друкованими літерами БОГ
СТВОРИВ НАС РІЗНИМИ Й ПОТРІБНИМИ
ОДИН ОДНОМУ.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Пограйте з учнями в гру «Рибалка». На

підлозі купкою розкладіть рибок. На відстані
1,5�2 м від рибок позначте «берег». Кожна ди�
тина по черзі ловить рибку й сідає на місце го�
тувати відповідь на запитання. Після того, як
кожний упіймав свою рибку, проведіть спільне
повторення. Подаруйте цих рибок дітям на
пам’ять як закладки.

Вступ
Скажіть учням, що сьогодні ви приховали

роботу відомого й талановитого художника. На
цьому портреті зображена знайома вам своєю
унікальністю людина. По черзі викличте декіль�
кох дітей і запропонуйте їм подивитися в дзер�
кало, стоячи лицем до класу, і вгадати, хто ж
зображений на портреті. Зрозуміло, що кожний
побачить свій відбиток. Але нехай діти не вида�
ють секрету, поки не подивиться останній охо�
чий. Підбийте підсумок:

� Кожний з вас побачив своє відображен�
ня, тому цей дивний портрет був знайомий
кожному. Хто ж художник? Звичайно ж, наш
Господь Бог. Він створив кожну людину непов�
торною, і тому особливою. Чому ми всі настіль�
ки різні? Ми відрізняємося не тільки зовні, але
й внутрішньо. Ми маємо відмінні від інших умін�
ня й здібності, таланти й характер. На сьогод�
нішньому занятті ми знайдемо відповідь на це
запитання.

Біблійна історія
У Біблії написано, що кожного, хто при�

ймає Ісуса Христа у своє життя, Дух Святий
поміщає в Тіло Христове – Церкву, і наділяє
духовними дарами (намалюйте на дошці вели�

Біблійний вірш:
«Щоб поділення в тілі не було, а щоб члени
однаково дбали один про одного»

Коринтян 12:25

ВСІ ТАКІ ПОТРІБНІ, БО РІЗНІ
1 Коринтян 12 розділ (вибірково)
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ку фігуру Христа й усередині кілька маленьких
фігурок людей). Тому християн називають чле�
нами Церкви, або членами Тіла Христового.
Духовний дар – це особлива здібність, якою
Святий Дух наділяє людину після її навернен�
ня до Бога. Хтось починає навчати інших – йо�
му дано дар учителя. Хтось розповідає про
Христа так, що люди навертаються до Бога –
це дар благовісника. Хтось уміє давати корис�
ні практичні поради – така людина має дар
слова мудрості, а інша вміє втішити й підтри�
мати у вірі брата або сестру, таку Бог наділив
даром утішителя. Всі мають різні дари, але
об’єднані в одне Тіло. Бог закликає однаково
дбати один про одного. Це означає, що ніхто
не повинен вихвалятися перед іншими своїми
вміннями й здібностями, а цінувати й піклува�
тися про інших. (Викличте на кілька хвилин
якого�небудь учня до себе, можливо, найбільш
активного й неслухняного, це допоможе йому
зосередитися).

Щоб пояснити віруючим у місті Коринті,
наскільки члени Тіла Христа важливі один для
одного, апостол Павло навів як приклад
людське тіло. А ми подивимося на цього учня
(назвіть його на ім’я). Хоча в нього тіло, як і в
кожного з нас, одне, проте, воно складається
з багатьох різних органів. Ось у нього руки,
ось ноги, тулуб, голова. Є язик, вуха, зуби й
очі. А ще багато органів ми не бачимо, але ро�
зуміємо, наскільки вони важливі для нашого
життя! Серце, печінка, шлунок, нирки... Якщо
все тіло було б оком, могли б ми чути? А як�
би все тіло було слухом, то де був би нюх?
Але Бог розмістив у тілі кожний з його членів
так, як захотів. А якби всі були однакові, то
яким було б тіло?

Але членів багато, а тіло одне. Уявіть со�
бі, що якось око цього учня каже руці: «Ти мені
не потрібна». Або голова каже ногам: «Ви ме�
ні не потрібні». Такого не може бути, правда
ж? Але ті члени тіла, які вважаються більш
слабкими, потрібні значно більше. Нам потріб�
ні різні частини тіла. Якби вони нічого не зна�
чили, їх у тілі не було б. Тілу необхідні очі,
щоб бачити, куди йти; вуха, щоб чути; руки,
щоб брати, їсти й працювати; ноги, щоб пере�
суватися самостійно. Ви й самі зможете назва�
ти багато різних частин тіла й те, яку важливу
для нас функцію вони виконують.

� А що почуває тіло, коли болить щось одне?
Болить усе тіло. А якщо хворий орган ви�

лікувати, то й усе тіло стає здоровим.

� А тепер уявіть, що наш клас, як і Церк�
ва, – це живий організм, що складається з різ�
них частин. Одні виконують одну роботу, інші
вміють робити щось інше. Ми всі різні, тому й
потрібні один одному й залежимо один від од�
ного. Тому Бог закликає однаково піклуватися
один про одного.

Практичне застосування
Господь Ісус хоче, щоб ми цінували один

одного, тому що кожний із нас особливий. 
Не можна приймати одних дітей, а відкидати
інших, тому що вони чогось не вміють або 
не можуть. Якщо ти вмієш щось робити, цю
здібність тобі дав Господь, і Він хоче, щоб ти
допомагав тим, хто цього робити не вміє. Для
того, щоб допомагати іншим, не можна ділити
людей на кращих і гірших. Бог закликає тебе
піклуватися про кожного однаково. А піклува�
тися – означає допомагати, виявляти любов
на ділі.

Вивчення біблійного вірша/ 
Час творчості

Покладіть ватман на великий стіл або зі�
суньте разом дві парти. Прочитайте з дітьми
біблійний вірш. Поясніть його. Зосередьте їх�
ню увагу на тому, до чого закликає нас через
цей вірш Господь, що ми повинні робити. По�
тім роздайте дітям олівці, щоб вони розфарбу�
вали вірш на ватмані. Під час розфарбовуван�
ня вчіть його напам’ять, щоб до кінця роботи
діти його вивчили. Під час цього колективного
оздоблення стежте, щоб дітям було зручно й
вони не штовхали один одного. У крайньому
випадку, якщо ваш клас великий й один вірш
розфарбовувати всім буде неможливо, розді�
літь їх на дві або три команди, попередньо на�
писавши біблійний вірш і для них. При цьому
оголосіть конкурс на найкрасивіше й охайне
прикрашення. Повідомте, що краща робота
буде на якийсь час вивішена у вестибюлі або в
роздягальні церкви (другий вірш прикріпіть на
стіну в класі).

А тепер ви можете пограти в гру, яка по�
казує дітям, що Бог створив кожного з них від�
мінним від інших, особливим і унікальним. Роз�
дайте дітям пелюстки, щоб вони написали на
них свої імена й обмінялися ними один з од�
ним. Кожна дитина має на цій же пелюстці ко�
ротенько описати того, чиє ім’я на ній вже на�
писане – що він уміє робити, який він, який
його характер і здібності. Після того, як всі ді�
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ти закінчать писати, зберіть пелюстки, перемі�
шайте й знову роздайте учням. Тепер нехай
кожний по черзі читає характеристики, але
при цьому не називає написаного імені. Почи�
нати треба зі слів «Бог створив цю людину
особливою, тому що...» і прочитати характе�
ристику. Інші повинні відгадати, про кого це
написано. У міру вгадування прикріплюйте пе�
люстки до жовтого круга.

Підіб’ємо підсумки
Ретельно продумайте, що, можливо, на уро�

ці було неправильно, і якщо ви знайшли свої по�
милки й проблеми, вчіться на них, залишаючи
позаду. А також пам’ятайте, що вчити інших
Слова Божого – велика відповідальність, і якщо
Бог довірив вам це служіння, наділивши вас ду�
ховним даром учителя, Він обов’язково буде вам
допомагати й скеровувати вас. Довіряйте Йому.

НЕ ЖАЛІЙТЕ

Дивно якось: до отих, хто поруч,
Стали ми байдужими в житті.
Руку інших просимо на поміч,
А самі ховаємось у тінь.

Не жалійте в серці, не ховайте
Ніжності своєї й доброти.
З ближнім поділіться, людям дайте,
Поможіть їм втрачене знайти.

Не чекайте за добро оплати
В цім житті, що пролетить, як мить.
Щедрий на любов живе багато,
Творить день, що піснею дзвенить.

Не жалійте серця, хай недовго
Буде в грудях битися воно.
Ради щастя на землі людського
Серцю відступатись не дано.

Від біди за тих, хто з нами поруч,
Від душі, що проганяє ніч.
І від страху у тривожну пору...
Будьте чулі! Клопоти всі – пріч!

Не жалійте, в серці не ховайте
Ніжності своєї й доброти.
З ближнім поділіться, людям дайте,
Поможіть їм втрачене знайти.

Не жалійте серця, хай недовго
Буде в грудях битися воно.
Ради щастя на землі людського
Серцю відступитись не дано.

Сергій Рачинець
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Біблійна істина: 
Біблія вчить, що ніколи любов не перестає

Мета:
Навчальна: учні повинні зрозуміти, що Божа

любов вічна й ніколи не перестане існува�
ти, і що любов є основою взаємин

Практична: закликати учнів любити людей
так, як навчає Слово Боже, і просити Ісуса
Христа наповнювати їхнє серце Божою
любов’ю

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Діти відчувають, як ми, дорослі, до них

ставимося. Якщо якась дитина дратує нас, не по�
добається нам, або, простіше сказати, ми її 
не любимо, то наше викладання в очах Божих –
ніщо, дзенькіт, що з’явиться й зникне в просто�
рі класу, не осівши в серцях і розумі дітей. Без
любові ми – не вчителі. Дітям важливо знати,
що любов – найважливіша характеристика на�
шого життя, тому виявляйте її.

Для уроку вам знадобляться:
� підготовлені тести для кожного учня (див.

Повторення);
� велике серце, на якому написані якості

любові з 1 Кор. 13, розрізане на частини, як
ріжуть круглий торт (на кожній частині – одна
якість любові);

� для біблійного вірша – одне велике сер�
це, на якому написано ЛЮБОВ, і 4 невеликих,
на яких написано по одному слову з вірша й
місце Писання; менші сердечка прикріплені до
більшого за допомогою ниток або скотчу (див.
відповідний розділ);

� для Часу творчості:
* шаблони різних за величиною сердечок;

* двобічний кольоровий папір яскравих
тонів;

* фломастери, прості олівці;
* ножиці;
* нитки;
* скотч.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Проведіть опитування учнів. Нехай вони

згадають біблійну істину й тему минулого за�
няття. Проведіть повторення біблійного вірша
будь�яким цікавим способом. Роздайте тести,
щоб учні самостійно виконали письмове зав�
дання.

1. Кого Дух Святий наділяє духовними да�
рами?

__ Всіх охочих.
__ Тих, хто приймає у своє життя Христа.
__ Тих, хто вміє добре співати.

2. Чому Бог наділяє християн різними ду�
ховними дарами?

__ Щоб кожний міг похвалитися тільки
своїм даром.

__ Щоб використовувати особливе вміння
тільки для себе.

__ Щоб однаково піклуватися й допомага�
ти один одному.

3. Що таке Церква?
__ Великий гарний будинок.
__ Зібрання віруючих.
__ Назва вулиці.

4. Як називають людей, об’єднаних в Церк�
ву – Тіло Христа?

__ Члени Тіла.
__ Інструменти.
__ Запчастини.

5. Що Бог хоче, щоб я робив зі своїми здіб�
ностями?

__ Пишався ними.
__ Допомагав іншим і піклувався про тих,

хто не вміє робити того, що я.
__ Усім про них розповідав.

Біблійний вірш:
«Ніколи любов не перестає!»

1 Коринтян 13:8

ЛЮБОВ ВИЩА ЗА ВСЕ
1 Коринтян 13:1�8,13
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Любов вища за все

Вступ
(Перед початком уроку, до приходу учнів,

покладіть на парту кожному з них який�небудь
невеликий подарунок: закладку, наклейку, цу�
керку, печиво, листівку тощо; мета цього захо�
ду – зробити дітям сюрприз).

Біблія вчить, що ніколи любов не перестає
(повісьте на дошку напис біблійної істини).

Є різні види любові. Наприклад, коли ти
говориш: «Я люблю тата з мамою» і «Я люблю
яблуко» – це різні види любові. Божа любов віч�
на, будь�яка інша – тимчасова.

Сьогодні ми поговоримо про Божу любов,
яка вічна. Ти можеш попросити в Бога цієї лю�
бові, щоб любити інших людей так, як Він.

Біблійна історія
(Під час розповіді вивішуйте на дошці якості

любові, які згадуються; після Практичного за�
стосування має вийти велике серце, що склада�
ється з 15 якостей).

Давайте ж спочатку відкриємо й прочита�
ємо Слово Боже (нехай учні по черзі прочита�
ють уголос по одному віршеві з 1 Кор. 13:1�8).
Апостол Павло написав послання до людей,
які вірили в Ісуса Христа й жили в місті Ко�
ринт, але те, що написано, необхідно й у наш
час, для мене й тебе. Любов – вічна, ніколи во�
на не перестає.

Зверніться до когось із учнів, як він розу�
міє, що означає «любов».

Апостол Павло писав, що якщо він буде
знати всі мови людські й навіть ангольські, але
не буде мати любові, то він буде схожий до
дзвінкої міді, яка не має великої ціни. Адже
найкоштовнішими є які метали? Так, платина,
золото. Чи значить це, що не потрібно вивча�
ти інші мови? Невже не слід вивчати англійсь�
ку чи німецьку? Ні, апостол Павло не це мав
на увазі. Мови варто знати, але разом із цим
потрібно мати в серці любов до Бога та ближ�
нього. Треба мати щиру любов, а не просто го�
ворити «люблю», а насправді навіть не бажати
говорити з кимсь, тому що «любов не велича�
ється, не надимається».

Справжня любов «довготерпить, любов
милосердствує». Як часто ти довготерпиш, 
не гніваєшся на друзів, на маму, коли вона
тебе насварила й ти вважаєш, що це було
несправедливо?! А що відбувається, коли у
твоїх подруг плаття краще, ніж у тебе, або у
твого друга є комп’ютер, а в тебе – немає? Як
ти вчиниш у подібних обставинах? Можливо,

станеш заздрити? Але ж у Біблії написано, що
любов «не заздрить». Не заздрити важко, а
любити – це легко?! Той, хто дійсно любить –
не заздрить, а радіє за ближнього. Якщо ти
любиш когось, то не будеш йому заздрити, і
заздрість не зможе витиснути любов із твого
серця, тому що Божа любов ніколи не пере�
стає існувати.

Як ти ставишся до своїх друзів? Наскіль�
ки чемно ти поводишся з ними? Адже любов
«не поводиться нечемно» (можете навести при�
клад із власного життя). А ще любов «не шу�
кає тільки свого», тобто не чинить так, щоб бу�
ло добре тільки собі. Є люди, які хочуть, щоб
було добре тільки їм: хочуть мати гарний
одяг, гарну машину, а інші – хоч із голоду вми�
рай. Ще любов «не рветься до гніву» – це оз�
начає, що людина не гнівається на інших, а
любить їх (попросіть когось із дітей пояснити
«не рветься до гніву», можливо, у когось є при�
клад з життя на цю тему – нехай розкажуть).

� А як можна пояснити «не думає лихого»?
Якщо любиш когось, то не думаєш про

нього нічого поганого й не плануєш заподіяти
йому зло. І зло не зможе витиснути справжню
Божу любов із серця. Адже Біблія вчить, що
ніколи любов не перестає.

Ще любов «не радіє з неправди, але тішить�
ся правдою». Ті, хто щиро любить, не тішаться,
коли про його батьків, друзів або знайомих го�
ворять неправду, але радіють тільки тоді, коли
чують правду.

Я знаю, що все це нелегко, але в цьому тобі
може допомогти Бог, якщо ти звернешся до
Нього за допомогою. А Сам Бог – це любов, і
ніхто краще за Нього не знає, як любити. Коли
ти попросиш у Нього допомоги, Він тобі не відмо�
вить. Слово Боже каже: «Любов ніколи не пере�
стає». Невже любов насправді ніколи не закінчу�
ється? Це справді так, тому що джерелом любові
є Бог, а Він є, був, і завжди буде існувати!

Коли говорять про любов, то поруч із лю�
бов’ю згадують про віру й надію. Але, читаю�
чи Слово Боже, ми бачимо, що любов з них
найбільша.

Практичне застосування
Коли Ісуса Христа несправедливо крив�

дили й били, Він жодного разу не закричав на
людей, не став кривдити їх у відповідь, адже
справжня любов «усе зносить, вірить у все,
сподівається всього, усе терпить!». А як у твоє�
му житті? Що ти робиш, як чиниш, що кажеш,
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якщо тебе кривдять? Чи робиш ти так, як це
робив Ісус, чи навпаки?

Давай спробуємо протягом наступного
тижня застосовувати якості, про які написано в
1 Кор. 13. Спробуй не заздрити іншим, не бу�
ти грубим, не тішитися неправді... Можливо,
тобі буде важко виконувати це, але пам’ятай
важливу пораду: проси допомоги в Ісуса Хрис�
та, і Він тобі допоможе. Адже Він хоче, щоб у
твоєму житті любов була вища за все.

Вивчення біблійного вірша
Покажіть наочність вірша.
Ти знаєш, що все, що написано у Святому

Письмі, є правдою, тому я й ти можемо вірити
цим словам. А тому, що джерелом любові є Бог,
любов дійсно ніколи не перестане, тому що Бог
вічний. Постарайся, щоби й у твоєму житті лю�
бов була вічною й ти міг більше любити, як цьо�
го й навчає Біблія. Нехай у твоєму житті буде

менше заздрості або чогось
негативного.

Час творчості
Діти повинні зробити

такий же виріб, який ви ви�
користовували при вивчен�
ні вірша, тільки в зменшено�
му вигляді.

Підіб’ємо підсумки
Сподіваємося, що до

цього моменту ваше викладан�
ня ще більше вдосконалилося.
Однак для вчителя зупинятися
на досягнутому – неприпустимо.
Прагніть до досконалості, дотримуючись при�
кладу Великого Вчителя й визнаючи свою як
учителя Недільної школи абсолютну залежність
від Нього.

Ніколи

любов

не 
перестає!

1 Коринтян
13:8

БОЖА ЛЮБОВ

Душу ніщо так зігріти не зможе,
Так, як любов, та не людська, а Божа,
В світі холодному зла і обману,
Там, де неправда і злоба панує,
Серця вона виліковує рани,
Радість велику і спокій дарує.
Нас почуттям вона сповнює новим,
Вище підносить над світом гріховним,
Легше самому стає тоді жити,
Ніби літаєш, як птах над землею.
В серці образи не будеш носити
Ворога ти обеззброюєш нею.
Сповни нас, Боже, цією любов’ю,
Серце обливши пречистою кров’ю,
Духом Святим поселися у ньому,
Дай нам його в чистоті зберігати,
Бо лише тільки у серці святому
Може Господня любов пробувати.

Олександр Войтицький
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Біблійна істина: 
Бог закликає нас утішати й підбадьорюва�

ти один одного

Мета:
Навчальна: учні повинні знати, що наш Бог за�

кликає кожного зі Своїх дітей утішати тих,
хто у скорботі, і підбадьорювати їх у вірі

Практична: закликати учнів допомагати іншим 
у важких ситуаціях, не бути байдужими, під�
бадьорювати у вірі, знаходити потрібні слова
для розради

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Чи часто вам доводилося чути, як учні се�

реднього віку втішали, підбадьорювали, підтри�
мували у вірі своїх ровесників, які переживали
якісь труднощі? На цьому уроці ми будемо вчи�
ти їх допомагати тим, хто переживає біль, не за�
лишатися байдужими, знаходити потрібні слова
й виявляти розраду на ділі.

Для уроку вам знадобляться:
� 2 аркуші паперу й ручки для Повторення;
� красиво оформлений лист із написаним

там текстом з 2 Коринтян 1:1�11, а також ілюст�
рації на тему розради для Біблійної історії: Рут
утішає свою свекруху Ноомі або Боаз утішає
Рут (Рут 2); друзі втішають Йова (Йова 2:11);
односельці втішають Марту й Марію після смер�
ті брата (Ів. 11:19); співробітники втішають
Павла (Кол. 4:11) тощо;

� лінійка 30 см і товста газета для Практич�
ного застосування;

� смужки паперу із приклеєними рулончи�
ками липкого скотчу для вивчення вірша.

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів

Втішити – розрадити у чиїмсь горі, смут�
ку, намагання заспокоїти людину словом і
ділом.

Співчувати – чуйно, доброзичливо стави�
тися до чужих переживань, горя, нещастя.

Розпач – украй важкий, безвихідний стан
людини, у якому вона втрачає надію.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Запитайте, чи може хтось із дітей поділити�

ся ситуацією зі свого життя, коли минулого тиж�
ня їхня любов була комусь дуже необхідна. Що
вони відчували, виявляючи любов до ближньо�
го на ділі?

Запропонуйте класу поділитися на 2 ко�
манди й кожній вибрати секретаря – учня, що
вміє швидко писати під диктування. За 5 хви�
лин їм необхідно скласти й записати якнай�
більше запитань до минулої біблійної історії.
Коли час закінчиться, команди по черзі став�
лять запитання одна другій. Виграє та коман�
да, що склала більше правильних, змістовних
запитань і дала більше правильних відповідей.
Молодшим школярам можна дозволити корис�
туватися Біблією.

Вступ
Почніть із розповіді.
Буває, що живеш і не знаєш, що завтра в

тебе навіть не буде сил жити далі. Саме це тра�
пилося в 1932 році з одним християнським му�
зикантом і композитором Томасом Дорсі. Зали�
шивши свою вагітну дружину вдома, він поїхав
на євангелізацію в інше місто. Все йшло просто
прекрасно – він співав і грав, а присутні з ра�
дістю його слухали. Але наприкінці служіння
Томасові прийшла жахлива телеграма: його
дружина померла при пологах. Дитина пережи�
ла матір усього на кілька годин. Дорсі не міг
отямитися від горя й нічого не розумів. Може,
не потрібно було сюди їхати? Може, варто бу�
ло залишатися вдома з дружиною? А можливо,

Біблійний вірш:
«Бог... що в усякій скорботі Він нас поті�
шає, щоб змогли потішати й ми тих, що в
усякій скорботі знаходяться, тією потіхою,
якою потішує Бог нас самих»

2 Коринтян 1:4

РОЗРАДА – СЛОВОМ І ДІЛОМ
2 Коринтян 1:1�11
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Бог до нього просто несправедливий? Минуло
кілька днів після смерті його рідних, і раптом
Томас знову сів за фортепіано. Через якийсь
час він відчув Божий мир у душі й став співати
нову пісню, що народжувалася прямо із серця:

Дай за руку Тебе, Боже, взяти,
Дай не впасти, дай міцно стояти.
Нема вже думок, нема сил, нема слів,
Все, про що пам’ятав, зникло в темряві днів.
Ти візьми та веди, попереду іди
Сам додому мене приведи.

Можливо, у тебе також є якась проблема,
з якою ти ніяк не можеш упоратися? Може, 
у твоїй родині трапилося страшне горе? Пам’я�
тай: коли Бог проводить нас через випробуван�
ня, Він же посилає й розраду. Бог утішає нас
Сам і використовує для цього інших людей. На
сьогоднішньому занятті ми довідаємося, чому
Бог закликає нас утішати й підбадьорювати
один одного.

Біблійна історія
Візьміть у руки приготовлений лист. Звер�

ніться до класу:
� Уявіть, що ви не клас Недільної школи, а

церква християн у місті Коринті. Так, так. Саме
та церква, що створив апостол Павло і куди він
писав листи, які ми досліджуємо сьогодні. От�
же, уявивши себе коринтянами, давайте прочи�
таємо невеликий уривок з листа, що написав
нам апостол (прочитайте лист).

За період всієї своєї місіонерської діяль�
ності Павло пережив дуже багато страждань 
і бід. А тепер повідомляє коринтян про смер�
тельну небезпеку, яку пережив він і його спів�
робітники в Азії. Це були такі величезні й
нестерпні лиха, що вони вже не надіялися на�
віть жити. Вони сподівалися тільки на Бога. І
Бог дійсно звільнив їх тоді від смерті. Апостол
Павло хотів, щоб коринтяни засвоїли одну важ�
ливу думку стосовно того, що з ним сталося.
Він їм писав так: «Бо як терпимо скорботи, то
на вашу потіху й спасіння; коли потішаємось,
то на вашу потіху в терпінні тих самих страж�
дань, які терпимо й ми» (2 Кор. 1:6).

Першим християнам доводилося нелегко –
від когось відмовлялися батьки, когось не виз�
навали родичі, від інших відверталися діти,
цуралися друзі, ставали ворогами сусіди�язич�
ники, когось виганяли з роботи. Більшість хрис�
тиян переслідувала влада, їх судили, катували і

страчували. Тільки уявіть собі, як страждали
люди, які терпіли знущання самі й знали, що так
само знущаються й над їхніми рідними. Ісус
Христос попереджав Своїх послідовників про
це ще раніше. Він казав: «Як ненавидять, пере�
слідують і женуть Мене, так і вас через Мене бу�
дуть ненавидіти, гнати й переслідувати».

Бог завжди до нас милосердний, Він дає
нам мужність, Вона надає нам підтримку в
будь�якій біді, щоб і ми, переживши Божу під�
тримку й допомогу, були підтримкою для тих,
хто перебуває в скорботі. Бог закликає нас уті�
шати й підбадьорювати один одного. Як во�
гонь очищає срібло, так і християнин може
стати чистішим і сильнішим, якщо долає труд�
нощі. Християнин – це Божий атлет: дисциплі�
на й подолання труднощів зрощують його си�
лу. Але серед хвилювань, які жадають від нас
стійкості й терпіння, ми не самотні. Нас утішає
Бог. Потіха в Новому Заповіті означає щось
більше, ніж співчуття. Християнська потіха до�
дає сміливості й дає здатність здолати всі труд�
нощі, якими сповнене наше життя.

Без розради словом і ділом людина може
дійти до повного розпачу. Використовуючи
розпач, сатана хоче похитнути нашу віру в те,
Ким є наш Господь. Чи знайомі вам такі дум�
ки: «Я найнещасніша людина у світі! Де ж Бог,
Який обіцяв бути завжди поруч? Чому Він по�
кинув мене?» Це ніщо інше, як пастка, обман
сатани. Він хоче, щоб людина почала жаліти
сама себе. А жалість до себе витісняє Бога. І
тоді замість того, щоб звернутися до Нього зі
своїми труднощами, проблемами, горем і шу�
кати в Нього розради, ми починаємо шкоду�
вати самих себе, пхикаємо, зітхаємо, скаржи�
мося, пред’являємо Богові обвинувачення, що
Він нас залишив.

Коли людина перебуває в горі, смутку, ту�
зі, вона має потребу в розраді, тому ті, хто пе�
ребуває поруч, можуть утішати один одного,
казати слова підтримки у вірі. У Біблії наво�
диться багато прикладів того, коли люди вті�
шали один одного в горі, у важкі часи (далі
розкажіть про ті приклади, для яких ви знай�
шли ілюстрації).

Практичне застосування
Закличте учнів реагувати на біль навко�

лишніх, не бути байдужими, підбадьорювати 
у вірі, шукати, знаходити потрібні слова й ді�
ла для розради. Словами потіхи можуть бути
просто добрі слова підтримки, наприклад, на�
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гадування людині про Божі обітниці. Запи�
тайте в дітей, які Божі обітниці вони знають,
нехай вони назвуть їх, а ви підбийте підсумок.
Запитайте, якими справами можна втішити
тих, хто перебуває в скорботі.

Наведіть такий приклад:
� Коли твоєму другові потрібні слова роз�

ради й підкріплення у вірі, покажи йому такий
приклад. Поклади лінійку довжиною близько
30 см на стіл так, щоб її кінець на 7�10 см ви�
ходив за край стола. Запитай, що станеться,
якщо вдарити – навіть не надто сильно – по
кінці лінійки. Звичайно ж, вона впаде на під�
логу, перевернувшись кілька разів у повітрі. А
що станеться, якщо перед тим як знову вдари�
ти по лінійці, на неї покласти газету? Вага га�
зети прийме удар на себе, і лінійка не впаде
(продемонструйте). Подібно до цієї лінійки, як�
що ти довірив Господу своє життя, то які б 
не трапилися з тобою труднощі, ти завжди мо�
жеш розраховувати на Божий захист і підтрим�
ку. Божа рука утримає тебе від падіння й гріха.

Вивчення біблійного вірша
Випишіть на дошку кожне слово вірша з

нового рядка. Запропонуйте учням повторити
його. Поставте кілька запитань, щоб переві�
рити, наскільки діти його розуміють. Тепер
закрийте смужкою одне або кілька слів. Нехай
діти прочитають весь вірш, а закрите слово
вимовлять по пам’яті. Так продовжуйте доти,
поки не буде вивчений весь вірш.

Час творчості
Запропонуйте учням відкрити Робочий зо�

шит на сторінці 2 й у відведеному місці написа�
ти короткий твір на тему «Мої слова й діла роз�
ради для близької людини». Скажіть учням,
щоб вони уявили собі, що близька їм людина
пережила якесь горе: у неї хтось занедужав,
помер, або її обікрали, пережила пожежу вона
або стихійне лихо, хтось був змушений назав�
жди переїхати на інше місце проживання, ко�
гось постійно принижують однокласники тощо.
Після того, як учні закінчать завдання, нехай
кожний прочитає, що в нього вийшло. Підбий�
те підсумок.

Підіб’ємо підсумки
Ось уже велика частина занять цього се�

местру позаду, тому перегляньте своє викладан�
ня, щоб побачити, наскільки діти змінюються у
своєму розумовому, духовному й емоційному
розвитку. Чи допомагають ваші уроки учням
знаходити відповіді на свої щоденні запитання?
Чи помітний їхній духовний ріст? Чи прагнуть
вони покладатися у всьому на Господа? Якщо ви
зауважуєте, що якийсь учень періодично не ви�
конує домашніх завдань Щоденника, залишіть
його на кілька хвилин після уроку й поговоріть
із ним, наприклад, так: «Мене дуже хвилює, що
ти не виконуєш домашніх завдань. Якщо тобі
важко, давай я тобі допоможу. Ти можеш зате�
лефонувати мені й поставити будь�яке запитан�
ня. Ти впораєшся!»
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Біблійна істина: 
Бог хоче виявляти Себе людям через нас

Мета:
Навчальна: учні повинні довідатися, що Бог

хоче виявляти Себе людям через християн
Практична: закликати дітей жити так, як того

хоче Бог, і в усіх своїх учинках і словах на�
слідувати Христа, поширювати Євангелію
словом і ділом

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Ви, напевно, також замислювалися над

тим, наскільки важливо свідчити про Бога сво�
їми добрими справами, зробленими для ближ�
ніх. Чи можете ви сказати про себе як про
приємні пахощі? Чи на всякому місці ви поши�
рюєте пахощі Духа Святого, присутнього у ва�
шому житті?

Для уроку вам знадобляться:
� ароматизована свічка для Вступу;
� ілюстрації священика, кадиль�

ниці, жертовника для кадіння;
� невеликі стрічечки зеленого,

червоного й синього кольору для
Повторення;

� біблійний вірш, написаний на великому
аркуші паперу;

� для Часу творчості:
* воскові олівці типу «Крайола»;
* кольоровий або білий картон формату А5;
* товсті й короткі стійкі свічки, сірники;
* прості олівці, лінійка.
Зробіть зразок виробу. Якщо ваш клас до�

сить великий, обов’язково запросіть на час твор�
чості якогось дорослого помічника.

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів

Жертва – дар Богові, яким виражалися
подяка й відданість Творцеві.

Пахощі – «пахощі, приємні для Господа» –
цей вираз часто зустрічається в Старому Запо�
віті. Він вживається, коли мова йде про прине�
сену Богові жертву.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Починаючи, скажіть учням, що зараз ми

всі разом згадаємо тему й те, про що говорили
минулого заняття. Поставте кілька запитань,
щоб учні згадали біблійну істину, тему й засто�
сування. Роздавши кожному по 3 стрічки різних
кольорів, поясніть, що зелену вони будуть підні�
мати, коли погоджуються із твердженням, чер�
вона стрічка буде значити «ні», а синя – «про це
не говорили». Наприкінці гри, перш ніж здати
стрічки, попросіть учнів написати по пам’яті
біблійний вірш минулого уроку на зеленій стріч�
ці. Прочитайте:

Біблія вчить, що любов ніколи не перестає.
Так

Любов вічна, і тому вона буде змінюватися.
Ні

Любов до тварин є невід’ємною якістю хрис�
тиянина. Не говорили.

Справжня любов довготерпить. Так
Справжній послідовник Христа любить і

охороняє природу. Не говорили
Той, хто насправді любить, не заздрить, а

радіє за ближнього. Так
Людина, яка любить ближнього, робить

так, щоб було добре тільки собі. Ні
Лікарі не люблять людей, бо вони, коли

лікують, іноді заподіюють біль. Не говорили
Любов не гнівається й не мстить. Так
Якщо ти любиш когось, то не думаєш про

нього нічого поганого. Так
Можна любити й замислити зле, якщо з то�

бою вчинили погано. Ні
Джерелом любові є Бог. Так

Біблійний вірш:
«А Богові подяка, що Він... запашність
знання про Себе через нас виявляє на вся�
кому місці!»

2 Коринтян 2:14

ЧИ ІСНУЄ П’ЯТА ЄВАНГЕЛІЯ?
2 Коринтян 2:14�16
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Вступ
Прийшовши до класу заздалегідь, запаліть

ароматизовану свічку й поставте її на край сво�
го стола (дотримуйтеся правил пожежної безпе�
ки!). Починаючи урок, скажіть:

� Напевно, вам цікаво, навіщо горить ця
дивна свічка. На одному з наших уроків у нас
уже горіла свічка. Що вона символізувала? (Ісу�
са Христа, що є Світлом для світу). Ця ж па�
лаюча свічка буде для нас нагадуванням, що ми
повинні своїми добрими справами світити се�
ред людей. Однак вона має ще одну власти�
вість – ця свічка ароматизована. Коли вона го�
рить, від неї поширюється приємний аромат.
Ви вже, напевно, звернули увагу, як приємно
пахне в нашому класі.

Наш Бог, створивши людину, наділив її
здатністю розпізнавати запахи. За допомогою
нюху ми навіть можемо відчути небезпеку. Як
ви думаєте, коли? (Якщо десь відбувається ви�
тік газу, щось пригоріло на плиті або щось
тліє). Приємними запахами ми насолоджуємо�
ся, а від неприємних і різких відвертаємося.
Дослідивши кілька віршів із другого розділу
Другого послання апостола Павла до корин�
тян, ми довідаємося, що Богові також подоба�
ються приємні аромати. А от звідки вони вихо�
дять, ми довідаємося трохи пізніше.

Біблійна історія
Зараз ми у своїй уяві перенесемося в ті

далекі часи, коли Бог звелів Мойсею написати
Закон. У ньому заповідалося, що потрібно бу�
ло виконувати єврейському народу, а що роби�
ти заборонялося. Бог також повелів Мойсею
описати всі свята й часи, коли їх святкувати, і
те, як робити поклоніння Богові в храмі. Євреї
повинні були приносити Богові різні жертви,
при різних обставинах. Досить часто жертву –
ягня, теля або щось інше – священик спалював
на жертовнику. Тому в Старому Заповіті часто
зустрічається вираз «пахощі, приємні для Гос�
пода», що вживається, коли мова йде про жерт�
ву, яку приносили Богові. Звичайно, Богові по�
добався не сам запах горілої тварини, а факт
покори при виконанні Його веління. Богові
важливо, з яким серцем людина приносить
жертву: чи у смиренності, чи з визнанням своєї
перед Ним провини, чи із вдячністю.

Крім цього, Бог повелів приносити Йому
кадіння. Це особливе священнодійство кадіння
дуже схоже з жертвопринесенням. Для кадіння
використовувався тільки вогонь із жертовника,

що переносився в кадильниці (покажіть наочне
приладдя: жертовника, кадильницю, священика).
На жевріючий жар священик клав ароматичні
речовини, які при спалюванні поширювали при�
ємний запах.

Сьогодні вже немає храму Соломона, ні�
хто не приносить у ньому жертв Богові і
єврейські священики не кадять перед Ним за�
пашних речовин. Однак на землі є ті, хто при�
носить приємні аромати для Господа й зараз.
Давайте разом подивимося, про які приємні
запахи писав апостол Павло в Другому послан�
ні до коринтян (прочитайте 2 Кор. 2:14�15,
зупинившись на словах «Ми�бо для Бога Хрис�
това запашність»).

Ми – приємні аромати для Бога! Звідки
люди можуть довідатися про Бога? Через нас,
Його дітей, Бог поширює знання про Себе. І то�
му Бог хоче виявляти Себе людям через нас
(помістіть напис біблійної істини на дошку). Це
значить, що християни, живучи святим богобо�
язливим життям, свідчать про Бога. Наші добрі
справи, які ми робимо серед людей, повинні
поширюватися, як приємний аромат, що приєм�
но пахне. Можливо, ви чули, що іноді люди,
вражені добрим учинком християнина, гово�
рять: «Так, дійсно є Бог».

(Далі прочитайте вірші 15�16). Бог хоче
виявляти Себе через нас як серед невіруючих
людей, так і серед християн. Для нехристиян
ми – «смертельна запашність», неприємна. Прав�
да, страшні слова? Що ж вони значать? Дивля�
чись на наше життя, невіруючі люди повинні
розуміти, що, якщо вони не змінять свого жит�
тя, не підуть за Господом і не будуть жити жит�
тям, подібним до нашого, вони загинуть у своїх
гріхах. Їх очікує духовна смерть – вічна розлука
з Богом.

Практичне застосування
Ви можете запитати, яким чином стосу�

ється сьогоднішнього уроку ця ароматизована
свічка. Можливо, ви вже здогадалися, що ця
свічка нагадує нам, і тобі, і мені, про ті добрі
справи, які ми повинні робити серед навко�
лишніх. Серед тих, хто спасається, ми – «за�
пашність життєва в життя». Це значить, що,
живучи з Ісусом Христом, ми маємо вічне жит�
тя. Якщо ти прийняв Ісуса Христа у своє жит�
тя, то прагни до того, щоб твоє життя було
бажаним Богові, як приємний запах. Щоб і в
школі, і вдома, і на вулиці серед сусідів і дру�
зів твої вчинки говорили навколишнім, що ти –
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християнин (загасіть свічку). І нехай подібно
до того, як ця свічка продовжує приємно пах�
нути, навіть коли не горить, і ми її запах ще
відчуваємо, тож нехай слід від твоїх учинків і
слів залишиться, як приємний спогад, у душі
тих, з ким ти зустрічався. Тому що Бог хоче
виявляти Себе людям і через тебе.

Вивчення біблійного вірша
Прочитайте вірш із наочності спочатку са�

мі, а потім запропонуйте одній дитині вибрати 
з нього одне слово. Прочитайте разом з діть�
ми весь вірш, а обране слово скажіть пошепки.
Після цього дитина вибирає будь�яке наступне
слово, і при повторі всього вірша ви скажете
пошепки його й попереднє слово. Так продов�
жуйте доти, поки пошепки не буде розказаний
весь вірш. Для закріплення вірша сховайте на�
очність. Між повтореннями вірша коротко по�
яснюйте його значення. Покажіть, як дитина
може застосовувати цей вірш у своєму житті.

Час творчості
Покажіть дітям зразок рамки, роздайте всі

необхідні матеріали. Поясніть, як робити цей
виріб, попередьте про техніку безпеки при ро�
боті зі свічкою!!! Всередині рамки відкресліть
місце для фотографії бажаного розміру. Край

аркуша оформіть краплями й крапками з роз�
топлених воскових олівців. Для цього потрібно
очистити олівець від папірця й піднести його до
палаючої свічки. Трохи потримавши його над
вогнем, щоб кінець олівця розтопився, швидко
нанесіть розплавлену краплю на папір. Крапля
густіє дуже швидко, тому до вогню олівець вар�
то підносити перед кожною наступною крап�
лею. Уникайте того, щоб олівець плавився на
свічку. Якщо олівець тримати над вогнем недов�
го й легко доторкатися ним до картону, то бу�
дуть виходити маленькі опуклі горошинки, які
можна капати на більші краплі іншого кольору.
Прокапайте рамочку різними кольорами й візе�
рунками. Молодшим дітям або допомагайте
кожному самі, або запропонуйте просто роз�
фарбувати рамочку тими ж олівцями.

Підіб’ємо підсумки
Сподіваємося, що ви вже досить досвідче�

ні, однак це не заважає ще й ще раз оцінюва�
ти себе, знаходити слабкі й сильні сторони у
своєму викладанні. Подумайте, наскільки діти
зрозуміли біблійну істину, що ви виклали їм
сьогодні, а найголовніше: чи розуміють учні,
що їм потрібно робити у своєму житті, знаючи
про те, що вони – діти Божі і є для Нього при�
ємними пахощами.
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Біблійна істина: 
Біблія закликає нас уникати лихого то�

вариства

Мета:
Навчальна: допомогти учням усвідомити, що

християни – це храм Святого Духа, Який
живе в них

Практична: спонукати учнів берегти своє жит�
тя в чистоті й уникати негативного впливу
телебачення, компаній ровесників з пога�
ною репутацією

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Відбери в людей мрії про майбутнє життя,

і свою цінність втрачає життя теперішнє. Відбе�
ри в людини віру, що це життя – підготовка до
блаженного життя в майбутньому, і слабшають
зв’язки честі й моралі. Тому Павло наполягає
на тому, щоб коринтяни не спілкувалися з тими,
хто каже, що нема воскресіння: це може приз�
вести до духовно�моральної хвороби, яка буде
псувати життя.

Для уроку вам знадобляться:
� листки зі словосполученнями, які нагаду�

ють минуле заняття (наприклад, священнодій�
ство кадіння, приємні пахощі, виявляти Себе
тощо);

� написи слів для Біблійної історії: ПРА�
ВЕДНІСТЬ, СВІТЛО, ХРИСТОС, ВІРНИЙ,
БОЖИЙ ХРАМ, а також САТАНА, БЕЗЗАКОН�
НЯ, ТЕМРЯВА, НЕВІРНИЙ, ІДОЛИ;

� для Часу творчості:
* квадрати з картону 12х12 см;
* циркулі, ножиці;
* ніж для паперу або діркопробивач;

* товсті нитки або тонкий серпантин для
подарунків довжиною 0,5 м для кожного учня;

* фломастери.

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів

Репутація – набута суспільна оцінка, за�
гальна думка про якості, чесноти й недоліки
когось або чогось. У доброму значенні кажуть
«незаплямована, чиста» репутація, у поганому –
«зіпсована, кепська».

Уникати – віддалятися, пройти мимо,
обійти, цуратися, позбутися, врятуватися, ухи�
лятися від чогось із метою нездійснення непри�
ємного.

Белійяар – сатана.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Запропонуйте кожній дитині вибрати по

одному листку зі словами, які ви розкладете по
всьому класу чистим боком догори. Дивлячись
на слова, учні повинні розповісти, що вони вив�
чали на минулому занятті й що вони довідалися
про ці слова.

Вступ
� Розглянемо приклад з життя. Восени,

особливо в сільській місцевості, люди мають по�
гану звичку спалювати опале листя й висохлі
бур’яни. Вулиці й двори заповнюються їдким
шкідливим димом. Можливо, і комусь із вас до�
водилося проходити такою вулицею. Після цьо�
го одяг просочується димом, і в домі ще довго
чути цей неприємний запах.

Багато справ люди роблять серед певних
запахів. Чим, наприклад, пахне халат аптекаря?
Правильно, ліками, тому що аптекар оточений
ними з усіх боків. Однак оточенням називають
не тільки природні та створені умови, у яких ми
перебуваємо, але й групу людей, серед яких ми
проводимо багато часу у школі, вдома, на ву�
лиці, на роботі. Оточення може чинити на нас
як позитивний, так і негативний вплив. Саме

Біблійний вірш:
«Не дайте себе звести, – товариство лихе
псує добрі звичаї!»

1 Коринтян 15:33

ЯКЩО ТИ ХРАМ БОЖИЙ
2 Коринтян 6:14�16; 1 Коринтян 15:12�14,32�34
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тому в народі говорять: «З ким поведешся – від
того й наберешся».

Біблійна історія
Апостол Павло, побачивши, що думки та

вчинки одних так званих віруючих у коринтсь�
кій церкві погано впливали на інших, сказав:
«Товариство лихе псує добрі звичаї». Це озна�
чає, що якщо ти будеш дружити з поганими
людьми, поганою компанією, то в тебе будуть
зникати гарні звички і якості, які були, а на їхнє
місце прийдуть погані.

� Чому деякі групи людей, або, як ми їх
називаємо, «компанії», дорослих або дітей на�
зивають поганими?

Тому що вони говорять непристойні слова,
роблять погані вчинки.

Що ж змусило апостола Павла сказати
так? Давайте прочитаємо, про що він писав до
коринтян (прочитайте 1 Кор. 15:12�14 і відразу
ж 15:30�34).

Людина, яка вважає, що крім цього життя
нічого немає й після нього нічого вже не буде,
може впевнено сказати: «Будем їсти та пити,
бо ми взавтра вмрем!». Група людей, про яку
тут пише Павло, не знала Бога, вони говори�
ли, що воскресіння з мертвих немає, і нав’язу�
вали цю думку іншим, які теж починали в це ві�
рити. Якщо немає воскресіння, то можна жити
так, як хочеться, і ні в чому собі не відмовля�
ти. Адже тоді відповідати на Божому суді за
всі свої вчинки не доведеться. Можна не дума�
ти про чистоту життя, про святість, про добрі
справи. Тому Павло наполягає на тому, щоб
коринтяни не спілкувалися з тими, хто каже,
що немає воскресіння. Тільки той, хто не знає
Бога, може заявляти, що немає воскресіння
мертвих. Апостол закликає уникати поганого
товариства, поганого оточення, щоб це не змі�
нило нашого мислення й нашої віри. Наприк�
лад, таким поганим оточенням може стати для
нас телебачення.

У телебаченні є багато чого гріховного.
Це й реклама, яка починається, коли ви ди�
витеся нехай навіть цікаву й пізнавальну прог�
раму про природу, а реклама примушує вас
бажати багатьох різних речей. Це й низька
мораль не тільки більшості фільмів і передач,
але навіть мультиків. У багатьох людей виникає
сильне захоплення телебаченням, що стає в
їхньому житті найважливішим. Значно краще
дивитися вже перевірені батьками фільми, пе�
редачі або мультики на відео� або DVD�магні�

тофоні. Але навіть якщо ми будемо дивитися
тільки гарні дитячі передачі, мультики й ко�
рисні наукові фільми, вони можуть віддаляти
нас від живого спілкування з людьми. Відео й
комп’ютер не є друзями, з якими варто прово�
дити багато часу. Тільки спілкуючись із живими
людьми, можна навчитися бути уважним, чуй�
ним до їхніх проблем і потреб.

А ось, наприклад, «фільми для дорослих»,
як їх називають виробники, неприпустимі для
перегляду не тільки дітьми, але й дорослими
християнами. По�перше, у них немає нічого ко�
рисного й творчого для дитини Божої, по�дру�
ге, вся ця інформація «засмічує» наш мозок. А
мозок записує й прокручує інформацію, як маг�
нітофон. Стежте за тим, що ви дивитеся й скіль�
ки часу на це йде. Не робіть комп’ютер або
відеомагнітофон своїм основним оточенням –
вони того не варті.

Запропонуйте учням виконати таке зав�
дання. Розмістіть на дошці слова першої групи
в стовпчик. Скажіть, що між цими словами ба�
гато спільного. Тепер поруч із ними повісьте
слова 2�ї групи. Дітям необхідно попарно
з’єднати слова 1�ї групи з їхніми антонімами.
Антонімами називають слова, протилежні за
значенням, наприклад: сухий – мокрий, доб�
рий – поганий. А щоб легше було впоратися із
цим завданням, прочитайте 2 Кор. 6:14�16.
Після того, як діти прочитають, під їхнє дик�
тування розставте слова попарно, як про це
говориться в тексті. Підбийте підсумок.

Апостол Павло закликав коринтян не
впрягатися до одного ярма з невірними, тобто
не мати з ними нічого спільного. Існують дея�
кі несумісні речі, які ніколи не варто поєдну�
вати. Неможливо, щоб в одній людині поєдну�
валися чистота християнина й гріховність
язичника. Ці вірші є закликом до всіх хрис�
тиян дотримуватися особистої непорочності
від гріхів, які є у світі.

� Якщо ти вважаєш, що є храмом Божим і
Дух Святий живе в тобі, то чи можеш ти допуска�
ти у своєму житті щось погане, гріховне?

� Чи можеш ти дружити з тими, хто на тебе
погано впливає?

Іноді нам настільки хочеться бути части�
ною якоїсь компанії, що ми не замислюємося
про те, до яких наслідків це призведе. Хочемо
ми того, чи ні, але люди, з якими ми проводи�
мо багато часу, впливають на наші думки й по�
ведінку. Недарма народне прислів’я каже:
«Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти».
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Якщо ти храм Божий

Чи бувало у твоєму житті, щоб ти піддався на
вмовляння друзів, у результаті чого мав великі
неприємності? Якщо так, то ти не перший, хто
виявився в подібній ситуації. Давайте подиви�
мося, що про це каже Біблія.

Нехай хтось прочитає Приповісті Соломо�
на 1:10�16 (старшим дітям можете поставити
запитання, наведені нижче).

� Як ви думаєте, що це за «грішники», про
яких згадується в цих віршах?

� На що нас можуть намовляти грішники?
� Які блага можуть обіцяти злочинці, аби

тільки тільки вмовити когось вчинити злочин?
� Від чого застерігає нас Писання в 15 і 16

віршах?
Один юнак, вірний Богові християнин,

знаючи, що Біблія закликає уникати впливу по�
ганого товариства, був змушений піти з роботи
тільки тому, що люди, з якими він працював в
одній бригаді, постійно вживали безсоромні,
лайливі слова. Звичайно, він не повторював їх,
але ці слова засідали в його пам’яті, як сміття,
що заповнювало думки, або як їдкий дим, яким
просочується наш одяг, коли ми стоїмо біля
вогню. Саме тому він прийняв рішення з Бо�
жою допомогою шукати іншу роботу, щоб уник�
нути поганого впливу з боку свого оточення.
Звичайно, Бог допомагає тим, хто прагне збе�
регти своє життя в чистоті й святості перед
Ним. Незабаром юнак уже працював на іншій
роботі серед порядних людей. Господь і тебе
закликає уникати поганого товариства.

Практичне застосування
Проведіть експеримент. Викличте декіль�

кох учнів до дошки й дайте їм завдання намо�
лювати одночасно однією рукою трикутник, а
другою – квадрат. Як правило, зробити це ду�
же нелегко. Зробіть із цього висновок: подібно
до того, як важко зосередитися, щоб одночас�
но двома руками малювати різні фігури, так

само важко залишатися вірним Богові христия�
нином, одночасно догоджаючи цьому світові.
Вибрати потрібно щось одне. Перед христи�
янином завжди стоїть завдання: як зберегти
себе в чистоті й уникнути впливу поганого
оточення.

Поміркуй про своїх друзів. Згадай, що во�
ни роблять, що говорять. Чи стаєш ти завдяки
дружбі з ними кращим? Якщо ти вже неоднора�
зово чув від батьків або родичів слова про те,
що твої друзі погано впливають на тебе, то кра�
ще залиш таку дружбу, поки не пізно. Попроси
Бога дати тобі сил і мудрості протистояти тиску
з боку ровесників, які чинять зле.

Вивчення біблійного вірша/ 
Час творчості

Прочитайте біблійний вірш. Поясніть зна�
чення виразу «Не дайте себе звести». Запитай�
те, що діти розуміють під словами «добрі зви�
чаї», що це означає в їхньому житті.

Якщо діти у вас молодшого
віку, приготуйте для них готові
картонні пам’ятки і проріжте
отвори, щоб просмикнути
нитку. Старші нехай самі ви�
ріжуть коло й просмикнуть
нитку або стрічечку. На обному
боці цієї пам’ятки нехай діти напишуть біблій�
ний вірш, а на другому – істину.

Далі можете умовно розділити клас на дві
групи. Перша повторює першу частину вірша,
друга – другу, а потім міняються. Повторіть
вірш різними методами: пошепки, присівши, із
закритими очами тощо.

Підіб’ємо підсумки
Визначте, що сьогодні вам сподобалося у

своєму викладанні, а що ні. Чи запам’ятали ва�
ші учні біблійну істину уроку, а також чи розу�
міють вони, як застосувати її у своєму житті?
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На зустріч із Богом

Біблійна істина: 
Біблія вчить, що заздрість приносить зло й

заподіює шкоду

Мета:
Навчальна: учні повинні довідатися, що зазд�

рість – це величезна небезпека, яка може
спричинити зло, горе й заподіяти шкоду

Практична: закликати дітей не заздрити, а ко�
ли з’являється почуття заздрості, шукати в
Господа допомоги, щоб його подолати

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Напевно, немає жодного християнина, у

голові якого зрідка не проскакувала б заздра
думка. Але сила християнина полягає, по�пер�
ше, у тому, щоб не дати їй осісти й тим більше
не дати їй діяти, а по�друге – якщо вона вже
осіла, мати сміливість зізнатися в цьому самому
собі й Господу та просити в Нього допомоги 
її подолати.

Для уроку вам знадобляться:
� ілюстрації Авеля й Каїна; Давида із Са�

улом або Голіятом; розп’яття Ісуса Христа;
� 2 примірники головоломки біблійного

вірша (див. відповідний розділ) у збільшеному
вигляді, 2 кольорових олівці й призи для поло�
вини класу;

� для Часу творчості:
* коробка з�під взуття;
* кольоровий і подарунковий папір;
* клей, ножиці, скотч;
* на вибір: пряжа, наклейки або блискучий

папір;
* багато невеликих папірців.
Підготуйте запитання для повторення ми�

нулого уроку.

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів

Рільник – людина, що обробляє землю
для отримання врожаю.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Гра «Найспритніший». Запропонуйте уч�

ням віддати вам якийсь предмет (олівець, гумку,
пенал, ручку, маркер тощо) і стати посередині
класної кімнати, утворивши коло. На підлозі в
центрі кола покладіть ці предмети, але на один
менше, ніж вийшло дітей. Тепер всі діти ходять
по колу, а за вашим сигналом повинні схопити
один предмет. Кому предмета не дістанеться,
той буде відповідати на запитання на тему ми�
нулого уроку. Після відповіді дитина сідає на
місце, а ви забираєте ще один предмет. Гра три�
ває доти, поки не залишиться один «найспритні�
ший», він повинен згадати тему та біблійну істи�
ну минулого уроку.

Вступ
Почніть вступ з того, що запропонуйте ді�

тям зібрати літери, що ви напишете на дошці,
в одне слово. Почніть писати друкованими лі�
терами слово ЗАЗДРІСТЬ (літери пишіть у ха�
отичному порядку). Давайте навідні запитання
і трохи підказуйте, залежно від віку дітей. На�
приклад, «це стосується людини», «це почуття»
тощо. Після того, як діти вгадають слово, запи�
шіть його на дошці в нормальному вигляді. За�
питайте клас:

� Чи доводилося вам кому�небудь заздрити?
� А що ж таке заздрість?
Заздрість – це почуття прикрості й незадо�

волення, викликане успіхом іншого. Хтось ба�
гатший за нас, кращий за нас, сильніший, здіб�
ніший. Заздрість виникає через бажання мати
те, що є в когось іншого. Наприклад, якщо у тво�
го друга вже є мобільний телефон, а в тебе – ні,
але тобі дуже хочеться мати його. Або коли то�
бі здається, що якась дівчинка у твоєму класі
гарніша за тебе, що в неї більше друзів і їй при�
діляють більше уваги, ніж тобі. Заздрість – це

Біблійний вірш:
«Бо де заздрість та сварка, там безлад та
всяка зла річ!»

Якова 3:16

НЕ БУДЕМО ЗАЗДРИТИ ОДИН ОДНОМУ
Галатів 5:19�26
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Не будемо заздрити один одному

також коли ти думаєш: «А Борискові батьки ку�
пили велосипед з багатьма швидкостями. Теж
мені, радість! Коли виросту, куплю собі сто та�
ких велосипедів».

На прикладі деяких біблійних історій
сьогодні ми довідаємося, до чого призводить
заздрість.

Біблійна історія
На початку Біблії розповідається, як у пер�

ших людей Адама та Єви народилися діти.
Старшого звали Каїн, а молодшого – Авель (ви�
ходячи з того, яку саме вам удалося знайти
ілюстрацію, помістіть її на дошку в потрібний
момент, у процесі розповіді). Коли хлопчики ви�
росли, вони почали допомагати своїм батькам
добувати їжу. Каїн був рільником, а Авель –
пастухом. Якось брати вирішили принести
жертви Богові. Каїн приніс овочі – плоди землі,
а Авель – молоде ягня зі своєї отари. Бог прий�
няв жертву Авеля, але в житті Каїна був якийсь
гріх, тому його жертву Бог не прийняв. Це ду�
же образило Каїна, і в його серці зародилася
заздрість і ненависть до свого рідного брата. Ця
заздрість не давала йому спокою: йому дуже хо�
тілося отримати те, що дісталося іншому – Божу
прихильність. Але Бог бачив серце Каїна, і то�
му й сказав йому: «Чого ти розгнівався, і чого
похилилось обличчя твоє? Отож, коли ти добре
робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли
недобре, то в дверях гріх підстерігає. І до тебе
його пожадання, а ти мусиш над ним панувати».
Але Каїн не послухався застереження Божого.

Одного разу, коли брати були в полі, Каїн
підняв руку на свого брата Авеля й убив його.
Так заздрість стала причиною зла й призвела
до першого у світі вбивства. Каїн не залишився
непокараним. «За те що ти вбив Авеля, – ска�
зав Бог Каїнові, – ти проклятий від землі, що
розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого
брата з твоєї руки. Коли будеш ти порати зем�
лю, вона більше не дасть тобі сили своєї. Манд�
рівником та заволокою будеш ти на землі».
Заздрість принесла велике горе всій родині.
Їхні батьки – Адам і Єва – одночасно втратили
обох синів. Один помер, а другий пішов у ви�
гнання й назавжди покинув рідний дім. Але ж
усе могло бути по�іншому, якби Каїн вчасно
покаявся й не дав можливості заздрості опану�
вати його серцем.

Якщо ми не вдаємося до Божої допомоги,
заздрість може спонукати нас зробити те, чого
ми не повинні робити, або ми скажемо таке,

про що пізніше будемо жалкувати. Історія, яку
ви почуєте далі, розповість нам про подібний
випадок (помістіть ілюстрацію Давида).

� Ви пам’ятайте сміливого юнака Давида,
що один на один вийшов на бій з велетнем? Як
звали велетня? Чим закінчилася зустріч Давида 
з Голіятом?

Після перемоги Давида над Голіятом цар
Саул вирішив залишити його в царському пала�
ці. Давид був хоробрим воїном, і Саул це ба�
чив. Давид ходив усюди, куди посилав його
цар, і у всьому чинив розумно, тому Саул вирі�
шив поставити Давида командувати воїнами. І
раби Саула, і всі люди полюбили Давида. Мож�
ливо, цар Саул теж тішився, що в нього є такий
сміливий воїн, якому Бог дає успіх. Але три�
вало це доти, поки не трапилася одна подія.
Ізраїльське військо переможно поверталося до�
дому. Жінки вийшли, щоб привітати воїнів з пе�
ремогою. З радістю вони грали на бубнах та
цимбалах і танцювали. У своїй пісні вони співа�
ли: «Саул повбивав свої тисячі, а Давид десятки
тисяч!». Як на це відреагував цар Саул, ми мо�
жемо прочитати в Біблії (прочитайте вголос 
1 Цар. 18:8�12). Бог зберіг життя Давида й
удруге, коли Саул знову хотів убити його. Але
цар Саул продовжував жити з гріхом у серці, і
Бог від нього відвернувся. Його життя трагічно
закінчилося на полі бою. Ми знову бачимо, що
Біблія вчить нас: заздрість приносить зло й за�
подіює шкоду.

У Писанні наводиться ще багато прикла�
дів, які застерігають нас від гріха заздрості.
Багато з людей постраждали, того що їм зазд�
рили (покажіть малюнок розп’яття). Цей малю�
нок показаний не марно, адже наш Господь
Ісус Христос теж постраждав через заздрість.
Він був істинним Учителем, любив людей і пе�
ребував у них у великій пошані й повазі. Це
дуже не подобалося релігійним лідерам: пер�
восвященикам, книжникам і фарисеям. На су�
ді в Понтія Пилата заарештований Ісус викли�
кав подив Своїм мовчанням. Він не скаржився,
не відстоював Свою правоту, не захищався.
Ось як це відбувалося (виразно прочитайте
Мт. 27:11�22).

Заздрість – це погана якість, що призво�
дить до лихих і страшних наслідків. У Божих
очах – це гріх. Апостол Павло писав христия�
нам Галатії, щоб вони жили духовним життям,
ходили за духом і не робили того, чого хоче ті�
ло, тому що вчинки тіла – це... (далі прочитайте
Гал. 5:19�26).
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Практичне застосування
Заздрість – одна з дуже важливих проблем

як для дорослих, так і для дітей: «Моєму одно�
класникові купили такий магнітофон! От якби 
й мені такий... А в Каті тато – бізнесмен, не те
що мій. Він їй такі речі купує!» Заздрість – це
гріх, що веде до страшних наслідків. Якщо 
ти заздриш, то ніколи не знайдеш успіху в жит�
ті, а постійно будеш незадоволеним тим, що 
в тебе є.

Сьогодні ми довідалися, що заздрість – це
погано. А як же тоді боротися з нею, щоб во�
на навіть у думках не з’являлася? У першу чер�
гу тобі потрібно зізнатися самому собі в тому,
що ти комусь заздриш і чому саме заздриш.
Потім скажи про це Господу в молитві, попро�
си в Нього прощення за свій гріх і попроси
допомоги перебороти почуття заздрості. А
найсильнішим кроком у твоїй перемозі над
власною заздрістю буде молитва за того, кому
ти заздрив, і радість за його успіхи. У заздрості
є ворог, якого вона дуже боїться, – це добро�
зичливість. Якщо ти завжди будеш зичити сво�
єму ближньому добра, то заздрість не буде вхо�
дити до твого серця. Тому що Біблія каже нам:
«Бо де заздрість та сварка, там безлад та всяка
зла річ!» І ми сьогодні вивчимо це застережен�
ня напам’ять.

Вивчення біблійного вірша
Запишіть вірш на дошці. Розділіть дітей на

дві команди. Запропонуйте їм прочитати вірш 
5 разів подумки, а потім зітріть написане на
дошці. Запропонуйте, щоб одна команда роз�
повіла першу частину вірша, а друга – його
продовження. Потім навпаки.

У дітей 10�11 років перевірте, як вони за�
пам’ятали вірш, у такий спосіб. Роздайте коман�
дам по головоломці й по одному кольоровому
олівцю. Всі слова біблійного вірша потрібно
знайти серед букв якнайшвидше, зафарбувати
їх олівцем і правильно виписати вірш унизу.
Слова розміщені тільки по діагоналі, але в різ�
них напрямках. Нагородіть переможців приза�
ми. Після цього скажіть учням другої команди,
що в них зараз є гарна можливість порадіти
успіху своїх друзів і не заздрити їм.

Час творчості
Поставте дві парти разом, щоб усі діти

змогли стати навколо них. Скажіть, що сьогодні

ви будете виготовляти виріб для гри «Запитаємо
коробку», у яку пограєте наступного уроку.
Кілька дітей будуть обклеювати кольоровим па�
пером кришку, хтось – саму коробку, кілька ді�
тей можуть вирізати якісь фігурки, візерунки, а
ще хтось все це наклеює. Головне, щоб в оформ�
ленні коробки брав участь кожний. Коли ко�
робка буде готова, проріжте зверху в кришці
круглий отвір, щоб можна було просунути руку.

Після Часу творчості, коли діти знову ся�
дуть на свої місця, коротко повторіть, що ви
вивчали сьогодні, про які біблійні історії гово�
рили (далі наводяться завдання для дітей 10�11
років). Роздайте маленькі папірці по 5�7 шт. на
парту. Запропонуйте дітям скласти й записати
на папірцях запитання, які б вони поставили
один одному, щоб перевірити, як хто зрозумів
матеріал сьогоднішнього уроку. Складіть запи�
тання в коробку (вона вам знадобиться наступ�
ного уроку для Повторення).

Підіб’ємо підсумки
Після закінчення заняття, коли діти розій�

дуться, прочитайте всі запитання, які вони склали.
Це зможе частково вам показати, як діти зрозу�
міли матеріал, і спрямує вас до вдосконалення.
Наприклад, якщо ніхто з дітей не поставив за�
питання про шкоду заздрості, то, на жаль, вони
не зрозуміли нічого. Тоді задумайтеся, що ви
сказали не так, чого недоказали, що учням бу�
ло незрозуміло. Допишіть самі запитання, яких,
по�вашому, не вистачає.
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Біблійна істина: 
Бог хоче, щоб діти поважали своїх батьків

і корилися їм

Мета:
Навчальна: діти повинні знати, що поважати й

коритися своїм батькам – це заповідь Божа
Практична: спонукати дітей до поваги й слух�

няності своїм батькам, бути уважними до
їхніх порад і прохань

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Всі людські взаємини будуються на осно�

ві стосунків з батьками. Діти, які поважають
своїх батьків і цінують їх, стануть активними
будівниками організованого, гармонійного та
продуктивного суспільства. Покоління ж недис�
циплінованих, непокірливих дітей буде спри�
яти створенню суспільства, у якому панує ха�
ос і розруха. Тому ми повинні говорити про
це, але щоб у ваших учнів з’явилося бажання
поважати й слухатися своїх батьків, радимо
не критикувати дітей і не порівнювати зі слух�
няними. Пригадайте час, коли ви самі були
дитиною і як ви слухалися своїх батьків, як
слухаєтеся зараз. Було б добре, якби ви згада�
ли для дітей випадок зі свого життя, коли ва�
ша неслухняність нашкодила вам, як ви проси�
ли прощення.

Для уроку вам знадобляться:
� малюнки до Біблійної історії:
* діти;
* вухо;
* батьки;
* велика рамка трикутної форми;
* табличка з написом ЦЕ СПРАВЕДЛИВЕ!;

� напис із посиланням ЕФЕСЯН 6:1 для
вивчення вірша;

� на кожну парту: одні ножиці, одна одно�
разова склянка, вузенький скотч, а також 2�літ�
рова пляшка з водою й серветки для Часу
творчості.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Повага, шана – ставлення із глибокою
пошаною, що грунтується на визнанні чиїхось
чеснот.

Слухатися – коритися, чинити відповід�
но до порад, розпоряджень; виконувати чужу
волю.

Слухняність – покора, покірність, піддат�
ливість.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Гра «Запитаємо коробку». Учні переда�

ють один одному коробку, дістають запитання
й відповідають на них. Підбийте підсумок по�
вторення.

Вступ
Почніть урок історією з життя.
«Три жінки брали з криниці воду й розмов�

ляли про своїх дочок. А поруч на лавці відпочи�
вав старенький дідусь. Одна мати хвалилася,
яке в її дочки гарне й дороге вбрання, як важ�
ко їй, матері, було заробляти на нього гроші, та
вона не шкодувала сил. Друга розповідала про
чудовий голос своєї донечки й не скупилася на
похвалу. А третя мовчки слухала. Ледве жінки
набрали води – аж ідуть три дівчини. Одна в
ошатному платті, друга співає, як дзвінкий жай�
воронок, а в третьої немає ні особливого
вбрання, та й голосу не чути.

Стоять матері, милуються дочками. Дві
красуні гордо пройшли повз криницю. А їхня
подружка підійшла до своєї матері, взяла на
плече коромисло із відрами й понесла додому.

Отут жінки в старого й запитують:
� Яка з наших дочок найкраща?

Біблійний вірш:
«Діти, – слухайтеся своїх батьків у Госпо�
ді, бо це справедливе!»

Ефесян 6:1

ЩОБ ДОБРЕ ВЕЛОСЯ ТОБІ
Ефесян 6:1�3
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А старий і відповідає:
� А де ж ці дочки? Я бачив тільки одну».
Запитайте учнів:
� Чому дідусь сказав, що не побачив інших

дочок?
Тому що він вважав, що по�справжньому

назвати дочкою можна лише ту, котра поспіши�
ла на допомогу своїй матері.

� Яка з дочок виявила повагу до власної ма�
тері, і в чому це виразилося?

На сьогоднішньому занятті ми будемо
вивчати дуже цікаву тему, корисну для кожно�
го з нас.

Біблійна історія
Прочитайте біблійний вірш цього уроку

цілком. Потім, вимовляючи по одному слову,
вивішуйте на дошку малюнки й розкривайте
тему.

«Діти» (помістіть на дошку малюнок дітей) –
це всі сини й дочки у світі.

«Коріться» (помістіть малюнок вуха) – це
значить слухайтеся, тобто уважно слухайте й
правильно чиніть. Виконуйте те, що чуєте від
тата й мами.

«Своїм батькам» (помістіть на дошку малю�
нок батьків) – діти повинні коритися словам і
авторитету своїх батьків.

«У Господі» (покладіть великий трикутник
поверх усіх малюнків, див. нижче) – слухайтеся
своїх батьків заради Господа. Слухняність ді�
тей батькам відображає їхню покору Господу
Ісусу Христу. Корячись і поважаючи батьків,
ви коритеся й виявляєте повагу до Самого Гос�
пода Ісуса.

� Вам подобається одержувати подарунки?
Звичайно, тому що подарунки завжди гар�

ні, приємні й часто корисні. Вони приносять
радість.

� Чи можна назвати подарунок поганим?
Звичайно ж, ні. Тому що інакше це вже

буде не подарунок, а щось погане, зле, те, що
дали, щоб нашкодити. Отож у Біблії є такі сло�
ва: «Діти – спадщина Господня, плід утроби –
нагорода!» (Пс. 126(127):3). Це значить, що
ви – спадщина, або подарунок від Бога, дана
вашим батькам. А подарунки повинні бути гар�
ними, і тому Бог хоче, щоб ви були гарними,
слухалися й поважали своїх батьків. А батьки
повинні любити й виховувати дітей, піклувати�
ся про них і, що важливіше за все, познайоми�
ти їх з Небесним Отцем якомога раніше.

Діти повинні коритися своїм батькам у
всьому, крім тих випадків, коли батьки приму�
шують дітей здійснити гріховний учинок (у цей
момент ви можете поговорити про конкретні си�
туації з життя або запитати дітей, у яких батьки
невіруючі, у яких випадках вони можуть не слу�
хатися їх, наприклад, коли їм пропонують всту�
пити в бійку, щось украсти).

Основна причина, чому діти повинні кори�
тися своїм батькам і шанувати їх – цього вима�
гає справедливість. Тому що «це справедливе»
(помістіть напис під трикутником). Справедли�
вість належить до того, що правильне, правед�
не, що має бути саме так, а не інакше. Для дітей
не може бути іншої справедливості, ніж корити�
ся своїм батькам, високо цінувати їх і виявляти
повагу.

Коли Бог з самого початку дав народу
Свій Закон у вигляді Десяти Заповідей (по�
містіть на дошку в правому верхньому кутку
малюнок таблиць із Заповідями), то перший
закон щодо людських взаємин був таким (про�
читайте Вихід 20:12). Саме цей закон повто�
рює апостол Павло в Посланні до ефесян,
вірші з якого ми сьогодні досліджуємо (прочи�
тайте Еф. 6:1�3 цілком). Покора цій заповіді
налагоджує правильні й добрі взаємини між
дітьми й батьками. Повага до батьків настіль�
ки для Бога важлива, що Мойсей у Законі Бо�
жому повелів: «А хто вдарить батька свого чи
матір свою, той конче буде забитий», «І хто
проклинає батька свого чи свою матір, той
конче буде забитий». У давньому Ізраїлі сло�
весне приниження батьків або жорстоке фі�
зичне поводження з ними було злочином, за
яке призначали страту.

� Чому діти не слухаються батьків?
Тому що діти часто хочуть робити все по�

своєму, а батьки вже знають, до чого це може
привести. Батьки мають життєвий досвід, адже
колись вони й самі були дітьми, тому, напевно,
не раз переконувалися, як важливо бути слух�

ЦЕ СПРАВЕДЛИВЕ!



няними. Наш Господь Ісус Христос теж колись
був такою ж Дитиною, як ви. У Нього теж бу�
ли земні батьки. Він є добрим взірцем для всіх
дітей, тому що був найбільш слухняним Хлоп�
чиком на світі. Він був слухняним Своїм бать�
кам, працював по господарству, допомагав
Йосипу теслювати. У цьому Він виявляв повагу
й шану. Він ніколи не кричав на Своїх батьків,
не бурчав, не вимагав чогось. Коли ж настав
час виконувати Своє призначення, Ісус Хрис�
тос підкорився волі Свого Небесного Отця й
покірно пішов на Голгофу.

� А що сталося на Голгофі?
Якби Ісус у дитинстві не був слухняним,

то ніколи не став би нашим Спасителем. Але
він був, як написав про це в Біблії апостол
Павло, «слухняний аж до смерти, і то смерти
хресної».

Практичне застосування
Скажіть дітям, що Бог хоче, щоб усі діти

були слухняними й поважали своїх батьків
не тільки для того, щоб було добре батькам,
але й щоб у родині не було сварок, плачу, роз�
дратованих тат або мам, постійних покарань,
щоб у кутку не висіла різка або татів ремінь,
щоб це зовсім не було потрібно. Бог хоче, щоб
усі діти були слухняними й уважними до порад
і прохань батьків, тому що від цього буде доб�
ре самим дітям. Бог буде особливо благослов�
ляти покору дітей. Якщо ти помітиш у школі
успіхи як наслідок твоїх старань, побачиш, що
вчителі до тебе добре ставляться, що друзів
стало більше й вони поважають тебе, хіба це
не благословення Божі за твою покору, пова�
гу й пошану до старших? Не думай, що все, що
тобі хочеться робити, для тебе корисно, тому
що дуже часто неслухняність дітей призводила
до важких наслідків.

Вивчення біблійного вірша
Для вивчення біблійного вірша викорис�

товуйте символи, які ви використовували в біб�
лійній історії. Напис із посиланням розмістіть
під схемою. Зверніть увагу учнів на дошку,
повторіть вірш усі разом. Запропонуйте ко�
мусь із дітей знімати з дошки по одному симво�

лу в процесі читання вірша. Інший може стави�
ти їх на місце.

Час творчості
Гра «Чому навчать склянки?».
Роздайте учням необхідні матеріали. Про�

стежте, щоб це завдання учні виконували пара�
ми. Засічіть час і дайте команду, щоб діти порі�
зали боки пластмасових склянок вузенькими
смужками вздовж, не дорізаючи до дна на 1 см.
Похваліть тих, хто впорався пер�
шим. Оголосіть час, за який ця пара
учнів упоралася із завданням. Поче�
кайте, поки закінчать усі.

Тепер дайте дітям скотч і по�
просіть за цей же час скріпити смуж�
ки склянки так, щоб потім можна було налити
води. Той, хто різав ножицями, тепер буде до�
помагати тримати стаканчик, поки другий буде
склеювати. Зрозуміло, що діти встигнуть склеї�
ти менше, ніж порізали, і вода однаково буде
витікати.

Підбийте підсумок, чому навчили нас
склянки: так само, як ці склянки легко зруйну�
вати й важко відновити, так легко зруйнувати
добрі стосунки між батьками й дітьми своєю
неслухняністю, вчинивши нерозважно, свавіль�
но. Тому краще дбайте про свої стосунки з
батьками, щоб у вашій родині панували мир,
радість і любов.

Підіб’ємо підсумки
Незабаром уже кінець семестру. Придив�

ляйтеся до своїх учнів, чи старанно вони вико�
нують домашнє завдання, чи добре вчать вірші.
Підбадьорюйте й зацікавлюйте тих, хто робить
це погано.
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ЦЕ СПРАВЕДЛИВЕ!

Ефесян 6:1
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Біблійна істина: 
На прикладі апостола Павла Біблія по�

казує, що на цій землі немає нічого ціннішого
за Христа

Мета:
Навчальна: показати учням на прикладі апос�

тола Павла, що ніякі досягнення людини,
ніякі почесті й привілеї не цінніші за Христа

Практична: закликати учнів не жалкувати ні
про що земне, що могло б стати на дорозі
до пізнання Ісуса Христа й духовного
зростання

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Павло дізнався, що справжні стосунки з

Богом ґрунтуються не на Законі, а на вірі в Ісу�
са Христа. Вони не досягаються людиною, а да�
ються Богом; вони не досягаються нашими
справами, а набуваються через віру. Ми спро�
буємо на уроці у формі діалогу представити ці
стосунки увазі дітей. Було б добре, щоб ви на
особистому прикладі показали, від чого довело�
ся відмовитися вам, щоб вірно йти за Ісусом
Христом.

Для уроку вам знадобляться:
� чисті листочки, вирізані у формі відкри�

тої книги;
� для Біблійної історії:
* написані на листочках розбірливим по�

черком запитання для журналістів;
* відповіді Павла на сувої;
* одяг часів перших християн для брата,

що буде грати роль Павла;
� хмаринки, вирізані з блакитного паперу

формату А5, з написаними на них (темним

кольором жирним шрифтом) словами вірша й
посиланням (на кожній по одному слову), скотч;

� папір, кольорові олівці або фломастери
для Часу творчості.

Запросіть старшого брата для виконання
ролі Павла. Дайте йому його слова за тиждень
до уроку та скажіть, що він може не вчити текст
напам’ять, слово в слово, а просто добре знати
зміст. Перед уроком роздайте учням, які при�
йдуть першими, запитання для Павла.

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів

Засновник – людина, що заклала початок
існування чогось.

Аристократія – вища родовита верства
населення, дворянства; привілейована частина
класу або якоїсь суспільної групи.

Привілей – надання право, пільги.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Роздайте дітям невеликі листочки й запро�

понуйте згадати, що вони вивчали минулого
уроку. Нехай учні спробують написати те, що
запам’ятали, яку біблійну істину вивчали, про
яких біблійних і небіблійних героїв говорили.
Виділіть дітям 5�7 хвилин на записування, а по�
тім нехай кожний прочитає написане.

Вступ
Почніть Вступ захопленою інтонацією.
� Добрий день! Ми раді привітати вас у на�

шій студії на передачі «Зустрічі з відомими
людьми». Сьогодні в нас у гостях відомий про�
повідник, засновник багатьох церков, автор
натхненних Богом рукописів, апостол Павло!
Привітайте його! (До класу заходить брат в
одязі часів апостола Павла. В руках він тримає
сувій з текстом відповідей, вітається, сідає на
приготовлене йому місце посередині класу. Ве�
дучий продовжує):

� Ми вже досить довго вивчаємо ваші лис�
ти, і багато чого довідалися про ваше христи�
янське життя, віддане служіння Господу Ісусу

Біблійний вірш:
«Тож усе я вважаю за втрату ради
переважного познання Христа Ісуса, мого
Господа»

Филип’ян 3:8а

НІ ПРО ЩО НЕ ШКОДУЮЧИ
Филип’ян 3 розділ (вибірково)
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Христу. Але запросили ми вас на передачу,
щоб поставити вам ще більш конкретні запи�
тання й отримати відповіді на ті офіційні за�
яви, які ми читаємо в Посланні до филип’ян у
3 розділі. З 4 по 7 вірш ви написали, що у
своєму житті користувалися всіма привілеями,
якими тільки може користуватися юдей, і до�
сягли всього, чого тільки може досягти люди�
на у цьому становищі. Але ви добровільно від
усього відмовилися, щоб іти за Ісусом Хрис�
том. Нас цікавлять подробиці. У наших жур�
налістів є кілька запитань. Будь ласка, перше
запитання.

Біблійна історія
Журналіст 1: Чому ви сказали, що були з

роду Ізраїля?
Відповідь Павла: Юдеї називали себе ізра�

їльтянами, коли хотіли підкреслити свої особли�
ві стосунки з Богом, тому що ім’я Ізраїль було
дано Богом Якову. Називаючи себе ізраїльтяни�
ном, я підкреслив чистоту свого походження,
що колись було для мене дуже важливим.

Журналіст 2: Ви з племені Веніяминового.
Чи підтверджувало це якісь ваші привілеї?

Відповідь Павла: В аристократії Ізраїля
плем’я Веніямина посідало особливе місце. Ве�
ніямин був сином Рахілі, гаряче коханої дружи�
ни Якова, і з усіх дванадцяти патріархів, синів
Якова, тільки він народився в Краї обітованому
(Буття 35:17�19). З коліна Веніяминового ви�
йшов перший цар Ізраїлю – Саул. Саме в йо�
го честь мої батьки назвали мене Савлом. Хто б
не пишався тим, що належить до еліти, ланки
вищого суспільства?

Журналіст 3: До чого таке уточнення
«єврей із євреїв»? Що в цьому особливого?

Відповідь Павла: Справа тут ось у чому.
Юдеї були розсіяні по всьому світу. Вони жили
в багатьох містах, селах, різних країнах. Десят�
ки тисяч юдеїв жили в Римі; в Олександрії їх бу�
ло більше мільйона. Вони старанно зберігали
вірність своїй релігії, своїм звичаям і своїм за�
конам. Але часто виходило так, що вони забу�
вали свою рідну мову. Євреї ставали в мовному
плані греками, адже вони жили в середовищі, 
де всі говорили по�грецьки. Юдей – це єврей 
не тільки чистокровний за походженням, але й
той, хто, навіть ціною величезних старань, збе�
ріг свою рідну мову. Такий юдей говорив як мо�
вою країни, у якій проживав, так і єврейською
мовою своїх предків. Хоч я й народився в язич�
ницькому місті Тарсі, але жив якийсь час у Єру�

салимі й отримав освіту у великого юдейського
вчителя – Гамаліїла.

Ведучий: Зберегти мову свого народу в чу�
жій країні нелегко. Ось чому, коли прийшов час
засвідчити про Ісуса Христа, ви змогли зверну�
тися до єрусалимської юрби їхньою рідною мо�
вою. Будь ласка, наступне запитання.

Журналіст 4: Чому ви назвали себе фари�
сеєм за Законом?

Відповідь Павла: Бо я одержав освіту як
фарисей. І про це я заявляв не один раз. Фари�
сеїв було не так уже й багато; їхнє число ніколи
не перевищувало 6000, але вони були духов�
ними опорами юдаїзму. Саме слово «фарисей»
означає «той, хто відділився». Ми відокремлюва�
ли себе від звичного життя, щоб досягти у своє�
му житті тільки одного – дотримуватися Закону
до дрібних деталей. Я не тільки ревно оберігав
релігію своїх предків, але й присвятив своє
життя її найточнішому виконанню.

Журналіст 5: Чи не через цю гордість і
ревність за свою релігію ви стали переслідува�
чем Церкви?

Відповідь Павла: Саме так. Відмінною оз�
накою юдейської релігії була гаряча ревність
щодо Бога. Я був настільки ревним юдеєм, що
намагався стерти з лиця землі супротивників
юдаїзму, якими вважалися християни. Сьогодні
таких людей називають фанатиками, які заради
своєї релігії готові на будь�яке божевілля. Зараз
я визнаю свою ганьбу й відверто говорю людям
про те, що колись ненавидів Христа, Якого те�
пер дуже люблю, і намагався знищити Церкву,
у якій тепер служу.

Журналіст 6: Що ви мали на увазі, коли
говорили, що були невинним щодо правди в
Законі?

Відповідь Павла: Не було жодної вимоги
Закону, якої б я не виконав. Кажучи про свої
заслуги й досягнення, якими не кожний би 
міг похвалитися, я пишався, що був незапля�
мований. Згодом я дійшов висновку, що всі
юдейські привілеї й досягнення ніщо інше, як
обман.

Ведучий: Дякуємо вам за такі детальні від�
повіді, ми продовжимо нашу передачу відразу
після музичної паузи (проспівайте всі разом
пісню).

Ведучий: І на завершення нашої передачі,
апостоле Павле, що особливого ви б хотіли по�
бажати всім тут присутнім?

Відповідь Павла: Усе, про що я вам сьо�
годні розповів, я вважав власною заслугою в
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житті і своєю славою, але коли я зустрів Ісуса
Христа, все це виявилося абсолютно марним.
Потрібно було відмовитися від усіх людських
звершень, щоб прийняти добровільний дар –
благодать Христа. Все це – ніщо в порівнянні
з радістю, миром і спокоєм, які дав мені Хрис�
тос. Тому я відкинув це все заради пізнання
Христа, мого Господа. Заради Нього я відмо�
вився від усього та вважаю все за сміття, щоб
придбати Христа.

Практичне застосування
(Брат продовжує й закликає учнів до прак�

тичного застосування).
� Якщо перед вами постане вибір між

принадами цього світу й Христом, пригадайте
мої слова. На цій землі немає нічого ціннішого
за Христа. Часто людині, що ставала христия�
нином, доводилося міняти своє заняття. До�
пустимо, хтось був муляром. Але що робити,
якщо його хазяїн дав йому замовлення побуду�
вати язичницький храм? Або уявімо собі крав�
ця. Як йому вчинити, якщо потрібно кроїти й
шити одяг для язичницьких жерців? В епоху
раннього християнства перед людиною часто
виникала проблема: обрати вірність своїй про�
фесії чи вірність Ісусу Христу? Бути христия�
нином часто означало покинути не тільки своє
ремесло, а навіть і родину. Це була справжня
мука. Чоловік міг вигнати свою дружину, якщо
та ставала християнкою. Або якщо чоловік
ставав християнином, то дружина могла його
кинути. Сини й дочки, що приймали Христа,
часто стикалися з тим, що двері рідного дому
для них могли зачинитися назавжди. Люди по�
винні були любити Ісуса більше, ніж своїх
близьких і рідних, мали бути готові покинути
рідний дім.

Поки ви не стали дорослими, вам ще 
не доводиться відмовлятися ні від чого особли�
во цінного. Але навіть зараз перед вами стоїть
вибір: чим займатися, щоб це не перешкодило
йти за Христом? Зараз у вашій країні немає тих
переслідувань, які переживали ми, але прагнен�
ня людини до слави й почестей залишається.
Якщо ви хочете бути спасенними, не шкодуйте

ні за чим земним, що стає на дорозі до пізнання
Ісуса Христа. Ніякі досягнення людини, ніякі
почесті й привілеї, нічого на цій землі не цінні�
ше за Христа.

(Ведучий�учитель прощається з апостолом
Павлом і продовжує урок далі).

Вивчення біблійного вірша
Скажіть, що на згадку про зустріч із сьо�

годнішнім гостем ми вивчимо біблійний вірш,
який записав апостол Павло. Помістіть хма�
ринки з віршем на дошці, і нехай діти його
повторять. Забирайте по одній хмаринці, щоб
діти прочитали вірш із дошки, а забране слово
сказали напам’ять, і так до кінця. Потім може�
те викликати когось із охочих, щоб вони роз�
клали хмаринки зі словами вірша в правильно�
му порядку.

Час творчості
Зважаючи на те, що Біблійна історія заня�

ла більше часу, ніж звичайно, можете роздати
дітям папір і кольорові олівці або фломастери,
щоб вони намалювали якийсь відомий їм сюжет
із життя Павла.

Підіб’ємо підсумки
Можливо, не всім дітям була зрозуміла ни�

нішня тема. Можливо, вони не розуміють, чим
можуть пожертвувати для Христа, від чого від�
мовитися, щоб це не заважало йти за Ісусом.
Однак ця тема дуже важлива й для дітей молод�
шого віку, тому що скеровує їх на правильний
шлях, привчає вважати Христа за найдорого�
цінніший скарб свого життя, тому переконайте�
ся, що всі діти добре засвоїли матеріал.

Тож усе ради

Христа

я вважаю

переважного

Ісуса,

Господа

за втрату

познання

мого

Филип’ян 3:8а
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Біблійна істина: 
Біблія закликає нас усе робити, як для

Господа

Мета:
Навчальна: допомогти учням усвідомити, що

Бог радіє, коли кожну справу ми робимо
якісно та з радістю, як для Нього

Практична: закликати дітей бути старанними
й не лінуватися виконувати доручення
старших

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Додатково прочитайте Буття 39.
Для уроку вам знадобляться:
� 2 поліетиленових мішки для сміття, 20

маленьких повітряних кульок (10 червоного
кольору й 10 – жовтого) з папірцями усередині
(див. нижче) для Повторення;

� написи на табличках: In nomine Domini
nostri Jesu Christi, INDNJC, В ім’я Господа на�
шого Ісуса Христа, ВІГНІХ для Вступу;

� ілюстрації з “Дитячої Біблії” про життя
Йосипа.

Підготуйтеся до гри на повторення. Для
цього напишіть на папірцях у двох примірни�
ках такі фрази: «взяли не те», «спробуйте ще
раз», «шукайте далі», «візьміть наступний», «ді�
станьте ще один», «побіжіть за іншим», «і цього
разу не те», «не розчаровуйтеся – у вас є ще
шанс», «жаль, але цього разу вам не пощасти�
ло» і тільки на двох останніх папірцях напишіть
завдання: для команди Яблук – «підготуйте
розповідь про те, від чого у своєму житті від�
мовився апостол Павло заради Христа», а для
команди Лимонів – «підготуйте розповідь про
те, від чого у своєму житті відмовляються хри�

стияни 21 століття заради Христа й що вони
вважають за сміття». Скрутіть кожний папірець
у трубочку й помістіть у повітряні кульки пе�
ред тим, як їх надути. Надуті кульки складіть у
мішки й зав’яжіть бантиком.

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів

Старанність – прагнення зробити що�
небудь добре, сумлінність.

Прихильність – доброзичливе ставлення
до когось.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Розділіть клас на 2 команди – Яблука (чер�

воні кульки) і Лимони (жовті). Напроти кожної
групи дітей покладіть на однаковій відстані міш�
ки. За вашою командою по одному учасники
кожної команди повинні бігти до мішка, дістати
кульку та принести її у свою команду. Потім
лопнути кульку, дістати папірець і прочитати,
що там написано. Діти дістають кульки доти,
доки не знайдуть завдання. Тут усе залежить від
того, якій команді пощастить першою знайти
папірець із завданням і правильно його викона�
ти. Другий варіант: напишіть 10 різних запи�
тань з минулої теми, розділіть їх по п’ять у чер�
воні й жовті кульки. Діти біжать до мішка на
швидкість, дістають кульку, лопають її, читають
запитання й піднімають руку в тій команді, що
готова відповідати першою.

Вступ
Почніть Вступ із риторичного запитання.
� Чи можуть умирати мови? Виявляється,

що так! Колись у давнину існувала мова, яка ни�
ні вважається мертвою. Це – латина. Тепер
важко знайти просту людину, яка б хоч трошки
була знайома з латиною. Розбираються в ній хі�
ба що католицькі священики, тому що це мова
їхніх книг і богослужінь, і вчені, які вивчають
свої наукові терміни.

Але є сенс ненадовго зануритися в цю дав�
ню мову разом з геніальним композитором Йо�

Біблійний вірш:
«І все, що тільки чините, робіть від душі,
немов Господеві, а не людям!»

Колосян 3:23

ВІД УСІЄЇ ДУШІ
Колосян 3:17�4:1
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ганом Себастьяном Бахом. Унизу своїх рукопи�
сів він часто ставив літери INDNJC (і ен ді ен
джей сі), що було абревіатурою (першими літе�
рами слів) фрази на латині «In nomine Domini
nostri Jesu Christi» (Ін номіне Доміні нострі Джи�
зу Крісті). (Помістіть латинську абревіатуру та
фразу на дошку). У перекладі це означає: «В
ім’я Господа нашого Ісуса Христа». Ми з вами,
звичайно, не генії й не пишемо безсмертної му�
зики. Ми люди прості, і справи наші не великі,
а швидше маленькі. Але однаково, що б ми не ро�
били, ми повинні все робити INDNJC. Давайте
й ми зі сміливістю мовознавців придумаємо со�
бі нове слово з великим значенням – ВІГНІХ.
Здогадуєтеся, що це значить? Звичайно, це ско�
рочення нашого виразу «В ім’я Господа нашого
Ісуса Христа» (помістіть абревіатуру й фразу ук�
раїнською мовою поруч із латинською).

Ти помічниця або помічник у батьків? Ви�
ходить, умієш підмести підлогу й вимити посуд
ВІГНІХ. Ти учень? До контрольної готуватися 
й домашню роботу виконувати теж можна
ВІГНІХ. А що значить робити роботу «В ім’я
Господа нашого Ісуса Христа», саме сьогодні ми
це й довідаємося.

Біблійна історія
Щоб зрозуміти все це краще, давайте про�

стежимо, що мав на увазі апостол Павло, коли
писав про це в посланні до віруючих міста Ко�
лоси. Він дав конкретну пораду колосянам: «І
все, що тільки робите словом чи ділом, – усе роI
біть у Ім’я Господа Ісуса, дякуючи через Нього
Богові й Отцеві». А до коринтян Павло напи�
сав: «Тож, коли ви їсте, чи коли ви п’єте, або
коли інше що робите, – усе на Божу славу ро�
біть!». Отже, це значить, що б ми не робили,
для себе або для інших, у всьому має бути про�
славлений Бог.

У Старому Заповіті описане життя люди�
ни, про яку ви, напевно, не один раз чули (по�
кажіть ілюстрації з Дитячої Біблії про життя
Йосипа, не називаючи імені). Я спробую склас�
ти усну характеристику цієї людини, а ви відга�
дайте, про кого я кажу. Живучи на чужині, у
рабстві, цей чоловік, за що б не брався, вико�
нував свою роботу старанно. Бог благословляв
його працю. Він служив своєму панові настіль�
ки віддано, що знайшов милість в очах пана, то�
му що той побачив, що Господь із ним у всьому,
що б він не робив. І пан призначив цього раба
керуючим над усім своїм домом, і дав у його ру�
ки все своє майно.

Погодьтеся, що тільки старанна й відпові�
дальна людина могла отримати таку прихиль�
ність і довіру. У чому ж була причина її
успіху? У тому, що ця людина, працюючи на
пана, всю свою роботу виконувала так, як для
Господа, бажаючи, щоб Бог був нею задово�
лений. Можете сказати, як її звали? (Якщо 
діти не зможуть відгадати відразу, не поспі�
шайте підказувати. Продовжуйте свою розпо�
відь. Скажіть, що через наклеп він, будучи
невинним, потрапив до в’язниці, де також з
милості начальника в’язниці одержав під своє
керівництво всіх в’язнів. І Господь у всьому йо�
му допомагав і підтримував). Тому нехай при�
клад Йосипа залишиться в нашій пам’яті як
нагадування. Повернемося до Послання до
колосян.

Далі апостол Павло, докладніше написав�
ши про обов’язки один до одного, вказав, хто й
що має робити. Це й буде завдання для вас –
юних дослідників Біблії. Відкрийте у своїх Ро�
бочих зошитах сторінку 2 уроку 19, і ми вико�
наємо запропоноване завдання разом (нижче
подано висновки, якими ви зможете доповнити
кожний опрацьований і записаний пункт).

1. В іншому посланні апостол Павло за�
кликав дружин коритися своїм чоловікам, як
Господу у всьому. Отже, дружини повинні ко�
ритися й слухатися своїх чоловіків так, щоби
Господь Ісус Христос був прославлений.

2. А чоловіки повинні любити своїх дру�
жин так, як Христос полюбив Свою Церкву й
віддав Себе за неї. От було б добре, якщо кож�
на дружина змогла б сказати: «Слава Богові, що
мій чоловік так мене любить!»

3. Господу приємно, коли діти у всьому
слухаються батьків. А ще Йому буде приємніше,
коли батьки будуть прославляти Бога за своїх
слухняних дітей.

4. Те, що в обов’язки ваших батьків вхо�
дить не дратувати вас, це діти зазвичай за�
пам’ятовують добре, але є ще одне дуже важ�
ливе веління для них стосовно вас, яке
пам’ятають далеко не всі діти: «...Але виховуй�
те їх у навчанні й наставлянні Господньому».
Тому будьте уважні, слухайте наставляння й
дотримуйтеся застережень своїх батьків.

5. На той час у Римській імперії ще існува�
ло рабство. Після проповіді Євангелії христия�
нами ставали й раби, і їхні пани. Апостол закли�
кав віруючих рабів слухатися своїх панів по
плоті, як Христа, і служити їм з доброзичли�
вістю, немов Господу. Тому що були такі раби,
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які, увірувавши в Господа, нехтували своїми
обов’язками перед віруючими панами.

6. Пани�християни теж повинні були ро�
бити добро для своїх рабів і не погрожувати їм
покараннями. «А хто кривдить, той одержить за
свою кривду. Бо не дивиться Бог на особу!», –
писав Павло. Хоч пани за соціальним станови�
щем і стояли вище за рабів, але перед Господом
усі були рівні.

У віршах 23 і 24 підбивається підсумок
усього сказаного Павлом на цю тему (візьміть
Біблію й прочитайте): «І все, що тільки чините,
робіть від душі, немов Господеві, а не людям!
Знайте, що від Господа приймете в нагороду
спадщину, бо служите ви Господеві Христові».
Тому Біблія закликає нас робити будь�яку спра�
ву, як для Господа.

Практичне застосування
Скажіть учням, що у своєму віці вони вже

мають певні обов’язки вдома, по господарству,
у школі. Якась робота їм подобається, а про
якусь немає бажання навіть згадувати. Біблія
закликає нас усе робити, як для Господа, тому
що Він винагородить нас за нашу працю. Якщо
тебе попросили помити посуд, то зроби це так,
начебто із цих чистих тарілок ти будеш приго�
щати Ісуса Христа, а коли прибираєш у домі, то
роби це так, начебто до вас у гості має прийти
Господь. Щоразу став собі запитання: «Чи буде
Господь Ісус Христос задоволений моєю робо�
тою?» Бог не схвалює лінь, а винагороджує
працьовитих.

«І взяв Господь Бог людину (Адама), і в
еденському раї вмістив був її, щоб порала його
та його доглядала». Отже, Бог не планував для
людини життя без праці. Бог хоче, щоб ми
працювали, вкладаючи в свою працю всю ду�
шу, і тоді ніяка ваша праця не буде здаватися
непотрібною.

Вивчення біблійного вірша
Ще раз прочитайте з Біблії вірш. Попро�

сіть учнів повторити його, а потім усі встаньте й
вивчіть вірш за допомогою жестів. Запропонуй�
те охочим повторити вірш самостійно.

«І все» – розведіть руки в різні боки доло�
нями догори;

«що тільки чините» – покладіть кулака на
кулака;

«робіть від душі» – схрестіть руки на серці;
«немов Господеві» – піднесіть руку догори;
«а не» – похитайте пальцем і головою, як

«ні�ні�ні»;
«людям» – спрямуйте долоню, показуючи

на людину.

Час творчості
На сьогоднішньому уроці ми пропонуємо

розіграти ситуації, які можуть трапитися, коли
людина будь�якої професії буде виконувати
свою роботу недбало, під гаслом «І так піде!»
або «Стук�грюк – аби з рук».

Запропонуйте дітям поділитися на пари.
Підкажіть їм, ким вони можуть бути: лікарем і
пацієнтом, водієм і пасажиром, учителем і уч�
нем, кухарем і відвідувачем кафе, будівельни�
ком і жителем будинку тощо.

Після гри підбийте підсумок: отже, ви самі
побачили, що від відповідального підходу до
своєї роботи залежить як власне здоров’я й
життя, так і навколишніх.

Підіб’ємо підсумки
Поставте собі запитання, чи було дітям ці�

каво вас слухати й чи було їм зрозуміло. Наскіль�
ки ефективно було проведено урок? А для цьо�
го пригадайте, як часто на уроці лунала біблійна
істина, наскільки вона була дохідливо донесена
дітям. І найголовніше: чи знають вони тепер, як
їм потрібно ставитися до праці у своєму житті?
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Біблійна істина: 
Бог хоче, щоб ми були терплячі

Мета:
Навчальна: учні повинні довідатися, що ба�

жання Господа – щоб ми були терплячі в
різних ситуаціях життя

Практична: спонукати учнів виявляти терпін�
ня та стійкість у важких обставинах, чека�
ючи відповіді на молитву, не злитися, коли
щось не виходить, виявляти терпіння сто�
совно людей

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Проблема недостачі терпіння виникає не

тоді, коли важко стримати плач або біль, а ко�
ли реакцією на обставини є злість, нарікання,
незадоволення, гнів. Як християни, ми повин�
ні зберегти покірність і твердість духу та з ві�
рою й терпінням очікувати від Бога змін на
краще.

Для уроку вам знадобляться:
� олівець і 2 невеликих призи для Вступу;
� для Біблійної історії – ілюстрації до сю�

жету виходу євреїв з Єгипту, життя Йова, малю�
нок дівчинки, яка щось готує;

� великий ватман, ножиці, клей, написаний
на кольоровому папері біблійний вірш для стар�
шої групи чи вирізані з кольорового паперу йо�
го літери або слова для молодших дітей.

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів

Терпіння – покірність і стійкість при
стражданнях, болі, незручностях.

Єгипет – країна, розташована в північно�
східній частині Африки, являє собою витягну�

ту долину довжиною близько 700�800 км, по
обидва боки обмежену піщаним плоскогір’ям.
Через усю країну протікає велика ріка Ніл,
розлив якої забезпечує родючість землі.

Ханаан – на думку деяких дослідників,
слово Ханаан означає низовина; спочатку так
називалася низинна смуга уздовж Середземно�
го моря, де жили ханаанеяни. Ця місцевість
становила частину всього Ханаану, куди вхо�
дила й нагірна країна.

Катування – фізичне насильство, муки
при допиті.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Нехай діти стануть у коло. Дайте одному

з них олівець. Учень повинен сказати, що кон�
кретно він може у своєму повсякденному жит�
ті робити, як для Господа, і передати олівець
наступному. Наприклад, «я можу старанно, як
для Господа, співати в дитячому хорі, не про�
пускати співанок», «я можу, як для Господа,
допомогти старенькій бабусі донести сумку
додому» тощо. Стежте, щоб не було повто�
рень, на міркування давайте не більше 10 се�
кунд. Якщо дитина не може нічого придумати,
вона виходить із кола й сідає на місце. Коли
залишаються тільки 2 дитини, нехай одна роз�
повість біблійну істину минулого уроку, а дру�
га – вірш. Видайте цим дітям призи.

Вступ
Почніть із розповіді.
Мама й тато їхали зі своїми дітьми в село

до бабусі. Було дуже спекотно, і хоча дорога
була недалекою, вона пролягала полями і
вздовж лісів. Усім хотілося пити. Старший
Дмитрик тихенько прошептав своє прохання
на вухо матері. А молодша Богданка не ви�
терпіла й почала голосно плакати й кричати:
«Хочу пити! Дайте мені води! Мамо�о�о, я хо�
чу пити!». «Потерпи трохи, бачиш, дорогою
немає ні магазину, ні криниці. Незабаром ми
приїдемо до бабусі й нап’ємося», – заспокою�
вала її мама.

Біблійний вірш:
«Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу
волю вчинити й прийняти обітницю»

Євреїв 10:36

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНЕ ТЕРПІННЯ?
Євреїв 10:32�39
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Для чого потрібне терпіння?

Зверніться до дітей:
� Як ви думаєте, чи стало дівчинці легше

через те, що вона плакала й кричала? Очевид�
но, ні. Від лементу горло пересихало, і їй ще
більше хотілося пити. Як же правильно поводи�
тися під час труднощів, ми довідаємося на сьо�
годнішньому уроці.

Біблійна історія
(Показуйте у відповідних місцях розповіді

ілюстрації).
Колись давним�давно з далекої країни Єги�

пет величезний натовп людей вирушив у далеку
дорогу. Це були євреї. Багато років вони пере�
бували в цій країні в рабстві, терпіли зневагу та
знущання, але тепер отримали волю. Бог по�
слав до них Свого пророка Мойсея, щоб він по�
вів Божий народ у Ханаан – місце, яке Господь
обіцяв ще Авраамові й де євреї тепер будуть
жити постійно. Дорога їхня була дуже нелег�
кою: палюче сонце пустелі, гарячі піски, втома,
відсутність достатньої кількості їжі й води при�
зводили до того, що євреї втрачали терпіння.
Вони звинувачували й злилися не тільки на
Мойсея, але й на Самого Бога.

Багатьом із вас ця історія вже знайома.
Через нарікання й відсутність терпіння євреї
були покарані Богом. Замість того, щоб дійти
до обіцяного Богом Краю за кілька десятків
днів, ізраїльський народ ішов туди 40 років! За
цей час всі ті, хто нарікав на Бога, померли,
так і не побачивши чудесного Краю. А терпля�
чі були винагороджені прекрасним місцем для
проживання. Якщо Бог обіцяв подбати про
Своїх дітей, то Він хоче, щоб вони були терпля�
чі в різних обставинах свого життя, очікуючи
здійснення Божої обітниці. Ось послухайте, що
якось трапилося в родині Петерчуків.

Мама Галина Михайлівна важко занеду�
жала, і на якийсь час лікарі заборонили їй під�
німатися з ліжка. Всі домашні обов’язки тепер
повинні були виконувати діти й батько. У свої
вісім років Сашко вперше переконався, що
прибирати весь будинок – це зовсім не лег�
ко, а десятилітня Катя почувала себе справж�
ньою господинею на кухні. Тато повертався з
роботи пізно й мало чим міг їй допомогти. Дів�
чинці доводилося часто бігати до мами в кім�
нату й запитувати, що після чого робити, го�
туючи якусь страву. До цього часу Катя ще 
не дуже добре вміла готувати. На початку їй
це подобалося, але згодом обов’язки кухаря
почали їй набридати. Їй було важко, що мама

хворіє, і їй ніколи погратися, погуляти з по�
другами після уроків. У глибині душі вона по�
чала втрачати терпіння й злитися.

Але ось якось на уроці Недільної школи
вчителька розповідала про Йова. Тоді Катя
вперше довідалася, що людина може мати та�
ку величезну біду. Вона запам’ятала, що Йов
був людиною праведною і безневинною, він
боявся Бога й уникав гріха. Бог благословив
його дітьми й великим багатством. Але тра�
пилося так, що за один день Йов втратив усе:
одну частину багатства забрали вороги й по�
вбивали слуг, друга частина згоріла від во�
гненного дощу, а під уламками даху, зірваного
сильним вітром, загинули всі його діти. Поба�
чивши всі ці неймовірні лиха, Йов на знак го�
ря роздер свій одяг і обстриг голову. Упавши
на землю, він сказав, що ні із чим з’явився на
цей світ, ні із чим і повернеться в землю! Гос�
подь дав – Господь і взяв. І Йов благословив
Ім’я Господнє!

Однак на цьому лиха Йова не закінчили�
ся. До душевного болю додався ще й біль фі�
зичний. Все його тіло вкрилося ранами, які ду�
же свербіли. Його дружина, що, напевно, й
сама страждала від того, що трапилося в їхній
родині, побачивши страждання Йова, не ви�
терпіла й сказала: «Ти все ще твердий у своїй
вірі? Перестань вірити в Бога!» А він їй відпо�
вів: «Невже добре ми будемо приймати від Бо�
га, а злого не будемо приймати?»

Катю вразило, що при всьому цьому Йов
не згрішив і не сказав на Бога нічого поганого.
Повертаючись додому, Катя всю дорогу дума�
ла над почутим на уроці. Вона зрозуміла, що
Бог посилає Своїм дітям випробування, щоб
перевірити й зміцнити їхню віру, терпіння, ро�
зуміння повної залежності від свого Творця.
Бог хоче, щоб ми були терплячі. За терпіння й
вірність у важкі години Бог щедро благословив
Йова: до нього повернулося здоров’я, маєток
став ще більшим, ніж був раніше, і навіть наро�
дилися діти. Після тих днів Йов прожив ще 140
років і помер у глибокій старості.

Дівчинці стало соромно за себе, що вона
так злилася та втрачала терпіння, бачачи, що
відбувається в їхній родині. Хіба можна зрів�
няти її обставини з горем Йова? Тепер вона
знала, що їй потрібно просто довірити все
Господу Ісусу Христу в молитві й просити в
Нього допомоги й терпіння знести все, що
відбувається. Вона вірила, що Бог усе влаш�
тує й мама видужає.
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На зустріч із Богом

На своєму віку людині не раз доводиться
переносити страждання й терпіти. Однак ви
повинні усвідомити, що Бог дозволяє стражда�
ти людині, щоб випробувати її віру, перевірити
її терплячість, дає шанс змінюватися на краще.
Через страждання люди шукають Бога й при�
ходять до Нього. У світі дуже багато зла, що
стає причиною страждань. Саме про це писав
Павло у своєму Посланні до євреїв. Давайте
прочитаємо Євр. 10:32�39 (виразно прочитай�
те, а діти нехай стежать; після читання постав�
те запитання).

Говорячи про перші дні, як вони просві�
тилися, апостол мав на увазі перші дні після
увірування в Господа Ісуса Христа. У ті часи
кожного, хто ставав християнином, чекали пе�
реслідування як з боку влади, так і від народу.

� Які страждання довелося пережити хрис�
тиянам?

Зневагу, знущання, ув’язнення, розкрадан�
ня майна.

� Як вони реагували на, як каже автор,
«запеклу боротьбу страждань»?

Витерпіли, перенесли.
� Як поставилися віруючі до розкрадання

свого майна?
Грабунок свого майна прийняли з потіхою,

відаючи, що мають в небі для себе майно неми�
нуще та краще.

� Яка якість християнина має велику наго�
роду?

Відвага, сміливість.
� Що потрібно християнинові, щоб зверши�

ти Божу волю й отримати обіцяне?
Терпіння.
Перші християни терпіли й очікували ви�

конання тої обітниці, що Господь незабаром
повернеться. Вони жили вірою, і це надавало
їм духовних і фізичних сил з терпінням пере�
носити страждання. Дуже багато християн
померли від знущань і катувань, але твердо ві�
рили в Господа. Це врятувало їхні душі. Вони
є прекрасним взірцем для нас, щоб ми з тер�
пінням очікували виконання будь�якої Божої
обітниці.

Практичне застосування
Деякі діти не можуть потерпіти, коли їм

роблять укол, мажуть йодом розбите коліно або
лікоть. А Ісус терпів, коли його били батогами й
на тілі з’являлися рана на рані, коли гострі ко�
лючки тернового вінця глибоко врізалися в Йо�
го голову. Він терпів і тоді, коли в Його руки
вбивали великі цвяхи. Будь�який рух тіла завда�
вав Ісусові нестерпного болю, але Він терпів.
Під палючим сонцем Його мучила спрага. Зда�
валося, інший на його місці міг би нарікати,
говорячи: «За що мені все це, я ж невинний, я
не зробив нічого злого». Але Ісус цього не ка�
зав, бо знав, що, терплячи ці муки, Він виконує
Божу волю – здійснює спасіння людей. Біблія
закликає й нас мати терпіння (прочитайте Євр.
10:36 «Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу
волю вчинити й прийняти обітницю»).

Вивчення біблійного вірша/
Час творчості

Покладіть ватман на великий стіл або на
підлогу. Роздайте вирізані з кольорового паперу
літери або цілі слова. Якщо у вас діти 10�11 ро�
ків, то ви можете як�небудь ускладнити завдан�
ня: наприклад, нехай вони самі виріжуть і на�
клеять слова. Забезпечте кожного учня клеєм і
ножицями. Прочитайте дітям біблійний вірш,
поясніть його, поставте кілька запитань, щоб пе�
реконатися, наскільки діти його розуміють. По�
вторіть вірш із дітьми кілька разів. Нехай вони
складуть вірш на ватмані по пам’яті. Перевірте,
чи правильно вони це зробили, і нехай вони на�
клеять його так, щоб це було й гарно, і не пере�
ривалися фрази. Далі вони можуть оформити
ватман, як побажають. Повісьте його в класі.

Підіб’ємо підсумки
Незабаром настануть літні канікули. Ви не

будете зустрічатися з дітьми 2 або 3 місяці. Спо�
нукайте дітей, щоб вони з батьками й улітку
щодня читали Біблію, міркували над прочита�
ним, робили малюнки, аплікації, вироби на тему
біблійних сюжетів, а ви восени зробите вистав�
ку дитячих робіт і нагородите найактивніших.
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Сила віри

Біблійна істина: 
Біблія вчить, що без віри догодити Богові

неможливо

Мета:
Навчальна: учні повинні зрозуміти, що без ві�

ри неможливо догодити Богові
Практична: упевнитися, що вірити може кож�

ний, хто попросить про це в Бога

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
На цьому уроці дуже важливо поділитися з

дітьми своїм свідченням про те, як Бог випро�
бовував вашу віру, і як Він здійснив те, чого ви
очікували. Це останній урок, у якому важливо,
щоб ви виявили силу віри.

Для уроку вам знадобляться:
� нитки, папір, каструля й скотч для гри на

повторення;
� фланелеграф для ілюстрації історії про

Ноя, Рахав, Ісуса Навина (деякі фрагменти,
про які ви будете говорити на уроці);

� 3 нові листівки, на чистому боці яких по�
трібно написати біблійний вірш, і розрізати їх
для складання головоломки;

� папір, прості й кольорові олівці, фломас�
тери або фарби для Часу творчості.

Складіть запитання на повторення теми
минулого заняття.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Гра «Спагетті». Необхідно взяти каструлю,

зробити з паперу коло (на кілька сантиметрів
більше від діаметра каструлі), через це коло

просмикнути нитки (кількість ниток дорівнює
кількості запитань), щоб назовні виходили лише
невеликі шматочки ниток (можна різної величи�
ни). Прикріпіть коло з нитками на каструлю
скотчем, подібно до кришки.

Розділіть учнів на 2 команди й по черзі
ставте запитання на повторення. Якщо відпо�
відь правильна, учень, що відповідав, витягає
будь�яку нитку�спагетті й зв’язує її з ниткою,
яку одержав попередній учень із його коман�
ди. Команда, у якої наприкінці нитка вийде
довшою, виграла.

Вступ
Напишіть запитання на дошці й поставте

його класу:
� Що таке віра?
Слово Боже каже, що віра – це коли ти чо�

гось ще не бачиш, але впевнений, що воно буде
так. У Біблії ми читаємо (нехай хтось із учнів за�
читає Євр. 11:1,3 і нехай учні висловлять свої
думки; потім учитель може зробити невеликий
висновок). Я вірю, що Бог сказав, те й сталося.
І Всесвіт, і все, що бачить кожний з нас – квіти,
зірки, сонце, дерева, і багато чого іншого – бу�
ли створені Богом з невидимого, з нічого. Це
важко собі уявити? Але це навіть не потрібно
уявляти, потрібно просто повірити.

Біблійна історія
У Слові Божому є безліч історій, у яких го�

вориться про людей, що мають віру. Сьогодні
ми поговоримо про одного чоловіка, якого зва�
ли Ной. Пам’ятайте, хто такий Ной? І що ж про
нього написано в Біблії? (Нехай хтось зачитає
Євр. 11:7). Бог тільки пообіцяв послати потоп,
але, читаючи Слово Боже, ми ні разу не зустрі�
немо того, щоб Ной ставив Йому запитання із
сумнівом. Він повірив Богові й вирішив зроби�
ти те, про що Бог його просив. Можливо, бага�
то людей не розуміли Ноя, а ще більше глузува�
ли з нього. Але ця людина знала точно тільки
одне, і про це каже Біблія, що без віри догоди�
ти Богові неможливо (помістіть напис ключової
істини на дошку). Ной знав, що Бог завжди пра�
вий. Він просто вірив Богові. Ковчег будувався

Біблійний вірш:
«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

СИЛА ВІРИ
Євреїв 11 розділ
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понад 100 років, потоп не починався, але ця
людина не нарікала на Бога. У Слові Божому
про Ноя можна прочитати ще ось що: «І зробив
Ной усе, як звелів йому Бог, так зробив він»
(Буття 6:22).

Коли ковчег було добудовано, Ной, його
дружина, сини, невістки, а також тварини за�
йшли в нього. Після цього Бог зачинив двері, і
пішов дощ. Родина Ноя була щаслива, що вони
повірили Богові, і Бог поблагословив їх і зберіг,
адже Біблія вчить, що без віри догодити Богові
неможливо. І тому сьогодні Ной є для нас люди�
ною, яку ми можемо взяти за взірець.

Але невже тільки Ной знав, що без віри
догодити Богові неможливо? Давайте ще раз
прочитаємо Святе Письмо й подивимося, мож�
ливо, були ще люди, які мали велику віру.

Розділіть учнів на 2 групи, і нехай дадуть
відповідь на деякі запитання, після чого спільно
обговоріть ці ситуації. (Ви проходили ці теми в
1�ому семестрі, але якщо учням буде важко від�
повісти, нехай прочитають посилання).

Завдання для першої групи:
� Хто така Рахав, де вона жила?
� Яких людей вона ховала в себе? Чому?
� Яким чином вона врятувала двох євреїв?
� Як виявилася віра Рахав?
� Яку нагороду одержала ця жінка? 
Додаткові місця з Біблії: Нав. 2;
6:22�23.
Прочитайте вголос Євр. 11:31. 
Завдання для другої групи:
� Який наказ одержав Ісус Навин від Бога

стосовно Єрихона?
� Яким чином виявилася його віра?
� Яким чином було виконано веління Бога?
Додаткові місця з Біблії: Нав. 6:1�16,20.
Прочитайте вголос Євр. 11:30.

Практичне застосування
Розглядаючи ці історії, будемо пам’ятати,

що Біблія вчить нас, що без віри догодити Бого�
ві неможливо. І нехай кожний з нас бере при�
клад із цих героїв. Найголовніше, що нам необ�
хідно – це віра в Ісуса Христа. Якщо Він уже
живе у твоєму серденьку, то не засмучуй Його,
а живи так, як учить Слово Боже. Віруй у все�
могутність Бога й ні на мить не сумнівайся.

Але якщо ти ще не віриш в Ісуса Христа, то
проси в Нього віри, і Він тобі допоможе. Ти мо�

жеш помолитися або зараз, або вдома, у своїй
кімнаті, і говорити з Богом простими словами.
Ісус Христос почує твою молитву, якщо ти зро�
биш це щиро.

Вивчення біблійного вірша
Попередньо розділивши учнів на 3 групи,

дайте їм завдання скласти головоломку й про�
читати вірш.

Той, хто запрошує Бога у своє життя, по�
винен вірити в Нього, що Він є, що це не прос�
то якась сила, а Живий Бог, і тим, хто шукає
Його, Він відповідає.

Вивчіть із дітьми біблійний вірш будь�яким
способом.

Час творчості
Ви можете вибрати завдання для творчості

залежно від часу, що залишився.
1. Поставити постановки про біблійних ге�

роїв з Євр. 11.
2. Намалювати фрагменти з життя біблій�

них героїв, де була виявлена віра.

Підіб’ємо підсумки
Спробуйте чесно й відкрито дати собі від�

повіді на такі запитання: «Чи досягло ваше за�
няття поставленої мети? Що цьому сприяло?»
Подумайте про кожну дитину, як учні реагу�
вали, чи було їм цікаво. Чи є хтось, кому необ�
хідна додаткова допомога й особлива увага?
Знайте, що ви – їхній душпастир, якому вони
повинні довіряти. Будуйте й розвивайте добрі
стосунки не тільки під час біблійних занять, але
й за межами Недільної школи.

«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
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Біблійна істина: 
Для того, щоб життя змінилося на краще,

кожна людина має зустрітися з Ісусом

Мета:
Навчальна: діти повинні усвідомити, що пов�

ноцінне життя можливе тільки з Богом, і
чим раніше вони приймуть Христа у своє
серце, тим менше їхнє життя буде зіпсоване
гріхом

Практична: повторити пройдений матеріал,
щоб застосовувати його в житті, вирішити
йти життям поруч із Христом

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Обновіть у пам’яті пройдений матеріал, 

а ще краще перегляньте всі уроки цього се�
местру.

Готуючи класну кімнату, постарайтеся,
щоб вона виглядала святково, не так, як зав�
жди. Створіть атмосферу свята. Якщо ви ви�
рішили запросити на цей урок батьків, то
подбайте, щоб учні багато чого могли відпові�
дати усно (батькам хочеться бачити рівень
знань і досягнення своїх дітей). Можете домо�
витися з батьками й приготувати для дітей
сюрприз – солодкий стіл. Але навіть їхня при�
сутність нехай залишається сюрпризом. До до�
помоги в оформленні класної кімнати залучіть
когось із батьків.

Для уроку вам знадобляться:
1. Великий аркуш ватману із зображе�

ною на ньому дорогою й зупинками (кожна
зупинка – це кишенька з завданням). Кишень�
ки зробіть із прозорої плівки, подовгуватими.

Кишенька приклеюється із трьох боків
вузьким скотчем. Збоку, зверху або знизу ки�

шеньки будь�яким цікавим методом напишіть
назву зупинки. З одного боку в кишеньки вкла�
діть написані на листочках завдання й одну з
букв ключового слова семестру ЗУСТРІЧІ зі
шматочком двобічного скотчу на звороті (в
останній кишеньці буде тільки листок із завдан�
ням). Діти можуть вибрати когось із класу, щоб
він діставав літери з кишеньки перед тим, як пе�
рейти до наступної зупинки, і викладав їх на
видному місці. Угорі ватману намалюйте квад�
ратики, куди діти зможуть вклеїти ключове сло�
во. З іншого боку кишеньки по ходу гри вкла�
дайте малюнок дітей, які ніби йдуть від зупинки
до зупинки. Ви будете запитувати учнів, до якої
наступної зупинки зараз будуть прямувати наші
друзі. Діти відповідають, стежачи по карті. Ви
переставляєте силуети дітей у наступну кишень�
ку і кажете, наприклад: «Подивимося, що при�
готувала нам зупинка “Необхідна”». Після цьо�
го зачитуєте дітям завдання.

2. Наочність до біблійного вірша (див. Зу�
пинку 2).

3. Склянка з водою, шматочок моркви,
сіль «Екстра» і чайна ложка для Зупинки 7.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Вступ
Нехай діти вклеять останній символ у Ро�

бочих зошитах.

Ігри на повторення
Зупинка 1. «Необхідна». Напишіть на папір�

ці слово «Молитва». Повідомте дітей, що ця зу�
пинка необхідна нам для молитви. Налаштуйте
дітей і всіх присутніх на спілкування з Богом.
Подякуйте Йому за пройдені уроки, моліться за
благословення цього заключного уроку.

Зупинка 2. «Корисна». Напишіть на папірці
слова «Біблійний вірш». На цій зупинці ви буде�
те вивчати з дітьми біблійний вірш сьогодніш�
нього уроку. Попередньо підготуйте його наоч�
ність, напишіть вірш жирним шрифтом темним
кольором на аркуші формату А3. Вивчіть його
цікавим способом, що протягом року найбільше
подобався дітям.

Біблійний вірш:
«Я буду радіти Твоїми постановами, слова
Твого не забуду!»

Псалом 118(119):16
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Зупинка 3. «Незабутня». Напишіть на папір�
ці запитання до всіх уроків. Повідомте учням,
що на цій зупинці їм потрібно буде згадати всі
теми й біблійні історії та відповісти на запитан�
ня. Для цього потрібно буде поділитися на дві
команди, які будуть відповідати на швидкість.
Дитина, що знає відповідь і хоче відповісти, має
швидко підняти руку. Розкажіть, як будуть на�
раховуватися бали. Одне з запитань – додат�
кове, якщо балів під кінець конкурсу буде одна�
кова кількість.

1. Що вирішили зробити Іван, Андрій,
Пилип, Петро й Нафанаїл після зустрічі з Ісу�
сом Христом? (Стати Його учнями).

2. Що сталося в житті самарянки після зу�
стрічі з Христом біля криниці? (Вона повірила,
що Він – обіцяний Спаситель. Її життя змінило�
ся. Вона знайшла спасіння за вірою).

3. Чому царедворець прагнув зустрітися з
Ісусом? (Він вірив, що Ісус зможе зцілити його
сина, який був важко хворий).

4. Що трапилося б із жінкою, якби розлю�
тована юрба юдеїв не привела б її до Ісуса Хри�
ста? (Вони могли її вбити).

5. Зустрівши Ісуса, він побачив небачене.
Про кого мова йде? (Про людину, сліпу з дитин�
ства).

6. Чому Ісус Христос називає Себе Доб�
рим Пастирем? (Тому що Він, як добрий пас�
тух, піклується про нас і віддав Своє життя за
людей).

7. Чим довела Ісусу свою жертовність жін�
ка під час зустрічі за вечерею? (Намазала Його
ноги дорогим миром).

8. Після чого учні думали, що назавжди
розлучилися з Ісусом Христом? (Після його
смерті).

9. Яка велика радість сталася на землі че�
рез три дні після смерті Христа? (Його воскре�
сіння).

10. Після якої зустрічі з Господом апостол
Петро вирішив завжди йти за Христом? (Зу�
стріч Господа з учнями на березі Тиверіадсько�
го моря після Його воскресіння).

11. Чому Бог наділив людей різними дара�
ми й здібностями в Тілі Христовому – Церкві?
(Щоб ми потребували один одного й допомага�
ли один другому).

12. Любов вища за все. Як ви розумієте
цей вираз? (Вільна відповідь).

13. Як виявляє себе на ділі слово «розра�
да»? (Вільна відповідь).

14. Хто є для Бога Христовими пахощами?
(Вірні християни).

15. Якщо ти – храм Божий, то з яким то�
вариством ти не повинен дружити? (Лихим,
поганим).

16. До яких наслідків може призвести
заздрість? Наведіть біблійні приклади наслідків
заздрості.

17. Що значить поважати своїх батьків?
(Вільна відповідь).

18. Що на землі є найкоштовнішим? (Ісус
Христос).

19. Як християни повинні виконувати
будь�яку справу? (Від усієї душі, як для Господа).

20. Що значить бути терплячим? (Вільна
відповідь).

21. Наведіть які�небудь приклади з життя
біблійних героїв, що пережили дивовижні чуде�
са завдяки силі своєї віри в Бога.

Зупинка 4. «Приємна». Напишіть на папірці
слово «Пісня». На цій зупинці ви будете співати
пісню, що найбільше сподобалася дітям про�
тягом навчального року.

Зупинка 5. «Згадайка». Напишіть на папір�
ці слова «Згадай і запиши». Запропонуйте ді�
тям дістати Робочі зошити, відкрити останній
урок і виконати завдання на 1�й і 2�й сторінці.

Зупинка 6. «Уважна». Напишіть на папір�
ці слова «Скажи, хто це сказав». Зараховуйте
учням фразу й запитуйте тих, хто буде підні�
мати руку. Стежте за тим, щоб відповісти міг
кожний.

«І черпака в Тебе, Пане, нема, а криниця
глибока» (самарянка).

«Оцю жінку, Учителю, зловлено на гарячо�
му вчинку перелюбу... Мойсей же в Законі зве�
лів нам таких побивати камінням» (фарисеї).

«Я воскресення й життя. Хто вірує в Ме�
не, – хоч і вмре, буде жити» (Ісус).

«Я ж пішов та й умився, – і став бачити»
(сліпонароджений).

«Коли б знала ти Божий дар, і Хто Той,
Хто говорить тобі: “Дай напитись Мені”, – ти б
у Нього просила, і Він тобі дав би живої води»
(Ісус).

«Ти хіба не з учнів Цього Чоловіка?» (воро�
тарка).

«Хто з вас без гріха, нехай перший на неї
той каменем кине!...» (Ісус).

«Піди, умийся в ставку Сілоам» (Ісус).
«Узяли мого Господа, і я не знаю, де Його

поклали...» (Марія).
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«Піди, Господи, поки не вмерла дитина
моя!» (царедворець).

«Равві – перекладене це визначає: Учите�
лю, – де Ти живеш?» (учні).

«Я – Пастир Добрий! Пастир добрий кла�
де життя власне за вівці» (Ісус).

«Чому мира оцього за триста динаріїв 
не продано, та й не роздано вбогим?» (Юда
Іскаріот).

«Радій, Царю Юдейський!» (воїни).
«Звершилось!» (Ісус).
«Господи, відаєш Ти, що кохаю Тебе!»

(Петро).
Зупинка 7. «Чудесна». Напишіть на папірці

слова «Чудеса в нашому житті». За допомогою
декількох простих речей, які можна знайти на
кухні, ваші учні зможуть отримати уявлення про
силу Божого воскресіння.

Недарма ця зупинка називається Чудес�
ною, адже зараз ми побачимо справжні чудеса
(наповніть склянку водою й запитайте учнів):

� Як ви думаєте, що станеться, якщо ми опус�
тимо у воду шматочок морквини?

Вона потоне (нехай охочий зробить це, щоб
усі побачили, як шматочок морквини потоне).

� Чи можемо ми щось зробити, щоб мор�
квина спливла наверх, нібито ожила? Може,
погойдати склянкою або подути на воду? Ні,
морквина потонула остаточно. Виражаючись
образно, вона померла, і ми не маємо сил нічо�
го змінити. Ми не можемо зробити нічого! Але
сила, якою володіє Бог, незрівнянно більша від
сили людини! У Біблії Бог Своєю силою ство�
рив вражаючі речі. Він воскрешав мертвих.

Кого ви знаєте з тих, кого Бог воскресив із
мертвих? (Нехай учні дадуть відповідь). Він по�
вернув їх до життя. Чи можете ви повірити в
це? Давайте уявимо, що сіль втілює Божу силу.
(Нехай хтось із охочих дітей візьме чайну ложку
солі й висипле в склянку. Морквина зненацька
спливе).

Подібно до цього явища, Божа сила вос�
кресить до життя всіх померлих. Після остан�
нього суду, на якому Бог відокремить Своїх
праведних овечок від несправедливих людей,
Божі діти будуть вічно перебувати з Богом у

Царстві світла, любові й радості. Якщо Бог має
силу воскрешати мертвих, Він також може вирі�
шувати багато твоїх проблем і труднощів. Довір
своє життя Всемогутньому Богові, Який може
робити чудеса й у твоєму житті.

(Густина солоної води вища від прісної.
Саме цей факт і лежить в основі досліду, де
спливає морква).

Зупинка 8. «Кінцівочка».
Повідомте учнів, що завданням останньої

зупинки буде якнайшвидше скласти слово з
букв, які вони зібрали протягом усієї подорожі.
Розділіть дітей на 2 команди. Команда, що від�
гадала слово першою, має право помістити йо�
го на квадратики ватману.

Запросіть дітей до солодкого столу, вру�
чіть їм подарунки. Пригадайте, що було цікаво�
го, веселого під час цього навчального року.

Підіб’ємо підсумки
Ось і закінчився цей навчальний рік. Ви

багато зробили, і ми сподіваємося, що наш по�
сібник допоміг вам у цьому. Нехай вашу роботу
благословляє Бог, натхнення вам і духовному
зростання! До зустрічі наступного року!

старт

фініш
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