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Ми йдемо в Небо за Христом

СЛІДАМИ ХРИСТА

Вступ

«... Христос постраждав за нас, 

і залишив нам приклада, 

щоб пішли ми слідами Його»

1 Петра 2:21б

Вітаємо вас ім’ям Господа нашого і Спаси�

теля Ісуса Христа.

Біблійний вірш, що розпочинає цей посіб�
ник, є центральним для всього циклу. Сліди,
які залишив наш Господь Ісус, є не що інше, як
події Його святого життя і те вчення, яке хри�
стияни прагнуть втілювати у своєму житті й у
житті своїх дітей та учнів. Тому мета кожного
біблійного уроку – навчити дітей певної біблій�
ної істини, допомогти їм усвідомити свою по�
требу в застосуванні цієї істини, показати, як
це робити на практиці.

Що необхідно знати вчителеві Недільної
школи про тих, про кого сказано, що «таких
Царство Боже» (Луки 18:16)?

У людях закладено вроджене прагнення до
пізнання Бога. У дитячому віці воно ще не заглу�
шене: діти готові до прийняття євангельської
звістки і самі є кращими, ніж старші, благовісни�
ками. Навчаючи дітей Божих істин, не можна
баритися: становлення морального фундаменту
завершується до 9 років, а розвиток інтелекту на
90% – вже до 7 років. Статистика показує, що
більша частина християн увірувала у віці до 13
років. Що це значить для вас як учителя? По�
трібно прагнути донести Євангелію спасіння до
серця кожної дитини і ретельно сіяти зерна Сло�
ва Божого в дитячі душі.

Як розвивається дитина 6�11 років фізич�
но? Діти цього віку дуже активні, вони перебу�
вають у постійному русі, пошуку. Вони вдоско�
налюються щодня, стаючи все жвавішими.
Важливо пам’ятати про те, що хоча дитина
стала міцнішою у фізичному плані у порівнян�
ні з тим, якою була в дошкільному віці, але сту�
пінь концентрації уваги ще невеликий, всього
13�15 хвилин. Учителю потрібно ефективно
використовувати цей короткий проміжок, щоб
донести біблійну істину. Необхідно змінювати
види діяльності, чергуючи навчання з творчи�

ми завданнями, молитву – зі співом, повторен�
ня – з іграми.

Пам’ять у дітей 6�11 років чудова. Вивчене
у цьому віці не забувається до глибокої старості.
Але діти ще погано розуміють абстракцію: їхнє
мислення – конкретно�образне. Це означає, що
ви частіше повинні пов’язувати словесні поняття
з їхніми образами, дією, застосуванням. Для цьо�
го використовуйте в роботі різні види наочних
посібників, сценки, ігри.

У цьому віці діти ще емоційно незрілі, то�
му будьте готові втішити їх, показати свою лю�
бов, підтримку, особливо, коли їх скривдили.
Будьте для учнів взірцем стриманості, самовла�
дання, терпіння, дружелюбності. Ваші добрі
слова допоможуть їм перебороти неприємні
емоції. Дитина відкрита для любові – вона по�
глинає її, як квітка вологу. Бог улаштував дити�
ну так дивовижно, що поглинаючи любов, вона
ж і фонтанує нею. Тому і ви можете вчитися в
дітей щирості, відкритості, простої довіри.

СТРУКТУРА ПОСІБНИКА

Посібник складається з двох книг: Книги
вчителя і Робочого зошита. У Книзі вчителя
описується хід уроку, виготовлення наочних
посібників, даються рекомендації вчителеві.
Робочий зошит видається кожному учневі чи
зберігається в класному приміщенні. Перша і
друга сторінки уроку призначені, в основному,
для роботи на занятті, а третя та четверта сто�
рінки відрізуються для виконання завдань зі
щоденного читання Біблії вдома. Вчителеві
треба уважно опрацьовувати кожен урок, ви�
конувати всі завдання в Робочому зошиті, ви�
готовляти пробні вироби.

Посібник розділений на два навчальних
семестри. У першому семестрі розглядаються
теми, взяті зі Старого Заповіту (17 уроків), а в
другому – з Нового Заповіту (22 уроки).
Останні уроки кожного з семестрів – підсумко�
ві, на повторення вивченого матеріалу. При
отриманні посібників на руки виріжте з усіх

Робочих зошитів СВІДОЦТВА з останньої
сторінки. Ви заповните їх і вручите учням на�
прикінці навчального року.
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Заняття розраховані на 1�1,5 год. Цент�
ральним елементом кожного уроку є біблійна
історія на біблійну істину уроку. Всі інші розді�
ли призначені, щоб закріпити центральний еле�
мент.

Кожен урок складається з кількох розді�
лів, охарактеризованих нижче.

Підготовка до уроку

Особиста підготовка до кожного уроку
має починатися за тиждень до майбутнього
заняття. Ви повинні добре опрацювати біблій�
ний текст, Книгу вчителя, Робочий зошит. Мо�
літься протягом тижня за майбутній урок, за
своїх учнів.

Підготовка наочних посібників повідом�
ляє, які посібники також за тиждень ви повинні
виготовити, підготувати необхідні матеріали.

Словник біблійних термінів і незнайомих
слів знайомить дітей з новими словами. По�
просіть учнів завести невеликий блокнотик для
Словника. Незнайомі слова краще записувати
перед уроком.

Проведення уроку

Перші дії спрямовані на зустріч учнів,
організаційні моменти, перевірку домашніх
завдань, повторення.

Час молитви містить у собі весь час спілку�
вання з Богом під час заняття. Його можна по�
ділити на кілька етапів протягом одного уроку.

Час співу. Наприкінці Робочого зошита
ви знайдете нотний збірник. У нього включено
пісні, підібрані до матеріалу цього циклу. Якщо
ви не видаєте Робочі зошити учням додому,
попросіть їх записувати наприкінці уроку тек�
сти пісень у блокнотик зі Словником.

Основне в уроці
Вступ готує, налаштовує дітей на тему

уроку. Він має бути коротким і яскравим, щоб
привернути їхню увагу.

Біблійна історія – центральний елемент
цілого заняття. Докладіть усіх зусиль і засто�
суйте різноманітні методи викладання, щоб за�
лишити історію в пам’яті учнів.

Практичне застосування призначається,
щоб підбити підсумок, навчити дітей практич�
но застосовувати дану істину в житті.

Вивчення біблійного вірша спрямоване
на запам’ятовування «золотих віршів» Біблії.
Акцентуйте увагу дітей на тому, що вчити вір�
ші напам’ять – дуже важливо і корисно. Це 

не раз придасться їм у житті і буде поживою
для духовного розвитку.

Додаткова робота призначена для закріп�
лення матеріалу, якщо наприкінці уроку зали�
шився вільний час.

Час творчості відведений для виготовлен�
ня виробів, малювання, інсценування на тему
уроку.

ДЕЯКІ ПОРАДИ
ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ

Вплітайте біблійну істину в урок – промов�
ляйте її щоразу, коли вона природно виникає
на уроці, повторюйте її під час різних видів
діяльності.

Усі біблійні істини цього циклу записуйте
на досить великому зображенні сліду, виготов�
леному з картону білого кольору. Ви можете
залишати слід з минулого уроку на дошці, а по�
тім прикріплювати наступний, тоді утвориться
ніби крок.

У Книзі вчителя в 17 уроці 1 семестру ви
знайдете «Оцінку роботи». Ми пропонуємо вам
оцінювати себе після кожного проведеного за�
няття. Це, без сумніву, поліпшить ваше викла�
дання.

Ніколи не тримайте посібник у руках,

щоб за його текстом вести урок. Це можливо
лише в окремих випадках, якщо ви зачитуєте
яку�небудь розповідь.

Бажано дотримуватися часу, наведеного
в дужках для кожного розділу заняття. Вико�
ристовуйте час творчості, щоб повторити біб�
лійну істину уроку і її практичне застосування.
Ніколи не жертвуйте біблійною історією задля
розваг та ігор.

ТЕРМІНИ, ЩО ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ
В ПОСІБНИКУ

Формат А4 – звичайний аркуш паперу
29,7х21 см.

Формат А5 – половина аркуша формату А4.
Формат А3 – формат, удвічі більший від

формату А4.
Заламінувати – обклеїти виріб широким

скотчем.
Шаблон – зразок; часто в посібнику – ви�

різана з картону форма виробу.
Двосторонній кольоровий папір зараз

уже вільно є в продажу у великих канцелярсь�
ких магазинах. Це кольоровий папір, за фор�
матом і структурою ідентичний звичайному
білому.
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ДЕНЬ ДЛЯ ГОСПОДА

Буття 1:1�2:3; Вихід 20:8�11
11
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Біблійна істина:

Бог хоче, щоб один із днів тижня ми
присвячували тільки Йому

Мета:

Навчальна: учні повинні знати, що один день
тижня – неділю – ми повинні присвячувати
тільки Господу

Практична: спонукати дітей прославляти Бога
в молитвах, відвідувати церкву і заняття
Недільної школи, виховувати в собі особ�
ливе ставлення до неділі і служіння Господу
цього дня

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Уважно опрацюйте Буття 1:1�2:3. Пере�
вірте себе, чи пам’ятаєте ви, що й у який
день було створено Богом. Зверніть увагу на
те, що слово «плазуючий», вжите в Біблії, го�
ворить не про класифікацію тварин, а про
спосіб пересування.

З найпершої книги Біблії Бог відкриває
людині істинні знання про Себе і про Свої за�
кони, про творення і час. Тут Бог з’являється
перед нами як величний Творець. Своїм Сло�
вом Господь створює світло і світила, відо�
кремлює небесну твердь від земної, вирощує
різноманітні рослини і дає життя тисячам ви�
дів тварин.

Вінцем творення Божого стає людина –
«І Бог на Свій образ людину створив, на об�
раз Божий її Він створив, як чоловіка та жін�
ку створив їх» (Буття 1:27). Бог, як люблячий
Батько, благословляє Своє творіння.

Вивчіть зміст уроку в Робочому зошиті і
щоденне читання Біблії, виконайте всі зав�
дання.

Підготовка наочних посібників

Напишіть істину на сліді.
Збільште плакат семестру і розрізні деталі

до нього до формату А2 (кожну сторінку в два
рази). Ці матеріали мають знаходитися в класі.
На останньому уроці ви запропонуєте дітям
розфарбувати плакат.

Підготуйте інструменти для «шумового ор�
кестру»: брязкальця, маракаси, бубон, дзвіноч�
ки, сопілки і трикутники. Під час співу діти мо�
жуть на них пригравати.

Підготуйте кілька різних календарів – на�
стінні, відривні, настільні, у вигляді закладки,
кишенькові тощо, де неділя виділена іншим
кольором.

Виготовте наочний посібник «Календар
творення». Для цього знайдіть ілюстрації всьо�
го творіння, що Бог створив протягом 6 днів.
Візьміть перекидний настінний календар і ві�
дірвіть зайві аркуші, щоб залишилося 7 штук.
На зворотному, чистому боці кожного аркуша
приклейте ілюстрацію відповідного творіння, а
7�ий залиште порожнім.

Для ілюстрації пружності повітря прине�
сіть повітряну кульку.

Підберіть барвисті ілюстрації природи і
тварин для вивчення біблійного вірша.

Підготуйте фігурки для вивчення біблій�
ного вірша (див. мал. у відповідному розділі). Їх
можна зробити з цупкого кольорового паперу
чи картону. На кожній фігурці напишіть по од�
ному слову з вірша.

Візьміть 7 аркушів картону білого кольору
формату А4 і виріжте з нього цифри від одно�
го до семи. Намалюйте на них творіння, що від�
повідає кожному дню, як це показано в розділі
Час творчості. Підготуйте матеріали різної яко�
сті (серветки, фольгу, папір різного ґатунку,
тканину різної фактури, вату тощо) і різного
кольору, природні матеріали (гілочки, засушені
квіти, траву, пташині пір’їнки) тощо. Принесіть
також ножиці, клей�олівець і ПВА, скотч. У вас
буде колективна робота. Діти повинні прикра�
сити заготовлені вами «дні творення» різними
матеріалами. Якщо у вашому класі діти 6�7 ро�

Біблійний вірш:

«Усе, що дихає, хай Господа хвалить!»

Псалом 150:6
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ків, зробіть побільше заготовок (наприклад, ви�
ріжте з оксамитного жовтого паперу сонце, з
фольги – зірки). Дайте дітям простір для фан�
тазії, а якщо їм буде важко, підкажіть кілька
творчих ідей. Наприклад, воду можна оформи�
ти, приклеюючи клеєм на основу скачані в не�
великі кульки шматочки блакитної серветки чи
складений хвилями шматочок тканини синього
кольору в білих розводах.

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів

Ширяв – плавно літав на великій висоті,
оглядаючи все внизу.

Спочив – відпочив, зупинився.
Ярина – зелені рослини.
Вироїть – народить у великій кількості,

як рій бджіл, яких не злічити.
Вельми – дуже.
Святити – присвячувати Богові, особли�

во поклонятися Господу цього дня.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (7�8 хв.)

Вітайте всіх дітей. Довідайтеся в них, як
ідуть справи в школі, які предмети їм більше за
все подобаються. Нехай діти обміняються вра�
женнями. Розкажіть який�небудь випадок із ва�
шого шкільного життя.

Скажіть, що сьогодні Господь подарував
нам усім чудовий день. Зверніть увагу дітей на
навколишній світ, на природу. Скажіть, що наш
Господь – дивовижний Творець. Все Він ство�
рив прекрасним і гармонійним, одна пора ро�
ку змінює іншу. Яка б не була погода за вікном,
у кожній є своя краса і необхідність. Якщо до
вас до класу прийшли нові учні, познайомте їх
із усіма, дайте їм можливість почувати себе не�
вимушено.

Час молитви (7�10 хв.)

На початку уроку подякуйте Господу за
всі благословення, які Він нам посилає, за все,
що Він так прекрасно створив, і ми щодня мо�
жемо захоплюватися Його мудрістю і турбо�
тою про нас. Попросіть благословення на сьо�
годнішній урок.

Після біблійної історії запропонуйте дітям
помолитися і подякувати Богу за можливість
приходити на зібрання й у Недільну школу для
поклоніння, молитви, співу, духовного зро�
стання.

Наприкінці заняття запропонуйте дітям
стати в коло і по черзі подякувати Господу за
Його любов і турботу про нас.

Час співу (7�10 хв.)

Скажіть дітям, що наш Бог гідний слави, а
пісня – найкращий вираз нашої подяки Йому.

Розучіть слова пісні «Я – Боже творіння».
Вона ще раз нагадує нам про Творця і про те,
що ми повинні прославляти Його. Нехай діти
підіграють «шумовим оркестром». 

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (3�5 хв.)

Покажіть дітям календарі і дайте їм мож�
ливість добре їх розглянути. Потім запитайте
дітей:

� Що спільного у всіх календарів?

Вислухайте відповіді дітей. На календар�
них сторінках є числа, місяці, рік. Зверніть
увагу дітей на те, що всі неділі виділено особ�
ливим кольором. Запитайте, чому ці дні так
виділено і що в них особливого. Запропонуйте
знайти відповідь на це запитання у Святому
Письмі.

Біблійна історія (10�15 хв.)

Нехай діти відкриють свої Біблії на 1 роз�
ділі книги Буття. За допомогою наочного по�
сібника «Календар творення» вивчіть, що було
створено Богом, ставлячи дітям запитання, за�
пропоновані нижче. Прочитайте Буття 1:1�5.

1Dй день: Бог створив землю. Своїм Сло�
вом Він викликав світло. Він просто сказав – і
стало світло. Господь відокремив світло від
пітьми.

2Dй день: Створення тверді небесної, кот�
ру Бог назвав небом (прочитати по віршеві
Буття 1:6�8). Усі ми знаємо, що повітря пруж�
не (покажіть дітям надуту повітряну кульку, не�
хай вони доторкнуться до неї). Пружний – зна�
чить твердий, тому небесний простір названо
твердю.

3Dй день: Творець зібрав воду, що була
під твердю небесною, в одне місце, і так з’яви�
лася суша, яку Він назвав землею. (Прочитати
Буття 1:9�10). Також цього дня Бог Своїм сло�
вом створив увесь рослинний світ. Це було чу�
до, бо дерева, кущі і квіти вже були створені з
можливістю приносити насіння, яке, у свою
чергу, могло падати в землю, щоб далі рости,
розвиватися і наповняти всю землю. Так звелів
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мудрий Господь. І кожна рослина повинна бу�
ла приносити плід за родом своїм. (Прочитати
вірші 11�13).

� Як ви це розумієте?

На яблунях були яблука, на смоківниці –
смокви (інжир), троянди давали саме паростки
троянд, а не лілій чи айстр.

4Dй день: Створення світил – сонця і мі�
сяця, безлічі зірок. Прочитати Буття 1:14�19.
Бог так мудро все створив, що ці світила не
тільки давали світло, але й були знаками зміни
часу. День змінювався ніччю, одна пора року –
іншою. Люди повинні були розуміти, що таке
чергування показує рух часу.

5Dй день: Прочитати Буття 1:20�21. Бог
створив морських тварин і птахів.

� Що звелів Бог робити Своєму творінню?

Плодитися і розмножуватися кожному за
його видом, тобто народжувати собі подібних.

� Якою була реакція Творця, коли Він поба�

чив Своє творіння?

Прочитати Буття 1:21(б)�23. Бог поблаго�
словив їх. Це перше Боже благословення на
сторінках Писання.

� Кого створив Господь Бог на 6�й день?

Прочитати вірші 24�27. Мешканців суші і
людину.

� Що було велено людині?

Прочитати Буття 1:28�31. Люблячий Тво�
рець поблагословив творіння рук Своїх, дав ве�
ління людині наповнювати всю землю і оволоді�
ти нею. Людина стала вінцем творення Божого.

� Що Бог сказав про все Своє творіння?

Вельми добре – це означає найвищу оцін�
ку, дуже добре.

� А що ж робив Бог сьомого дня?

Запропонуйте кому�небудь із дітей прочи�
тати Буття 2:1�3. Створивши за шість днів усе
суще, Бог «відпочив», але не від утоми. Мудрий
Творець підкреслив необхідність відпочинку, в
такий спосіб даючи людині зразок для насліду�
вання.

Зверніть увагу дітей на слово «освятив».
Це значить, що Бог виділив цей день для особ�
ливої мети. Він також хоче, щоб цей день був
особливим і для нас. Цього дня ми повинні від�
почивати від усіх буденних справ, тих, котрі
ми робимо протягом тижня. Цей день потріб�
но присвятити Господу і поклонінню Йому.

� Як же ми можемо поклонятися Богу в день

спокою?

Прославляти Його в молитві, співі, про�
славляти віршем, розказаним у зібранні, при�

ємними словами, добрими справами. Бог хоче,
щоб ми славили Його щодня, але особливо – у
день спокою.

В Ізраїлі таким днем була субота. Від�
крийте Вих. 20:8�11, і нехай хто�небудь з дітей
зачитає ці вірші. Мойсей отримав від Господа
10 заповідей, однією з яких була саме ця – до�
тримуватися дня спокою.

� Який день присвячують Богу християни, 

і чому?

Для християн днем спокою і поклоніння
Богу стала неділя. На згадку про воскресіння
Ісуса Христа віруючі присвячують цей день
служінню Богу і людям.

Практичне застосування (7�8 хв.)

Поставте дітям такі запитання:
� Що ми можемо робити в неділю?

Відвідувати богослужіння, заняття Неділь�
ної школи, читати Біблію, слухати християнсь�
ку музику, відвідати недужих друзів, а якщо во�
ни до того ж невіруючі, розповісти їм про Ісуса
Христа. Цього дня діти можуть подарувати
навколишнім щось приємне, наприклад, виго�
товити на згадку якусь річ із тих, що навчили�
ся робити у Недільній школі, написавши на ній
біблійний вірш чи істину. Також можна виру�
шити на прогулянку з батьками, щоб отримати
насолоду від чудового Божого творіння.

� А як бути з виконанням шкільних домаш�

ніх завдань, прибиранням будинку й іншими

важливими повсякденними обов’язками?

Уроки потрібно робити протягом тижня,
а що не встигли – то у суботу. Також за цей час
треба намагатися допомогти батькам зробити
роботу вдома, щоб неділя була повністю віль�
ною від домашніх турбот.

� А чи можемо ми прославляти Бога у неді�

лю своїм настроєм чи зовнішнім виглядом?

Звісно ж, так. Наш зовнішній вигляд – і
одяг, і зачіска, – також можуть демонструвати
особливе ставлення до Божого дня. Збираю�
чись до церкви, ми повинні одягати найкра�
щий одяг, нехай не новий, але чистий та аку�
ратний, – не для того, щоб похвалитися перед
людьми, а для того, щоб і своїм зовнішнім ви�
глядом прославити Бога. Також і наш настрій
має бути особливим. Бог закликає нас радіти
щодня (1 Сол. 5:16); ми не повинні бути по�
хмурими чи нетовариськими. Адже неділя – це
особлива радість зустрічі з Богом і віруючими.
У нас на душі має бути спокій і мир, щоб ми
добре запам’ятовували істини, які Бог нам бу�
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де говорити через проповідників і вчителів Не�
дільної школи.

Повторіть біблійну істину.

Вивчення біблійного вірша (5�6 хв.)

Прикріпіть ілюстрації Божого творіння до
дошки півколом, залишивши посередині місце
для посібника з біблійним віршем. Скажіть ді�
тям, що вся природа славить Бога, все Його тво�
ріння приносить хвалу Творцю. А тим більше
ми, люди, повинні завжди прославляти Господа.
Адже все, що ми бачимо навколо, Бог створив
для людини. Наш Господь гідний хвали!

Помістіть фігурки з віршем на дошку. По�
ясніть символи:

� фігурки чоловічків з піднятими руками –
символічне зображення хвали;

� квіти і метелики – символи прекрасного
Божого творіння.

Нехай діти знайдуть цей вірш у своїх Біб�
ліях. Прочитайте його всі разом кілька разів.
Потім, у міру вивчення, забирайте фігурки з
дошки.

Подумайте, як ви відзначите тих учнів, що
першими запам’ятали біблійний вірш.

Додаткова робота (7�10 хв.)

Познайомте дітей зі Щоденником читання
Біблії, що знаходиться на 1�ій сторінці уроку
№1 Робочого зошита. Поясніть, як його треба

вести, де записувати молитовні прохання. По�
відомте дітям, що Щоденник буде звертатися
до них, розповідати, що робити, а вони повин�
ні не забувати виконувати його побажання.
Зверніть увагу дітей на те, що всі малюнки в
Робочому зошиті можна розфарбовувати. Ро�
бити це краще кольоровими олівцями чи крей�
дою, а не фломастерами чи ручками, що мо�
жуть зіпсувати папір.

Покажіть таблицю досягнень, де дітям
потрібно буде робити позначки про читання
Біблії і вивчення вірша, а також відзначати від�
відування занять і участь в уроці.

Розгляньте малюнок на стор. 71 у Робочо�
му зошиті. Кожного уроку ви будете вирізувати
деталь і наклеювати на таблицю. До підсумко�
вого уроку у вас вийде ціле зображення. Нехай
діти виріжуть першу деталь і приклеять на по�
трібне місце. Таку ж роботу в плакаті семестру
на цьому уроці зробіть і ви. На наступних уро�
ках це повинні будуть робити діти. Плакат має
знаходитися в класі на видному місці.

Виконайте завдання в Робочому зошиті
на 1 і 2 сторінках.

Час творчості (15�18 хв.)

Роздайте дітям усі потрібні для роботи ма�
теріали. Молодшим запропонуйте цифри з
меншою кількістю зображень.

Все

хай

Господа

хвалить!

що
дихає

Псалом
150:6
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Біблійна істина: 

Бог хоче, щоб ми уникали зла і прагнули
до добра

Мета:

Навчальна: учні мають знати, що християнам
потрібно прагнути до добра й ухилятися від
зла

Практична: спонукати дітей слухатися Божих
заповідей і велінь, учити їх обирати дорогу
добра і миру

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Уважно опрацюйте весь 4 розділ книги
Буття. Простежте родовідну лінію нащадків
Каїна. Зверніть увагу на те, як укріплюється
зло у світі людей: гордість, заздрість, убивство,
нещирість, багатоженство, самовихваляння,
знову вбивство, бездуховність і т.д.

Якщо поглянути на життя Каїна й Авеля,
то треба зауважити, що обоє братів знаходи�
лися фактично в рівних умовах. У кожного з
них було своє заняття. Один був пастухом, а
другий – хліборобом. Як видно з контексту,
для Бога був важливий як рід занять братів,
так і суть їхніх жертвоприношень, в яких
виражалося їхнє ставлення до Бога. Жертва
Авеля (Євр. 11:4) була бажаною Богу, так як
тут важлива не сама жертовна тварина, а віра
Авеля, який слухняно і з чистим серцем при�
ніс дар Богу, відмовляючись від гріха у своєму
житті. Писання називає Авеля праведним
(Євр. 11:4).

Каїн же, навпаки, дав місце гріхові у своє�
му житті (Бут. 4:6�7). Бог закликав його покая�
тися в своєму непослуху, але Каїн не зробив
цього, затаїв заздрість до брата і задумав під�

ступний план «помсти» братові. Саме гріх зму�
шує Каїна не послухатися Творця і чинити
згідно з власною волею.

Якби Каїн прислухався до голосу Бога, то
вбивства і прокляття можна було б уникнути.

Подумайте про себе. Можливо, і вас
щось засмучує і змушує ваше обличчя похи�
литися. Перевірте, що підстерігає в «дверях
вашого серця»? Не беріть за взірець Каїна, а
пануйте над спокусою. Розкажіть про свої
переживання Господу і зверніться до Нього
за допомогою. Ви отримаєте звільнення 
і знову станете здатними прагнути до миру 
і чинити добре

Відповіді на чайнворд (у Робочому зошиті):
1. Енох. 2. Ходив. 3. Він. 4. Ноя. 5. Яред. 
6. Догодити.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Жертва – дар Богу, подарунок.
Каїн – «набула чоловіка від Господа», ці

слова сказала Єва, коли народила першого сина.
Похилилось обличчя – засмутився.
Перворідне – первістки в людей і худо�

би, а також перші плоди урожаю.
Лій – жир тварин.

Підготовка наочних посібників

Для біблійної історії візьміть із фланеле�
графа чи намалюйте фігурки Каїна й Авеля.
Виготовте з картону жовтого кольору 6 корот�
ких стрілок. На смужках цупкого білого карто�
ну напишіть слова:

• «Каїн», Авель» – зеленим фломастером;
• «жертва» (2 шт.), «смуток», «попереджен�

ня» – синім фломастером;
• «покаяння», «мир із Богом», «примирення

з братом» – червоним;
• «гріх», «заздрість», «ненависть», «убив�

ство», «неправда», «прокляття», «страх», «самот�
ність», «життя без Бога» – чорним фломастером.

Ці слова і стрілки ви будете прикріплюва�
ти магнітом чи скотчем до дошки у ході історії.

Якщо у вашій класній кімнаті немає дош�
ки, використовуйте ватман і клей�олівець.

ЩО ПІДСТЕРІГАЄ В ДВЕРЯХ?

Буття 4:1�24
22
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Біблійний вірш:

«Ухиляйся від злого та добре чини, шукай
миру й женися за ним!»

1 Петра 3:11
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Для вивчення вірша приготуйте п’ять ар�
кушів паперу формату А–4, фломастери чи
маркери.

Для колективної творчої роботи заготовте
такі матеріали: картон зеленого кольору
20х20см, 5 аркушів білого паперу 6х9см і 4
аркуші 5х7см для виготовлення ягничок, неве�
ликі шматочки кольорового паперу для квітів,
клей, скотч, ножиці, прості олівці. Для того,
щоб прикрасити ягничок, можна взяти невели�
кий шматочок вати. Тільки не потрібно клеїти
дуже багато, бо важкі ягнички будуть погано
обертатися.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

Радісно зустрічайте учнів, що приходять
до класу. Цікавтеся їхніми успіхами у школі, а
також у різних секціях чи гуртках. Поговоріть
із дітьми про те, які в них взаємини з батьками,
братиками і сестричками, друзями.

Якщо в клас прийшли новачки, будьте
особливо уважними до них. Допоможіть їм
познайомитися з іншими учнями, створіть ат�
мосферу дружелюбності і прийняття.

Довідайтеся в дітей, як вони провели ми�
нулий день спокою і що збираються робити
наступного такого дня, чи щодня вони читають
Біблію, чи виходить у них регулярно виконува�
ти домашні завдання. Можливо, у когось з
учнів виникли запитання щодо матеріалів до�
машнього завдання чи прочитаного в Біблії.
Намагайтеся відповісти на всі запитання, що
цікавлять дітей. Якщо ви не знаєте відповіді, 
не соромтеся зізнатися в цьому і пообіцяйте
знайти відповідь до наступного уроку.

Нехай той, хто прийшов сьогодні першим
на урок, виріже і наклеїть наступний елемент
на плакат відвідування. Потім нехай усі діти
виконають це завдання у своїх зошитах.

Повторіть вірш минулого уроку. Зробіть
відповідні позначки в Таблицях досягнень.

Час молитви (10 хв.)

Тема сьогоднішніх молитов – слухняність і
миролюбність.

Спочатку запропонуйте дітям подякувати
Богу за Його дивовижне творення і за день,
який Він освятив.

Після викладу нового матеріалу помо�
літься з дітьми за те, щоб Бог допоміг їм уни�
кати зла, завжди обирати правильну дорогу,

що веде до добра і миру. Спонукайте молити�
ся всіх учнів.

Під час заключної молитви станьте в коло
і візьміться за руки. Це створить атмосферу єд�
ності і доброзичливості.

Час співу (8�10 хв.)

Повторіть із дітьми раніше вивчені пісні,
де розповідається про добро, мир, брато�
любство. Бажано заспівати їх після біблійної
історії, щоб закріпити в серцях дітей істину
уроку.

Спонукайте учнів до того, щоб вони спі�
вали Господу не тільки на уроках Недільної
школи, але і вдома, і на вулиці – у будь�який
час. Ви можете запропонувати комусь із дітей
керувати співом.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (2�3 хв.)

Запитайте дітей:
� Як ви думаєте, кепські справи подобають�

ся Богу і навколишнім людям? Чому?

Вислухайте всі відповіді і приклади. А по�
тім запропонуйте дітям звернутися до Біблії,
щоб довідатися, чому потрібно і дуже важливо
стежити за своїми вчинками.

Біблійна історія (10�15 хв.)

Діти, мабуть, уже знайомі з історією про
Каїна й Авеля. Але цього уроку вони довіда�
ються нову важливу істину про те, що треба
робити, якщо в наше життя ввійшов гріх.

Прикріпіть на дошці угорі фігурки Каїна
й Авеля і запитайте дітей, перевіряючи їхню
уважність:

� Як звали дітей Адама та Єви? Покажіть,
хто – Каїн і хто – Авель.

Прикріпіть таблички з їхніми іменами до
дошки (прочитати Буття 4:1�2).

Каїн займався землеробством. Це було
добре заняття: він обробляв землю і вирощу�
вав різні овочі, фрукти, сіяв пшеницю.

Його молодший брат Авель пас овець. Це
теж було добрим заняттям.

Одного разу обидва брати вирішили при�
нести Богу жертву як вдячність за Його постій�
ну турботу і любов до них (прикріпіть на дош�
ку стрілки і 2 слова «жертва»). Кожен приніс
Богу плоди своєї праці. Але в житті Каїна був
якийсь гріх, тому Бог не прийняв його жертви.
Бог завжди бачить гріховні думки, бажання і
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вчинки в нашому житті, і вони перешкоджають
нашому з Ним спілкуванню (cлово «жертва» під
іменем Каїна закрийте словом «гріх»). Авель же
намагався бути слухняним і чистим перед
Богом, тому Господь прийняв його жертву.

Усе це дуже засмутило Каїна (прикріпіть
стрілку і слово «смуток»). Писання говорить,
що Каїн ходив сумний, з похиленим обличчям.
Нехай діти прочитають Бут. 4:3�5.

Запитайте їх:
� Що ви відчуваєте, коли чините погано?

Бог бачив, що Каїн засмутився й у нього
«похилилось обличчя». Він знав про те, що дія�
лося в серці Каїна. Бог любив Каїна, і хотів,
щоб він покаявся у своїх гріхах (прочитати
Буття 4:6�7). Творець попередив його про
небезпеку, сказав, що в дверях його серця
підстерігає гріх, і звелів панувати над ним
(прикріпіть наступну стрілку і табличку «попе�
редження»).

Отже, ми бачимо, що в Каїна був вибір.
Йому було запропоновано боротися з гріхом,
що вабив його до себе. Як же вчинить Каїн?

� Що повинен був зробити Каїн?

Покинути гріх, звернутися до Бога, по�
просити в Нього прощення і примиритися з
Ним (прикріпіть стрілку, спрямовану вправо, а
поруч по черзі прикріпіть таблички «покаяння»
і «мир з Богом»). Після примирення з Богом на�
стало б і примирення з братом (прикріпіть від�
повідну табличку).

Але Каїн не вчинив так, як порадив йому
Бог. Він обрав свій шлях. Його серце наповни�
ли заздрість і ненависть до Авеля (прикріпіть
спрямовану в протилежну сторону стрілку, сло�
ва «заздрість» і «ненависть»). Бог сказав Каїну,
що «в дверях гріх підстерігає» і вабить його до
себе. Бог попереджує і нас: ухиляйтеся від зла
і прагніть до добра (прикріпіть слід з істиною).

Каїн не захотів панувати над гріхом і
дозволив йому діяти у своєму житті. Неважко
здогадатися, до чого це привело: Каїн підняв
руку на свого брата й убив його. (У ході роз�
повіді прикріплюйте відповідні написи «убив�
ство», «неправда», «прокляття», «страх», «са�
мотність», «життя без Бога»; у вас має вийти
наведена далі схема).

Прочитайте вірші 8�9. Каїн думав, що Бо�
га можна обманути. Але наш Господь, як ви
пам’ятайте, бачить і знає всі наші думки (про�
читайте вірші 10�12).

Тепер праця Каїна стане ще складнішою.
Каїн також став самотнім, тому що він був

вигнаний із землі, де жив до цього. Але серце
його не зм’якшилося, не покаялося, він так і
не визнав своєї провини. Навпаки, Каїн обви�
нуватив Бога в надмірно жорстокому пока�
ранні! Страх охопив його, він боявся смерті
як справедливого покарання за убивство. Бог
у Своїй милості дає Каїну знак, що відрізняв
його від інших людей і гарантував збережен�
ня життя (прочитати Буття 4:13�15). Ми не
знаємо, що це був за знак, але він був видний
усім людям і свідчив як про Божу милість, так
і про довічну ганьбу братовбивці.

Каїн пішов і став будувати своє життя без
Бога (запропонуйте дітям подивитися, як жи�
ли нащадки Каїна, прочитайте вірші 18�19,
23�24). У житті нащадків Каїна можна просте�
жити відхід від Бога, відмову жити у мирі з
Творцем. Багатоженство, убивства, помста,
страх – усе це результат рішення жити без
Бога. Ще раз пройдіть по всіх стрілках, що
відносяться до Каїна, щоб побачити, до чого
приводить зло, а до чого – прагнення до доб�
ра і миру з Богом.

Практичне застосування (8�10 хв.)

У нас, як і в житті Каїна, також бувають
різні проблеми і обставини, коли гріх в дверях
серця підстерігає і штовхає до неправильних
дій. Можливо, ти образився на злий чи дурний
жарт. Хочеться дати здачі за заподіяну образу.
Може, тобі сподобався якийсь предмет у су�
сіда за партою, і заздрість схиляє тебе до того,
щоб украсти його – взяти чуже. Або, може,

КАЇН

Гріх

Засмучення

ПопередженняЗаздрість

Ненависть

Убивство

Неправда

Прокляття

Страх

Самотність

Життя без Бога

Покаяння

Мир із Богом

Примирення
з братом

Жертва

АВЕЛЬ
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хтось відповідає на уроці краще, ніж ти, чи
прийшов в обновці, якої немає у тебе. Що ро�
бити? Увесь час заздрити і сердитися?! Ми ду�
же часто стоїмо перед вибором: як вчинити,
яку дорогу обрати?

Тепер, знаючи про вибір Каїна і його на�
слідки, ми знаємо, що нам робити. Повторіть
біблійну істину.

� Розкажіть, як ви будете «панувати над грі�

хом»? (Вислухайте випадки з життя дітей, поді�
літься простими прикладами зі свого життя.
Потрібно всі свої проблеми розкривати перед
Богом і не чинити так, як Каїн. Потрібно кая�
тися у своїх гріхах і намагатися жити по�добро�
му. Якщо важко розібратися самим, зверніться
за допомогою і порадою до батьків, учителя
Недільної школи чи пастора. Пам’ятайте: або
ми пануємо над гріхом і спокусами, або вони
панують над нами. Але Бог хоче, щоб ми відда�
лялися від зла і прагнули до добра.

Вивчення біблійного вірша (7�10 хв.)

Розділіть дітей на п’ять команд. Розсадіть
їх по колу так, щоб усі бачили один одного.
Роздайте командам по чистому аркушу папе�
ру і фломастеру. Кожна з них повинна напи�
сати великими буквами по одній фразі вірша
і посилання: 1) ухиляйся від злого; 2) та доб�
ре чини; 3) шукай миру; 4) й женися за ним!
5) 1 Петра 3:11.

Коли діти закінчать роботу, нехай кожна
команда зачитає свої фрази. Розкажіть дітям,
що апостол Петро, у чиїм посланні знаходиться
цей вірш, спочатку був запальною людиною й
іноді робив непродумані, поспішні вчинки. Але
Господь допоміг йому змінитися, і Петро на�
вчився приймати правильні рішення. Він в усьо�
му радився з Господом, багато молився, і його
порада може бути дуже корисною і для нас.

Запропонуйте дітям самим визначити по�
слідовність фраз. Тепер нехай кожна команда
хором промовляє свою фразу вже в правиль�
ній послідовності. Так повторіть кілька разів.
Потім запропонуйте двом�трьом учням розпо�

вісти вірш напам’ять. Відзначте тих, хто пер�
шим запам’ятає біблійний вірш уроку.

Додаткова робота (7�10 хв.)

Виконайте з учнями завдання в Робочих
зошитах. Ще раз нагадайте дітям біблійну істи�
ну уроку, а також те, як її можна застосувати в
житті. Повторіть біблійний вірш.

Час творчості (10�15 хв.)

Пропонуємо вам провести з дітьми колек�
тивну роботу. У Біблії ягнички – це символ ми�
ру і лагідності. Виріб буде висіти на видному
місці і нагадувати дітям біблійну істину цього
уроку. Якщо ви хочете виготовити 2 вироби,
розділіть дітей на дві команди і заготовте вдві�
чі більше матеріалів. Розподіліть роботу між
дітьми, кожен має бути задіяний. Допомагайте
дітям порадою, спонукайте їх допомагати один
одному.

Хід роботи:
1. Зробіть з картону спіраль,

як це показано на малюнку (ширина
смуги приблизно 3 см) і прикрасьте
її вирізаними з кольорового паперу квітами.
Це буде нагадувати зелений луг, на якому па�
суться ягнички.

2. На білих аркушах паперу
намалюйте ягничок, виріжте їх і на�
пишіть біблійний вірш уроку і поси�
лання, починаючи з менших ягни�
чок (вони будуть розташовуватися
вгорі спіралі). Можна прикрасити
ягничок по контуру ватою.

3. За допомогою скотчу
прикріпіть один кінець ниточки
до ягничок, а інший – до спіралі.

4. Підвісьте спіраль до люс�
три.
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ДО ЧОГО ВЕДЕ ГОРДІСТЬ?

Буття 11:1�9
33
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Біблійна істина: 

Біблія вчить, що Богу приємні лагідні та
смиренні, а не горді

Мета:

Навчальна: учні повинні зрозуміти, що таке
«гордість» і «смиренність», та знати, що Богу
приємні тільки смиренні люди

Практична: спонукати дітей не пишатися
своїми досягненнями, а за все прославляти
Бога і розвивати в собі смиренність і лагід�
ність

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Уважно вивчіть 11 розділ Буття. Знайдіть
на карті Давнього світу долину Шинеар, щоб
показати дітям на уроці. (Це буде особливо ці�
каво дітям 10–12 років. Якщо у вас у класі в
основному діти 6–7 років, то карту можна 
не використовувати, тому що це складно для
їхнього сприйняття).

Ця долина розташована на Вавилонській
рівнині між Ефратом і Тігром. Тут знаходили�

ся міста Вавилон, Ерех (Урук), Аккад і Калне
(Буття 10:10). Якщо є можливість, знайдіть по�
літичну карту світу і простежте дорогу, яку
пройшли люди після потопу (від підніжжя гори
Арарат, на межі Вірменії і Туреччини, до тери�
торії сучасного Іраку).

Події біблійної історії цього уроку відбу�
валися в часи Німрода (Буття 10:8). Це був
сильний і могутній правитель. Його царство
розтяглося від Вавилона до Асирії. Цілком
імовірно, саме він був натхненником будів�
ництва Вавилонської вежі. Її будівники вирі�
шили кинути виклик Богу і збудувати пам’ят�
ник власним досягненням і гордості («вчинімо
для себе ймення»).

Писання говорить, що на той час люди по�
чали використовувати цеглини замість каменю,
а це істотно полегшувало будівництво. Люди
вирішили побудувати високу вежу, «а вершина
її аж до неба». Але ця ідея явно не була бажа�
ною Богу. Подумайте, чому? В архітектурних
досягненнях людей не було нічого гріховного.
Але зверніть увагу на слова «вчинімо для себе
ймення». Це свідчення людської гордості. Бог
бачив серця людей, що вони не прагнули до
Нього, не були сповнені подяки і любові.

Люди, сповнені гордості, захотіли просла�
вити самих себе. Крім того, вони були дуже
завзяті і наполегливі, так як Бог сказав про
них: «Не буде тепер нічого для них неможли�
вого, що вони замишляли чинити». Своєрідним
способом Бог вирішив зупинити це будівниц�
тво: Він «змішав мови», люди перестали розумі�
ти один одного, і будівництво зупинилося. У
цьому було справедливе Боже покарання за
людське марнославство і гординю.

Тому пам’ятайте, що у своєму житті ви по�
винні прославляти не своє, а Боже ім’я. Якщо
ви будете робити все, щоб прославити Госпо�
да, Він подбає про те, щоб підтримати і благо�
словити вас.

Відповіді на кросворд (в Робочому зошиті):
По горизонталі: 1. Гір. 2. Вітер. 3. Сорок. 
4. Увечері. 5. Три. 6. Оливкове. 7. Сьомому.
8. Сім. По вертикалі: 1. Голубку. 2. Вісім. 
3. Араратські. 4. Крук. 5. Бог.

Біблійний вірш:

«Бог противиться гордим, а смиренним дає
благодать!»

1 Петра 5:5
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Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Рівнина – рівна, без високих пагорбів
поверхня землі.

Земляна смола – речовина, що добува�
лася на берегах озер. Засихаючи, вона става�
ла дуже твердою.

Підготовка наочних посібників

Для представлення біблійної історії підбе�
ріть ілюстрації, що зображують людей давни�
ни, які будують різні будинки.

Для вивчення біблійного вірша виготовте
10 кубиків (див. схему) з картону жовтого, світ�
ло�коричневого чи жовтогарячого кольорів (під
колір цегли). На кожному з них напишіть по од�
ному слову біблійного вірша
і посилання. Підготуйте та�
кож скотч для скріплю�
вання «цеглинок».

Слова нової
пісні можна напи�
сати на плакаті чи
на дошці.

Для гри «Таємний
друг» напишіть імена і
прізвища учнів вашого
класу на листочках па�
перу і помістіть в неве�
лику коробку.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

Зустрічайте учнів радісною усмішкою. Ві�
тайте кожну дитину на ім’я, дайте їй відчути
вашу щиру любов, турботу та піклування.

Запитайте дітей, чи вдавалося їм протя�
гом тижня міркувати над тим, що «підстерігає в
дверях» їхніх сердець, чи приймали вони пра�
вильні рішення, уникаючи зла і прагнучи роби�
ти добро.

Час молитви (10 хв.)

Протягом цього заняття помоліться з діть�
ми кілька разів. Дуже важливо спрямувати ді�
тей на молитву, сказати, за що потрібно моли�
тися, скеровувати хід їхніх думок.

Просіть у Господа мудрості, щоб ви могли
донести біблійну істину до сердець дітей. Та�
кож нехай учні моляться за те, щоб Бог дав їм
сили застосовувати дану біблійну істину в жит�
ті. Спонукайте дітей молитися один за одного.

Перед заключною молитвою дістаньте ко�
робку з іменами дітей. Нехай діти виберуть ли�
сточки навмання. Скажіть, що вони будуть та�
ємно молитися протягом тижня за цю людину, а
на наступному занятті скажуть, хто за кого мо�
лився. Запропонуйте дітям принести своєму мо�
литовному другу невеликий сюрприз: олівець,
ручку чи цукерку (коли батьки будуть забирати
дітей із класу, повторіть їм своє прохання).

Час співу (10 хв.)

Розучіть з дітьми пісню «Отче, смиряюсь».
Вона написана в стилі красивого канону, і її
можна повторювати багато разів. Скажіть
дітям, що Богу дуже приємно, коли ми в сми�
ренності приходимо до Нього, виявляємо лагі�
дність у спілкуванні з іншими людьми. Згадай�
те пісні минулого семестру про смиренність.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (5�7 хв.)

Нагадайте дітям, що на минулому занятті
ви говорили про Каїна й Авеля. Нехай вони
коротко перекажуть біблійну історію й істину
минулого уроку. Запитайте дітей, чи хочуть во�
ни знати, що було далі.

Бог утішив Адама та Єву і дав їм сина Си�
фа і багато інших синів, а також дочок. Каїн
же пішов у далекий край і від нього отримав
походження цілий народ.

Поступово гріх заволодів серцями людей,
вони втратили спілкування з Богом і любов до
Нього, стали лаятися, обманювати, красти, би�
тися й убивати один одного. Тоді Бог навів на
землю великий потоп, і всі люди загинули, крім
однієї праведної родини, що любила Бога і на�
магалася робити добро, а також говорила всім
людям, що Бог їх любить. Про цю родину і про
те, що було під час потопу, ви довідаєтеся, як�
що щодня будете читати Біблію, як це радить
вам і ваш Щоденник.

Але, на жаль, і після потопу люди не були
слухняні Богу.

Біблійна історія (10 хв.)

Люди стали поширюватися, заселяти зем�
лю і дійшли до великої рівнини, що називалася
Шинеар (покажіть на карті гори Арарат і рів�
нину Шинеар (Шінеар); прочитайте Буття
11:1�2). Там вони й оселилися. І ось вирішили
вони одного разу побудувати собі пам’ятник,
та такий, щоб до небес дістав. Люди говорили

5 
см

5 см



14
Ми йдемо в Небо за Христом

один одному: «Ось побудуємо башту до самого
неба і прославимося цим. Усі будуть знати, що
це ми зробили, і довго будуть пам’ятати нас».

У тій місцевості каменю для будівництва
не було, його доводилося завозити здалеку.
Звісно, це утрудняло роботу. Тоді люди приду�
мали інший спосіб видобутку будівельного ма�
теріалу: вони навчилися робити цеглини з гли�
ни й обпалювати їх вогнем. А скріплювали та�
кі цеглини спеціальним розчином, який мав
назву «земляна смола». Виходила міцна спору�
да (прочитайте Буття 11:3�4).

Люди активно взялися за роботу. Як ви
пам’ятаєте, на той час у всіх була одна мова.
Спілкуватися і працювати людям було легко.
Будівництво «кипіло», башта росла все вище і
вище. «Незабаром наша башта стане настільки
високою, що дістане до небес! Ми прослави�
мося, і про нас будуть говорити у всіх куточках
землі!» – казали один одному люди.

Господь бачив, чим зайняті люди. Він
знав також, про що вони думають і про що мрі�
ють. Це була недобра справа. Люди дуже за�
пишалися. Ця людська пиха була така велика,
що вони забули про Живого Бога. Люди хоті�
ли прославити тільки себе. Тому Бог вирішив
зруйнувати їхні плани.

Він сказав: «...ось початок їх праці. Не бу�
де тепер нічого для них неможливого, що вони
замишляли чинити. Тож зійдімо, і змішаймо
там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один
одного».

І змішав Бог мову людей. Він зробив так,
що люди перестали розуміти один одного. За�
питайте дітей, чи розмовляв хто�небудь із них з
іноземцем. Ситуація досить комічна. Ми гово�
римо йому зовсім прості речення, які зрозуміла
б і дитина, а він не розуміє ні слова! Так і тут:
один говорив «подай цеглу», а другий подавав
смолу чи воду. Працювати разом стало немож�
ливо. І будівництво башти припинилося. Місце�
вість, де все це сталося, стала називатися Вави�
лон, що значить «змішання» (прочитайте Буття
11:8�9). Так Бог покарав людей за їхню гордість
і пиху. Біблія вчить, що Бог приймає лагідних і
смиренних, а не гордих (прикріпіть слід).

Практичне застосування (3K5 хв.)

Запитайте дітей, чому Богу не сподоба�
лась ідея будівництва башти. Допоможіть дітям
зрозуміти, що гріх людей полягав не в самому
будівництві, а у ставленні людей до себе і Бо�
га. Люди захотіли «вчинити для себе ймення»,

тобто прославити себе. Біблія ж говорить, що
Бог гордим противиться. Гордість спричиняє
сварки, образи і неповагу до Бога. Повторіть
біблійну істину уроку.

Протилежність гордості – смирення. Бог
благословляє смиренних і лагідних. У Біблії
дуже багато віршів говорить про це. Наприк�
лад, Бог «покірливим милість дає» (Пр.3:34).
Милість – це Його благодать, особливий, бла�
гий (добрий) дарунок Бога, благословення, що
Він дарує Своїм дітям.

Час творчості (15�20 хв.)

Сьогодні час творчості проведіть відразу
після застосування. Запропонуйте дітям зігра�
ти проблемні ситуації з життя на застосування
біблійної істини. Після цього проведіть обгово�
рення. Повторіть біблійну істину.

Ситуація 1
Марійці подарували гарну модну сумочку.

Вона, уявляючи, скільки буде захоплення і заз�
дрощів у її подружок, наступного ж дня взяла
її до школи. Як вона й очікувала, дівчатка від�
разу обступили її з запитаннями «де взяла?»,
«скільки коштує?», «даси поносити?». Марійка,
гордо піднявши голову, коротко відповіла «по�
дарували» і сіла на своє місце. Дівчатка розій�
шлися, із заздрістю і розчаруванням поглядаю�
чи на Марійку.

� Як ви думаєте, яку якість характеру вияви�

ла Марійка?

� Як її вчинок вплинув на подруг? Які пога�

ні якості характеру вони виявили вслід за Марій�

кою?

� Як нам варто ставитися до речей?

Вірш на допомогу: «Гординя людини її по�
нижає, а чести набуває покірливий духом»
(Пр. 29:23).

Ситуація 2
Іванко – відмінник. У нього з усіх предме�

тів тільки найвищі оцінки. Одного разу в його
класі вчитель проводив контрольну роботу з
математики. Вона була складною, але Іванко
впорався.

А Вадим, як завжди, нічого не зміг напи�
сати. Адже вчора він грав у футбол дотемна, а
потім дивився телевізор, тому до контрольної,
звісно, не підготувався. Він хотів списати в
сусідки, але варіант її роботи був не той.

Вадим, звичайно ж, отримав двійку і те�
пер самотньо сидів на лавочці, сумував і додо�
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му йти не поспішав. Іванко підійшов до нього і
запропонував: «Хочеш, після уроків будемо
займатися вдвох? Я допоможу тобі з математи�
кою». Вадим, звичайно ж, погодився. Він і 
не думав, що Іванко може бути таким добрим і
допоможе вирішити його проблему.

� Що б ви порадили Вадиму, щоб уникнути

подібної ситуації наступного разу?

� Чому Іванко запропонував Вадиму свою

допомогу? Яку якість характеру він виявив?

Вірш на допомогу: «Душа, яка благослов�
ляє, насичена буде, а хто поїть інших, – напо�
єний буде і він» (Пр. 11:25).

Ситуація 3
Учителька Ганна Іванівна доручила Пав�

ликові і Сашкові намалювати стінгазету до
свята. Діти домовилися зустрітися в Сашка і
зробити роботу разом. Але потім Павлик зате�
лефонував і сказав, що в нього болить голова.
Сашкові довелося самому виконувати дору�
чення вчительки. Він дуже старався, і газета
вийшла на славу.

Наступного дня Ганна Іванівна похвалила
хлопчиків за гарну роботу. Павлик дякував за
похвалу, розповідав, як важко було виконати
цю роботу. А Сашко нічого вчительці не сказав,
але йому було дуже боляче від неправди друга.

� Якби ви були на місці Сашка, що б ви ска�

зали Павликові?

� Як вчинки хлопчиків характеризують їх?

� Що ви порадите Павликові?

Вірш на допомогу: «Хто�бо підноситься –
буде впокорений, а хто впокоряється – той
піднесеться» (Лк. 14:11).

Ситуація 4
У школі оголосили конкурс на кращий вірш

на тему «Осінь». Дарина звикла бути в усьому
першою, але складати вірші вона не вміла.

Тоді вдома вона знайшла старий мамин
зошит з віршами. Так, мама – справжній та�
лант! Дарина переписала один із гарних вір�
шів про осінь у свій блокнот. Вона його вивчи�
ла напам’ять, репетирувала день і ніч.

Настав день конкурсу. Хоча Дарина дуже
хвилювалася, але вірш прочитала краще за всіх.
Ось директор вручає їй головний приз... Як ап�

лодує їй зал!.. Раптом у третьому ряду Дарина
побачила рідне, але сумне обличчя... мами.

� Як ви думаєте, приніс Дарині радість приз,

здобутий таким способом? Чому?

� Як їй вийти з цієї ситуації?

� Як допомогти Дарині побороти гордість?

Що ви порадите дівчинці?

Вірш на допомогу: «Перед загибіллю сер�
це людини високо несеться, перед славою ж –
скромність» (Пр. 18:12).

Вивчення біблійного вірша (8�10 хв.)

Поясніть дітям, що Бог дає Свою благо�
дать лише тим, хто впокорюється перед Ним,
не пишається і не звеличується над іншими.

Роздайте дітям кубики зі словами біблій�
ного вірша. Діти повинні знайти його в Біблії і
розставити кубики в правильному порядку.
Потім допоможіть дітям скласти стіну, як це
показано на малюнку. Скажіть їм, що всяка
справа, якою ми щиро прославляємо Бога, бу�
де мати успіх. Нехай учні повторять вірш кіль�
ка разів. Для кращого запам’ятовування зні�
майте по одному кубику, поки всі діти твердо
не запам’ятають вірш. Після цього знову збе�
ріть стіну і скріпіть її скотчем.

Додаткова робота (10 хв.)

Виконайте з дітьми завдання в Робочих
зошитах. Звертайте увагу учнів на те, що Пи�
сання говорить про гордість і смирення, про
ставлення Бога до гордих і до смиренних лю�
дей. Спонукайте дітей застосовувати сьогод�
нішню біблійну істину в повсякденному житті.
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ЯК ЗБЕРІГАТИ МИР

Буття 13 розд.
44
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Біблійна істина: 

Бог хоче, щоб ти жив у мирі з людьми, як
Аврам

Мета:

Навчальна: учні повинні знати, що важливо
зберігати мир, а не сіяти розбрат, тому що
Бог винагороджує миротворців

Практична: спонукати дітей мирно вирішувати
спірні ситуації, вчити їх уступати один
одному, не сваритися і прагнути бути
миротворцями

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Опрацюйте 12�13 розділ Буття. Аврам
був одним з найбагатших людей того часу
(Буття 13:2). Але він розуміє, що всім у своє�
му житті, у тому числі і добробутом, він
зобов’язаний Господу, тому зводить жертов�
ники, щоб ушанувати Творця. У вірші 4 ми
читаємо: «І Аврам там прикликав Господнє
Ймення». Аврам завжди бачив перед собою
Бога і прагнув до Нього всією своєю душею.

Племінник Аврама, Лот, також ходив
разом з дядьком. Він теж був багатий. І, як
видно, як і його дядько, теж знав Бога. Але
їх відрізняло те, чого не видно на перший по�
гляд. Аврам в усьому покладався на Бога, а
Лот більше покладався на себе.

Коли вони стикнулися з проблемою
розподілу землі для своїх володінь, відразу
ж виявилися їхні пріоритети. Аврам прагнув
до миру і готовий був уступити. Він милос�
тиво запропонував племіннику першому
зробити вибір.

Лот вибрав кращі, як йому здавалося,
землі. Він не вшанував вік і становище дядь�

ка. Йорданська околиця добре зрошувалася,
була зелена, і Лот, забувши про скромність,
вибрав краще, але це на перший, неуважний
погляд. Ми знаємо, до чого привели його
егоїстичність і жадібність. Він помилився, зро�
бивши ставку на зовнішнє. Поруч знаходили�
ся міста Содом і Гоморра, кепська слава про
розбещеність яких дійшла до наших днів. Жи�
телі цих міст були не тільки аморальними
людьми, але й політеїстами (багатобожника�
ми) і кощунниками. Згодом Бог знищив їхні
міста й околиці.

Аврама ж Бог рясно благословив і зро�
бив непоказну землю краєм, де тече молоко і
мед. Також Господь дав Аврамові дивовижні
обітниці про велике потомство.

Коли вам буде важко, згадайте Аврама і
наслідуйте його приклад, не спокушаючись
«принадами» цього розбещеного світу. Краще
мати збитки, але залишатися праведним пе�
ред Богом. А більше за все потрібно прагну�
ти до миру, не сіяти сварки і розбрат. Потріб�
но навчитися уступати іншим, незважаючи на
свій вік чи заслуги. Також пам’ятайте, що діти
завжди дивляться на те, наскільки ви відпові�
даєте біблійному портрету вчителя, і беруть із
вас приклад.

Відповіді на кросворд (у Робочому зошиті):
1. Худобу. 2. Землю. 3. Сара. 4. Племінник. 
5. Жертівник. 6. Мир. 7. Содом. 8. Пастухи. 
9. Сварка. 10. Бережи мир.

Підготовка наочних посібників

Оформіть слова нової пісні на зворот�
ному боці перекидного календаря.

Для розділу Вступ і вивчення біблійного
вірша уроку виготовте з цупкого картону 
три комплекти геометричних фігур. На од�
ному з них напишіть вірш і посилання.

Складіть запитання на повторення прой�
деного матеріалу і застосування біблійної
істини. Приготуйте невеликі подарунки для
найстаранніших учнів.

Підготуйте фланелеграф для демонстру�
вання біблійної історії. Барвисті фігурки
допоможуть дітям добре сприйняти цю істо�

Біблійний вірш:

«Нехай сварки не буде між мною та між
тобою»

Буття 13:8
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рію. Або ж можна скористатися ляльковим
театром, тоді заздалегідь виготовте потрібні
фігурки (див. ідею щодо виготовлення в уро�
ці № 6 семестру 1).

Потренуйтеся перед дзеркалом у демон�
струванні історії і коментуванні розповідей.

На невеликих картках напишіть для роз�
ділу Практичне застосування ситуації і по�
кладіть їх у картонну коробочку.

Для часу творчості підготуйте для кож�
ної дитини по аркушу кольорового картону
формату А4, білий папір формату А5, аква�
рельні фарби, лінійки, ножиці, клей, флома�
стери чи кольорові ручки, баночки для води,
пензлики; заготовте вирізані з кольорового
паперу квіти. Виготовте зразок листівки,
щоб показати дітям на уроці (ідею дивіться у
відповідному розділі).

Сьогодні ваші діти будуть розкривати
секрет, за кого вони молилися протягом тиж�
ня, і вручати подарунок своєму молитовному
другу. Приготуйте кілька додаткових пода�
рунків, бо хто�небудь із дітей може забути
його принести чи занедужати.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

Прийдіть у клас раніше за учнів. Роз�
ставте столи і стільці так, щоб дітям було
зручно. Можна поставити столи півколом,
щоб фланелеграф чи ляльковий театр було
видно всім.

З любов’ю зустрічайте дітей, будьте
уважними до кожного. Запитайте, чи вийшло
в них зробити всі домашні завдання. Пере�
вірте листки читання; похваліть тих, хто все
виконав. Запитайте дітей про їхні успіхи в
школі, на гуртках. Чи важко їм було не пиша�
тися успіхами? Що вони для цього робили?
Вислухайте всі відповіді.

Доручіть кому�небудь із дітей вирізати і
наклеїти наступний елемент у плакат семес�
тру. Нехай цю ж роботу зроблять у себе в
зошитах усі інші учні, а також нехай внесуть
відповідні позначки в таблицю досягнень.

Час молитви (5�10 хв.)

Зосередьте увагу дітей на молитовному
служінні Господу. Скажіть дітям, що Бог дає
нам мир і хоче, щоб ми також уміли жити у
мирі з усіма людьми, не сварячись із ними.
Це може здаватися важким, але з Божою до�

помогою ми зможемо перебороти будь�які
труднощі.

Не забудьте про те, що на минулому за�
нятті діти витягали записки з ім’ям молитов�
ного друга. Нехай сьогодні вони розкриються
й обміняються невеликими сувенірами.

Час співу (5�7 хв.)

Розучіть нову пісню «Все це дуже добре».
У ній говоритися про скромність і мир.

Спонукайте дітей прославляти Господа
співом, не просто вимовляти завчені слова,
але й думати, про що вони співають, і вклада�
ти в це серце.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (7�10 хв.)

Розділіть учнів на 2 команди і кожній
дайте по набору геометричних фігур. Зав�
дання дітей – скласти яку�небудь фігурку
(тварину, предмет, чоловічка).

Стежте, як діти будуть працювати. Мож�
ливо, у них будуть виникати розбіжності чи
суперечки. Намагайтеся контролювати
ситуацію. Коли діти виконають завдання,
оцініть їхню роботу, похваліть тих, хто прац�
ював дружно і мирно. Скажіть, що в проце�
сі роботи їм доводилося приймати рішення.
Можливо, комусь довелося уступити, щоб
не посваритися, а комусь мир не вдалося
зберегти.

У Біблії є історія, що розповідає про двох
близьких людей, яким теж одного разу треба
було вибрати: жити в мирі чи посваритися.

Біблійна історія (10�12 хв.)

Аврам був дуже багатий. У давні часи
багатство оцінювалося кількістю срібла, зо�
лота, коштовностей, домашніх тварин. І Бог
його рясно благословив: у нього було всьо�

наприклад

наприклад 
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го цього дуже багато. Родина Аврама вела
кочовий спосіб життя. Вони жили в наметах
і час від часу переходили на інші місця, під�
шукуючи нові пасовища для своїх отар. З
Аврамом ходив і його племінник Лот. Він
теж був багатий і мав великі череди (прочи�
тайте Буття 13:1�5).

Щоразу, коли кочівники Аврам і Лот
приходили на нове місце, їм було важко там
обживатися. Але особливих турбот завдава�
ла худоба – вівці, кози і корови перемішу�
вались. І між пастухами Аврама і Лота поча�
ли виникати суперечки. Аврам бачив, що
назріває сварка. І йому, і його племіннику
потрібні були великі пасовища і зручні місця
для стоянки.

Ще однією проблемою було те, що в тій
місцевості жили й інші люди – племена хана�
анеян і періззеян. Вони поклонялися ідо�
лам, не вірили в Живого Бога (прочитайте
вірші 6�7).

Будучи людиною Божою, Аврам не хотів,
щоб між ним і його племінником настав роз�
брат. Він подумав і вирішив зробити ось що:

� Навіщо нам сваритися? – сказав він
Лоту. – Ми ж родичі, близькі люди. Давай
вирішимо цю справу мирно. Я не хочу, щоби
поміж мною і тобою було щось недобре, щоб
наші пастухи сварилися. Якщо ти підеш ліво�
руч, то я піду праворуч; а якщо ти йдеш пра�
воруч, то я – ліворуч.

Аврам простяг Лотові руку і додав:
� Подивися, ось перед тобою всі землі.

Давай відокремимося один від одного. І не�
хай не буде розбрату між нами (прочитайте
8�9 вірші).

Бог хоче, щоб ми теж прагнули жити у
мирі з людьми (прикріпіть слід з істиною).

Ця пропозиція сподобалася Лотові. Він
уважно подивився навколо. Перед його
очима лежала вся Йорданська земля, що по�
топала в зелені. Вона зрошувалася водами
річки, береги і заплави були покриті сокови�
тою травою – необхідним і гарним кормом
для худоби (нехай хтось із дітей зачитає Бут�
тя 13:10). Запитайте в дітей, що таке Гос�
подній садок. Це Еденський сад, у якому
жили Адам і Єва.

Недовго думаючи, Лот вибрав Йор�
данські землі й оселився там, хоча поруч зна�
ходився Содом (прочитайте 11�13 вірші).
Аврам був радий, що все завершилося мир�
но, хоча йому і дісталися гірші землі.

Після того, як Лот відокремився, Авра�
мові з’явився Господь. Він підтвердив Свою
обітницю, сказавши... (прочитайте Буття
13:14�17).

Так Бог нагородив Аврама за його ми�
ролюбний характер. Бог хоче, щоб і ви жи�
ли у мирі з людьми, як Аврам.

Аврам прославив Господа і приніс Йо�
му жертву (прочитайте 18 вірш).

Практичне застосування (10�13 хв.)

Скажіть дітям, що Аврам зволів залиши�
тися з гіршими землями, але з миром у серці.
Він не став докоряти племінникові, казати,
що він старший за нього, тому заслуговує від�
повідної його вікові і сімейному становищу
поваги. Аврам віддав право вибору Лотові.
Він знав, що Богу не бажані сварки, тому і
запропонував вирішити справу мирно.

Повторіть біблійну істину і скажіть дітям:
� Кожному з нас іноді теж доводитися ро�

бити вибір: у чомусь уступити, щоб зберегти

мирні взаємини, чи посваритися. Як ви будете

поводитися, коли вам доведеться зробити ви�

бір: щось утратити, але зберегти мир із дру�

гом, чи відстояти свої інтереси і посваритися?

Що ви будете робити, коли ваш друг захоче пі�

ти на сварку?

Звичайно ж, найпростіше розлютитися,
відповісти образою на образу, посваритися.
Але Господь учить нас бути миротворцями.
Це непросто. Ви побачили, що Аврам споді�
вався на Бога і вирішив свою справу мирно,
без сварки, хоч пастухи його і Лотові вже за�
тівали суперечки. Бог хоче, щоб ви вчилися
зберігати мир: краще уступити, як це зробив
Аврам, помолитися Господу і попросити
сил, щоб устояти. Просіть в Бога мудрості,
щоб завжди чинити правильно, уникати сва�
рок і зберігати мир. Пам’ятайте, Господь
благословляє тих, хто береже мир.

Розділіть дітей на 5 команд по кілька
осіб і поставте перед ними коробки з картка�
ми. Кожна команда має дістати картку і при�
думати мудре, біблійне рішення проблеми.
Вислухайте відповіді дітей, а потім усі разом
обговоріть правильність рішень: чи ведуть
вони до миру і чи не стануть приводом до
сварки. Похваліть учнів за активну роботу.

Картка 1.
Двоє хлопчиків грали у дворі в «квача» і

зіштовхнулися, боляче вдарившись лобами.
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Картка 2.
Зустрілися на вулиці три подруги. Одна

запропонувала пограти в «дочки�матері», ін�
ша – помалювати крейдою, а третя – погой�
датися на гойдалці.

Картка 3.
У школі твій сусід по парті весь час об�

зиває тебе образливим прізвиськом.

Картка 4.
Мама попросила старшого брата піти за

хлібом, а він хоче перекласти це на тебе.

Картка 5.
Молодша сестра наполегливо просить

тебе намалювати папужку у той час, як ти
читаєш цікаву книгу.

Вивчення біблійного вірша (5�8 хв.)

Запропонуйте дітям знову попрацювати
колективно. Викладіть на стіл геометричні
фігури з біблійним віршем. Нехай діти скла�
дуть фігури і прочитають вірш. Можна скрі�
пити деталі скотчем. Повторіть вірш кілька
разів, щоб діти його добре запам’ятали.

Додаткова робота (7�8 хв.)

Виконайте завдання на перших двох
сторінках Робочого зошита.

Час творчості (10�15 хв.)

Запропонуйте дітям виготовити листів�
ку�нагадування «Бережи мир». Для цього

треба спочатку намалювати сюжет до біблій�
ної історії, а потім виготовити листівку. По�
кажіть дітям зразок, а потім роздайте білий
папір, фарби, воду і пензлики. Порядок ро�
боти такий: діти повинні зволожити лист па�
перу водою, затонувати його світло�блакит�
ним кольором, і як тільки лист перестане
блищати, намалювати фарбами сюжет істо�
рії. Ця техніка акварелі називається «по
мокрому». Зображення виходить ніжним,
контури – трохи розмитими, а дрібні деталі
домальовуються тонким фломастером чи
ручкою потім, коли висохне аркуш. Попе�
редьте дітей, щоб вони не робили малюнка
на краях аркуша (залишити чистими по 2 см).

Потім нехай діти зігнуть аркуш картону
пополам, на одній половинці за допомогою
олівця і лінійки намалюють контури рамки і
виріжуть отвір (див. малюнок). Малюнок
треба приклеїти скотчем до внутрішньої ча�
стини рамки, а на другій половинці картону
написати вірш�побажання сьогоднішнього
уроку. На завершення нехай діти приклеять
по 2 заготовки квітки на зовнішній бік
листівки.

1�й этап

4�й этап 5�й этап

2�й этап 3�й этап

між

не буде

та між

нехай сварки

мною тобою

Буття 13:8

2 см

2 см
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ЯК ПОБАЧИТИ ВІРУ

Буття 22:1�19
55
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Біблійна істина: 

Бог хоче, щоб ти мав тверду віру, як
Авраам

Мета:

Навчальна: учні повинні побачити, що віра
Авраама в Бога була твердою і підкріплю�
валася добрими вчинками

Практична: спонукати дітей молитися, читати
Слово Боже, відвідувати церкву і Недільну
школу та робити добрі справи, щоб зміцню�
вати свою віру

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Уважно прочитайте Буття 22:1�19 і Яко�
ва 2:14�26.

Біблія оповідає про те, як Бог випробову�
вав віру Авраама. Веління Господа звучить
страшно (Буття 22:2). Зауважте, Всевишній
три рази повторює слова «свого сина, свого
одинака». Що це могло означати? Що Бог хо�
тів побачити, чи любить Авраам Його більше
за все на світі, чи готовий він віддати Богу най�
дорожче для нього. Авраам гідно витримав
цей іспит, тому і був названий «другом Божим»
(Іс. 41:8; Як. 2:23).

Подумайте, чого варта ваша віра? Чи го�
тові ви принести Богу найкраще? Чи підтвер�
джується ваша віра справами? Просіть Господа
допомогти вам побачити справжній стан вашої
віри. Будьте щирими у своїх молитвах.

Зверніть увагу на зміну імен Авраама і йо�
го дружини. Ми бачимо, що в ті часи, як і у
всій історії ізраїльського народу, ім’я означало
сутність людини.

Перегляньте матеріали уроку, листки що�
денного читання і завдання в Робочих зоши�
тах, щоб ви були готові допомогти дітям, якщо
в них виникнуть труднощі.

Моліться постійно за ваших дітей, щоб біб�
лійні істини приносили плід у їхньому житті.

Підготовка наочних посібників

Напишіть біблійну істину на сліді.
Для розділу Вступ принесіть на урок кіль�

ка різних термометрів для вимірювання темпе�
ратури тіла, води, повітря на вулиці і в кімнаті.
Будьте обережні з ртуттю!

Для представлення біблійної історії візь�
міть із фланелеграфа фігурки Авраама, Ісака,
баранця, а також велику стрілку з неба як сим�
вол Божої вказівки і жертовник.

Приготуйте призи для тих, хто добре вив�
чив біблійні вірші минулих уроків.

Для творчості заготовте картон білого
кольору і скотч. Також дітям знадобляться
фломастери, ручки і ножиці. Ви будете виго�
товляти закладки в Біблію (ідея щодо виготов�
лення подана у відповідному розділі). Зробіть
кілька шаблонів термометрів різної форми, а
також кілька виробів, щоб діти мали можли�
вість вибору.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Ісак – ім’я сина Авраама і Сарри, яке оз�
начає «сміх» чи «він сміється». Бог дав таке ім’я
ще до його появи на світ, оскільки Авраам
сміявся, не повіривши в Божу обітницю про
народження сина (Буття 17:17,19). Далі гово�
риться, що сміялася і Сара, яка також не пові�
рила обітниці Божій (Буття 18:12).

Обітниця – обіцянка.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (6�8 хв.)

Будьте привітні при зустрічі з учнями. Ві�
тайтеся з кожною дитиною, називаючи її на
ім’я. Будьте особливо уважні до тих, хто був
відсутній минулого уроку.

Перевірте домашнє завдання, похваліть
акуратних і відповідальних учнів.

Поцікавтеся, чи змогли діти примиритися
з тими, хто був з ними у сварці, чи вдалося їм

Біблійний вірш:

«Віра без діл – мертва» Якова 2:20
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зберігати мир. Вислухайте відповіді дітей. Під�
бадьорте тих, хто зазнав невдачі. Скажіть, що
з Божою допомогою і докладаючи все своє
старання, вони зможуть цього навчитися.

Доручіть одному з тих учнів, хто народився
восени, вирізати і приклеїти наступний елемент
у плакаті семестру. Інші діти повинні виконати
цю роботу у своїх зошитах. Нагадуйте їм роби�
ти відповідні позначки в таблиці досягнень.

Перевірте вивчені раніше біблійні вірші.
Відзначте невеликими призами тих, хто впо�
рався з цим завданням краще за інших.

Час молитви (10 хв.)

Тема сьогоднішньої молитви – віра.
На початку уроку помоліться ви. Просіть,

щоб Господь зміцнив віру вашу і ваших учнів,
а також допоміг виявляти її в повсякденному
житті.

Скажіть, що молитва – це також вияв
нашої віри. Протягом уроку помоліться кілька
разів, наприклад, після біблійної історії і прак�
тичного застосування.

Час співу (7�10 хв.)

Повторіть із дітьми пісню «Отче, смиря�
юсь». Зробіть це з рухами. Нагадайте, що сми�
ренність – це дорога до миру, а гордість – до�
рога у глухий кут. Скажіть дітям, що спів – це
особливе служіння Господу.

Також вивчіть решту куплетів пісні «Все
це дуже добре». Діти можуть акомпонувати
«шумовим оркестром».

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (5�7 хв.)

Покажіть дітям термометри. Запитайте,
чи знають вони, що це за предмети і для чого
вони застосовуються. Термометр використо�
вується для того, щоб вимірювати температу�
ру тіла, води, повітря тощо. Завдяки цьому
предмету ми точно знаємо, як потрібно вдяга�
тися, холодно на вулиці чи ні. Саму темпера�
туру неможливо побачити. Але її нам може
показати термометр.

У нашому духовному житті також є речі,
які самі по собі неможливо побачити. Запитай�
те дітей:

� Як ми знаємо, що мама чи тато нас люб�

лять? Чи можемо ми побачити любов, доторкну�

тися до неї?

� А чи можемо ми побачити віру?

Віру можна бачити тільки за вчинками, і
сьогодні ми довідаємося, як виявлялася віра
одного вже знайомого нам біблійного героя.

Біблійна історія (12�15 хв.)

Авраам дуже любив Бога і твердо вірив у
Його чудесні обітниці. Запитайте дітей, які
обітниці дав Бог Авраамові. Дати землю, бла�
гословити і збільшити його потомство. І хоч
Авраамові довелося чекати виконання цих
обітниць дуже довго, його віра була сильною і
непохитною.

Зверніть увагу дітей на те, що Бог, підкре�
слюючи важливість Своєї обітниці, навіть змі�
нює імена Авраама і його дружини.

Як Бог і обіцяв, в Авраама і Сарри наро�
дився син. Вони назвали його Ісак. Звичайно,
вони були дуже щасливі і безмірно любили сво�
го одинака. Він був їм особливо дорогий ще й
тому, що його народження було справжнім чу�
дом. Сарра й Авраам були вже дуже старі, ко�
ли Бог виконав Свою обіцянку і дав їм сина.

Ісак ріс в атмосфері любові, радості і ніж�
ної турботи.

Одного разу Бог вирішив перевірити віру
Авраама. Він сказав йому:

� Аврааме, візьми твого єдиного й улюбле�
ного сина Ісака, піди в землю Морія і принеси
його Мені в жертву на одній із гір.

Важко навіть уявити собі, що думав і від�
чував Авраам. Можна тільки з упевненістю
сказати, що йому було дуже важко виконати
Боже веління. Але він був твердо перекона�
ний, що Бог вирішить і це питання. Господь
пообіцяв дати Авраамові через сина Ісака ве�
лике потомство, а Він ніколи не обманює. Го�
ловне в нашому житті – любити Бога всім сер�
цем і довіряти Йому в усьому.

Авраам приймає рішення виконати все
те, чого зажадав від нього Бог.

Він нарубав дров, приготував усе необхід�
не. Вставши рано�вранці, він узяв сина, кількох
слуг, осідлав осла і вирушив у дорогу.

Дорога була далека, але Авраамові не хо�
тілося поспішати. Для нього це була остання
подорож з Ісаком. На третій день він здалека
побачив те місце, про яке сказав йому Бог. Ав�
раам розсідлав осла, дрова переклав на Ісака,
а слугам сказав:

� Ви залишитеся тут, а ми із сином підемо
на гору для поклоніння.

Ніхто крім Авраама не знав, що це буде
за поклоніння.
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� Батьку, ось вогонь, дрова, а де жертва?
– запитав Ісак.

� Бог нагледить Собі жертву, – тільки й
мовив Авраам.

Так вони і йшли мовчки: Ісак із дровами
на плечах й Авраам з ножем і вогнем. Ось во�
ни піднялися на вершину гори Морія. Авраам
вибудував з каменів жертовник, розклав на
ньому дрова, і, зв’язавши Ісака, поклав його ту�
ди. Він ні секунди не сумнівався в Божій любо�
ві і вірив у неї. Авраам твердо вирішив довести
свою вірність Богу і виконати Його веління.

Коли він заніс руку, щоб зробити жертво�
принесення, то раптом почув голос:

� Аврааме, Аврааме, – це говорив Ангол
Господній з неба.

� Ось я, – із трепетом вимовив батько.
� Не роби нічого своєму синові. Тепер Я

бачу, що ти боїшся Мене і не пошкодував тво�
го єдиного сина для Мене.

Авраам був у сум’ятті, але водночас і без�
мірно щасливий. Це була Божа перевірка його
віри, і він гідно витримав випробування.

Оглянувшись навколо, Авраам побачив
барана, що заплутався рогами в гущавині. Він
узяв його і приніс у жертву Господу. Напевно,
це було найрадісніше жертвопринесення в
житті Авраама. Це місце він назвав «Господь
нагледить».

Бог хоче, щоб і ви мали тверду віру, як
Авраам (прикріпіть слід з істиною).

Практичне застосування (10 хв.)

Авраам довів свою віру на ділі. Богу 
не потрібні порожні слова, він хоче бачити ді�
ла нашої віри. Бог не хотів, щоб Авраам убив
свого єдиного сина. Він випробував його віру:
наскільки Авраам любить Господа і чи міцна,
чи гаряча його віра. І Бог побачив, що Його
вірний друг Авраам не пошкодував для Нього
улюбленого сина Ісака – найдорожчого, що в
нього було. Поставте дітям запитання:

� А як можна виміряти температуру нашої

віри? Чи існує духовний термометр?

Нашу духовну температуру можна «виміря�
ти» нашими вчинками. Якщо ми тільки говори�

мо, що віримо в Бога, це ще нічого не значить.
Потрібні справи, які б підтверджували слова.

Обговоріть з дітьми, як вони можуть вия�
вляти свою віру на ділі в повсякденному житті.
Ось деякі з варіантів:

1. Не соромитися при невіруючих моли�
тися за їжу чи при виході на вулицю.

2. Зробити правильний вибір, пішовши у
неділю до церкви, а не залишившись вдома
грати в комп’ютерні ігри чи дивитися фільм.

3. Ніколи не обманювати, тому що немає
неправди «на порятунок» чи «на добро». Всяка
неправда – це гріх.

4. Довіряти Богу, навіть коли навколишні
Йому не вірять.

Вивчення біблійного вірша (7�10 хв.)

Запропонуйте учням розшифрувати
криптограму в Робочих зошитах. Той, хто пра�
вильно виконає це завдання, зможе прочитати
біблійний вірш уроку. Нехай діти вивчать його
напам’ять.

Додаткова робота (8�10 хв.)

Виконайте завдання в Робочих зошитах.
Запропонуйте дітям визначити, який вчинок
біблійних героїв є виявом їхньої віри.

Допоможіть тим, хто молодший за віком.
Можливо, їм буде легше просто розфарбувати
малюнки, ніж шукати розходження.

Час творчості (10 хв.)

Виготовте з дітьми закладку у формі тер�
мометра. Вона буде своєрідним нагадуванням
про духовну температуру, що вимірюється
добрими ділами.

Роздайте дітям картон і шаблони термо�
метрів. Нехай вони виберуть той, котрий їм
сподобався, обведуть його, виріжуть, а потім
намалюють шкалу з градусами і трубочку з
контрастною рідиною чи ртуттю. Зверху нехай
напишуть біблійний вірш. Допоможіть дітям за�
ламінувати термометр широким скотчем.

Якщо у вас залишається час до кінця уро�
ку, запропонуйте дітям виготовити ще кілька
виробів, щоб подарувати близьким чи друзям.
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Біблійна істина: 

Біблія вчить, що Бог відповідає на наші мо�
литви, якщо ми довіряємося Йому

Мета:

Навчальна: учні повинні знати, що Бог від�
повідає на наші молитви, які відповідають
Його волі

Практична: спонукати дітей відкривати свої
бажання перед Господом у молитві

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Уважно вивчіть запропоноване місце
Святого Письма. Задумайтеся над тим, у яко�
му становищі опинився раб Авраама. Перед
ним стояло нелегке завдання – вибрати наре�
чену для Ісака. Дивує те, як він вирішив вико�
нати її – він поставив Богу «умови», смиренно
просячи про милість для себе заради свого па�
на Авраама. Він розповів Богу все як є, і по�
просив цілком реального знаку (вірш 14). Бог
почув молитву вірного слуги Авраама і послав
відповідь, подбавши про наречену для Ісака.

Може, комусь така поведінка слуги
здасться легковажною, але ми бачимо, що він
підійшов до питання вибору нареченої для
улюбленого сина свого пана якраз дуже відпо�
відально. Для нього це було насущною потре�
бою! Він перейнявся бажанням Авраама 
не змішуватися з ханаанеянами і пам’ятав
Божу обітницю, дану його панові (вірш 7).
Мабуть, саме тому Бог виконав усе саме так,
як просив раб. Це був особливий випадок, від
якого залежала подальша чистота ізраїльського
народу. Але чи можемо ми сьогодні розрахо�
вувати на те, що Бог так само, чуючи наші
молитви і бачачи бажання, відповість на них?

Писання говорить, що Бог не тільки пі�
клується про всі наші потреби, але і виконує
наші бажання. Павло у Фил. 4:6 пише: «Ні про
що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляють�
ся Богові ваші бажання молитвою й прохан�
ням з подякою». Чиї ж бажання виконує Бог?
Відповідь у Псалмі 144(145):19 – тих, хто лю�
бить Його всією душею, виконує Його заповіді
і боїться заподіяти Йому біль неслухняністю.

Підготовка наочних посібників

Оформіть слова нової пісні на зворотно�
му боці перекидного календаря.

Знайдіть ілюстрацію того, як дитина заду�
ває свічки на святковому торті.

Для демонстрування біблійної історії ви�
готовте з цупкого кольорового паперу ляльки
(див. малюнок): Авраам, Ісак, Ревека, раб,
кілька фігурок верблюдів. Фігурки можна при�
клеїти на складений удвоє аркуш чи закріпити
прищіпкою.

Для вивчення
біблійного вірша
підготуйте повітря�
ну кульку. Надуйте
її перед уроком.
Підготуйте конвер�

ти і чисті аркуші паперу для кожної дитини, а
також ручки, скотч, фломастери чи кольорові
олівці, наклейки.

Запишіть біблійну істину на наступному сліді.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Ханаанеяни – народ, в оточенні якого
жив Авраам. Ханаанеяни поклонялися не Бо�
гу, а різноманітним ідолам.

Месопотамія – країна в межиріччі двох
річок – Тігру і Євфрату. У ній знаходилося і
місто Ур, де народився Авраам.

ЧИЇ БАЖАННЯ ВИКОНУЄ БОГ?

Буття 24 розд.
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Біблійний вірш:

«Волю тих, хто боїться Його, Він сповняє,
і благання їх чує та їм помагає»

Псалом 144(145):19а
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Нахор – брат Авраама.
Покласти руку під стегно – давній зви�

чай скріплення клятви.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

Вітайте кожну дитину, що прийшла до кла�
су. Перевірте листки щоденного читання. Поці�
кавтеся, чи всі повторюють удома біблійні вір�
ші. Також запитайте, як діти виявляли свою віру
на ділі: вдома, у школі, за грою. Поділіться з
дітьми, як у вашому житті виявляється віра в
справах. Пам’ятайте, що найкращий приклад –
це ваш особистий досвід. Приклейте до основ�
ного плаката наступний елемент.

Час молитви (7�10 хв.)

Закличте дітей до молитви. Вчіть їх дяку�
вати Господу за Його чудеса, милості і відпо�
віді на наші молитви. Просіть Божого благо�
словення на урок, згадайте в молитві тих, хто
відсутній з якихось причин. Нагадайте дітям,
що Господь чує наші молитви і відповідає на
них. Нехай діти в молитвах відкривають Богу
свої бажання, якими б простими чи складними
вони не здавалися.

На завершальній молитві нехай усі ста�
нуть у коло і по черзі коротко помоляться: спо�
чатку прославлять Господа, потім подякують
Йому за всі благодіяння, а після цього вислов�
лять свої прохання.

Час співу (10�13 хв.)

Вивчіть із дітьми нову пісню «Молитва».
Вона прекрасно підходить до біблійної істини і
теми всього уроку. Коли ви вивчите пісню, за�
пропонуйте дітям стати в коло і повторити її
благоговійно, із закритими очима. Після співу –
помоліться.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (3�5 хв.)

Покажіть учням ілюстрацію, де дитина за�
дуває свічки на торті. Запитайте, що робить
дитина, а також про що зазвичай думають лю�
ди в момент задування свічок. Поцікавтеся в
дітей, чи роблять вони так само і чи здійсню�
ються від цього їхні бажання. Підведіть дітей
до думки, що задування свічок не гарантує ви�
конання бажань. Тепер запитайте, Кому під
силу виконати бажання людини. Звичайно ж,

тільки Богу. Він виконує їх, коли наші бажан�
ня не суперечать Його волі.

Сьогодні ми розглянемо історію про одну
людину, бажання якої Бог виконав.

Біблійна історія (10�15 хв.)

Ісак подорослішав, а Авраам, як написано,
«у літа ввійшов», тобто зостарівся. Прийшов час
підшукати Ісаку гідну наречену. Але де її знай�
ти? Авраам жив серед ханаанеян і не хотів, щоб
його улюблений син одружився з дівчиною, яка
не знала Живого Бога. І Авраам вирішив зро�
бити ось що. Він покликав до себе свого раба�
управителя і доручив йому цю справу. Раб мав
поїхати на батьківщину свого пана і взяти відті�
ля дружину для Ісака. Авраам сказав слузі за�
присягтися, що він вибере його синові дівчину
з його народу (прочитайте Буття 24:1�9).

Нелегке завдання стояло перед рабом
Авраама. Але що вдієш? Зібрав він верблюдів,
багато коштовних подарунків і вирушив. До�
рогою він розмірковував, як це все буде. У
нього було величезне бажання догодити і своє�
му панові Аврааму, і молодому Ісаку, але він
розумів, що одного бажання догодити не до�
сить для успішного результату заходу.

Ось караван наблизився до міста Нахора.
Раб зупинився поза містом, у тім місці, де зна�
ходилася криниця, і звернувся до Господа. Від
усього серця він став просити Божого благо�
словення й особливо – мудрості, щоб не поми�
литися у виборі майбутньої дружини Ісака. Та�
кож раб попросив, щоб Бог дав йому знак, за
яким він зможе визначити ту особливу дівчину
(прочитайте Буття 24:12�14).

Ще не закінчив раб своєї молитви, як по�
бачив дівчину, що йшла до водного джерела.
Вона була дуже вродлива. На плечі дівчина
несла глек для води. Ось вона набрала води і
пішла назад. Раб побіг їй назустріч і вимовив
приготовлене прохання. І сталося диво – дів�
чина відповіла і зробила те, що раб просив у
Бога! Вона напоїла подорожнього і набрала
води для його верблюдів. За це він подарував
їй золоту сережку і два браслети (наручні), а
потім запитав, чия вона дочка. І яке ж було йо�
го здивування, коли дівчина виявилася із роди�
ни його пана Авраама! Звали її Ревека. Оце
відповідь на молитву! Вірний раб Авраама ще
довго стояв здивований і збентежений.

Біблія вчить, що Бог відповідає на наші
молитви, якщо ми довіряємося Йому (прикрі�
піть біблійну істину до дошки).
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Ревека була дуже гостинною і запропону�
вала мандрівнику відпочинок і місце для ночівлі
у своєму домі. Раб із радістю погодився і, прий�
шовши туди, розповів родичам дівчини про ме�
ту свого приїзду і про все, що трапилося біля
криниці. Рідним шкода було розлучатися з Реве�
кою, але сама вона не роздумуючи погодилася
поїхати до Ісака. Це було ще однією відповіддю
на молитву слуги (повторіть біблійну істину).

Раб дав подарунки батькам і рідним Реве�
ки і наступного дня рушив із нею в зворотну до�
рогу. Ісаку дуже сподобалася наречена, і вона
стала його дружиною. Так Господь відповів на
щиру молитву смиренної людини про допомогу.

Практичне застосування (5�7 хв.)

У кожного з нас є якісь бажання. На
прикладі слуги Авраама ми побачили, що
молитва творить чудеса, і Бог може задоволь�
няти навіть найскладніші бажання. Поставте
дітям запитання:

� А що ви робите для того, щоб ваші бажан�

ня здійснювалися? Чи загадуєте ви їх у пам’яті,

задуваючи свічки на торті? Чи кидаєте монетку у

водойму?

Люди придумують безліч різних способів,
щоб отримати бажане. Але Біблія дає просту і
зрозумілу відповідь: потрібно любити Бога і
відкривати Йому в молитві свої бажання (Мар�
ка 11:24).

� Чи мудрі ваші бажання? Схвалив би їх

Бог? Можливо, вам тільки 9 чи 10 років, а ви хо�

чете вже сьогодні керувати літаком чи машиною.

Чи правильне це бажання? Як ви думаєте, чи ви�

конає його Бог, навіть якщо ви дуже сильно за

це молитеся? Чому?

� Якими мають бути наші бажання?

Наші бажання і молитовні прохання ма�
ють узгоджуватися з волею Божою. Інакше ка�
жучи, віддайте Богу своє бажання, розкажіть
Йому про нього, а Бог зі Своєї милості зробить
те, що буде вам корисно і не принесе непот�
рібних проблем.

Вивчення біблійного вірша (8�10 хв.)

Запропонуйте дітям знайти в Біблії і про�
читати біблійний вірш уроку. Повторіть його
кілька разів усі разом, а потім закрийте Біблії.
Дістаньте надуту повітряну кульку. Учень має
сказати перше слово вірша і кинути кульку на�
ступному гравцю. Той каже друге слово вірша
і так далі. Грайте доти, доки всі учні добре 
не запам’ятають вірш і посилання.

Додаткова робота (5�8 хв.)

Виконайте завдання в Робочих зошитах.

Час творчості (10�15 хв.)

Роздайте учням фломастери і ручки, а та�
кож по одному конверту і аркушеві паперу.
Нехай на папері діти напишуть свої найзаповіт�
ніші бажання і прикрасять аркуш малюнками.
Молодші діти можуть просто намалювати свої
бажання. Тепер треба скласти листки, поклас�
ти їх у конверти і заклеїти. Нехай діти постав�
лять на конвертах дату заповнення, прикрасять
їх малюнками і наклейками та підклеять у свої
Робочі зошити до сьогоднішнього уроку. Ска�
жіть дітям, що це бажання вони повинні дові�
рити Богу і продовжувати за нього молитися. А
коли Бог дасть відповідь, нехай на конверті во�
ни поставлять дату Божої відповіді.
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Біблійна істина: 

Бог попереджає, що людина буде відпові�
дати за свої вчинки

Мета:

Навчальна: діти повинні довідатися, що кожен
їхній вчинок оцінюється Богом

Практична: діти мають навчитися нести відпо�
відальність за всі свої вчинки

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Вивчіть місце Писання, на якому ґрунту�
ється урок.

Ісак зостарівся, майже осліп. Він бачив,
що час його життя підходить до завершення,
тому, незважаючи на продане Ісавом перво�
рідство, вирішує дати благословення старшому
синові. Ревека, яка очікувала, що благословен�
ня отримає молодший син, зважується на об�
ман і хитрість. Вона все зробила так, щоб Ісак
благословив Якова – її улюбленця. Яків постає
тут як людина, що активно бере участь у
безчесному вчинкові матері. Хоча він і боявся
батьківського прокляття за обман, але все�таки
пішов на це. План Ревеки спрацював, і Яків
отримав особливе благословення батька. Але
що це йому дало? Брат зненавидів його і шу�
кав, щоб звести рахунки. Якову довелося тіка�
ти з рідного дому, його двічі обдурив Лаван, і
за весь час перебування в домі тестя той з ним
дуже несправедливо обходився. Неправда,
яка сказана лише один раз, принесла гіркий
плід у наслідку.

Згадайте приклади з вашого життя чи жит�
тя ваших знайомих, коли один неправильний
вчинок вплинув на все їхнє подальше життя.
Подумайте, що ви змінили б у своєму житті, як�

би вам була надана така можливість? Моліться
за те, щоб діти зрозуміли істину уроку й учили�
ся робити корисні висновки з біблійних історій.

Просіть у Господа мудрості «сіяти» тільки
добро, щоб і «врожай» був гарний. Переглянь�
те весь матеріал уроку, а також виконайте зав�
дання в Робочому зошиті.

Відповіді на кросворд (у Робочому зошиті):
1. Голод. 2. Сестра. 3. Поблагословлю. 
4. Господь. 5. Землі. 6. Обман.

Підготовка наочних посібників

Приготуйте ілюстрації різних рослин, а
також їхнє насіння. Насіння в невеликій кіль�
кості викладіть на кружок картону і заламінуй�
те (заклейте) широким скотчем.

Для демонстрування біблійної історії ви�
готовте символи: 4 овали зі словами «Яків»,
«батько», «брат», «Лаван», три стрілки зі словом
«обман» і одну зі словом «ворожнеча». У ході
розповіді біблійної історії на дошці має вийти
така схема:

Для вивчення біблійного вірша виготовте
наочний посібник «Колосок». З картону жовто�
го, бежевого чи світло�коричневого кольору
виріжте стебло – смужку 20х7 см, а також 9
зерен, на яких напишіть слова біблійного вір�
ша і посилання. З двох боків стебла зробіть
прорізи (див. мал. у відповідному розділі). Зер�
нятка мають легко вставлятися в прорізи й
утворювати колосок.

Для часу творчості підготуйте ігрове тісто
(творча ідея міститься у відповідному розділі).

ЩО ТИ СІЄШ?

Буття 27 розд.; 29:1�28
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Біблійний вірш:

«Бо що тільки людина посіє, те саме й
пожне!»

Галатів 6:7
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Готувати його необхідно ввечері напередодні
уроку, щоб тісто стало м’яким і пластичним.

Рецепт тіста:
3 склянки борошна
3 склянки солі «Екстра»
1,5 склянки води
Гуаш: коричневого, жовтого і червоного

кольору.
Візьміть по одній склянці борошна і солі

та змішайте їх. У 0,5 склянки води розчиніть
гуаш коричневого кольору (розчин має бути
досить концентрований) і додайте до борош�
на із сіллю. Замісіть тісто для виготовлення
кошика. У такий же спосіб приготуйте тісто
жовтого кольору для груш і бананів, та черво�
ного – для яблук і вишень. Готове тісто покла�
діть в поліетиленовий пакет і герметично за�
пакуйте його, щоб не було доступу повітря.
Також для ліплення приготуйте на кожну ди�
тину дощечку�підкладку (можна використову�
вати підставки під гаряче), а також качалку,
зубочистки, ножички для ліплення, пензлики,
насіння кулінарної пряності гвоздики (зазда�
легідь відламайте в неї хвостики, залишивши
лише «квіточку»), тонкі гілочки для хвостиків
фруктів, зелений пластилін для листків і об�
горнений фольгою аркуш картону. На гарно�
му кольоровому листку паперу напишіть
біблійний вірш уроку і посилання. За 5 днів
до уроку виготовте один кошик для зразка.

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів

Первородство (перворідство) – особ�
ливе право, яке мав старший син. Він одержу�
вав у 2 рази більшу, ніж його брати, спадщину,
а також користувався особливою повагою.

Яків – ім’я, що означає «той, що тримаєть�
ся за п’яту», «ошуканець».

Едом – «червоний». Це прізвисько, яке
дали Ісаву, тому що він при народженні був
червонуватий, а також продав перворідство за
сочевичну юшку, що мала червоний колір.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (3�5 хв.)

Вітайте ваших дітей усмішкою і добрими
словами. Простежте, щоб в усіх на столах бу�
ли Біблії. Нагадайте дітям зробити позначки в
таблиці досягнень, зберіть листки щоденного
читання. Поцікавтеся, можливо, у когось з ді�
тей вже здійснилося заповітне бажання, тому

що Бог відповів на молитву. Може, хтось зро�
зумів, що його бажання було не до вподоби
Богу. Заохочуйте дітей ділитися своїми пере�
живаннями і досвідом.

Нехай той, хто прийшов сьогодні пер�
шим, виріже і наклеїть наступний елемент до
плаката семестру. Коротко повторіть матеріал
минулого уроку.

Час молитви (10 хв.)

Подякуйте Господу за Його милості і диво�
вижне водійство. Просіть благословення для
кожного учня на цей урок. Просіть Господа
навчити дітей завжди бути чесними і ніколи не
обманювати. Моліться також і за тих, хто, мож�
ливо, вже переживає наслідки свого недоброго
«посіву». Нехай Бог дасть їм мудрості надалі
«сіяти» тільки добре.

Час співу (7�10 хв.)

Повторіть із дітьми пісню, вивчену мину�
лого уроку. Ми завжди повинні бути в близьких
стосунках з Небесним Отцем. Також заспівай�
те кілька пісень за бажанням дітей. Спонукайте
їх спілкуватися з Господом і в співі, щиро про�
славляти Його від усього серця.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (5�7 хв.)

Покажіть дітям малюнки різних рослин, а
також їхнє насіння, і запитайте їх:

� Чи може вирости гарбуз, якщо посадити

горох?

(Наші приклади ви можете замінити згідно
з тим, які ілюстрації і насіння ви підготували).
Звичайно ж, ні. Дарма очікувати, що виросте
соняшник, якщо ви посадите каштан. Це закон
природи, який установив Бог (нагадайте дітям
Буття 1:11�12). Яке насіння людина сіє, такі
плоди вона й отримує.

У житті людей теж діє подібний закон.
Але закон цей – духовний. Якщо людина лю�
бить навколишніх, по�доброму до всіх ста�
виться, то Бог її благословляє й у земному
житті, і готує нагороду на небесах. А якщо лю�
дина недружелюбна і зла, то даремно вона бу�
де очікувати доброго до себе ставлення. У на�
роді кажуть: «Що посієш, те й пожнеш». Це
прислів’я люди взяли зі Слова Божого – Біблії.
І ми зараз теж звернемося до її сторінок, щоб
довідатися про людину, яка зробила вчинок,
що дав погані сходи.
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Біблійна історія (12�15 хв.)

(У ході розповіді прикріплюйте на дошку
символи, як це показано на малюнку).

У Ісака і Ревеки народилося двоє синів�
близнюків. Ім’я старшого було Ісав, а молод�
шого – Яків. Ще до народження синів Господь
відкрив Ревеці, що народ, який походитиме
від молодшого сина, буде могутніший і сильні�
ший за той, що походитиме від старшого.

Минули роки, сини виросли. Ісав став
досвідченим мисливцем і подовгу пропадав у
полях, шукаючи дичину. Його батькові Ісаку
дуже подобалися страви, приготовлені зі здо�
бичі старшого сина. А Яків був спокійнішим
юнаком, багато часу проводив удома, і Ревека
любила його більше, ніж Ісава.

Одного разу, коли Ісав прийшов з полю�
вання дуже голодний і втомлений, він поба�
чив, що його брат саме приготував смачну
страву. Він кинувся до Якова зі словами:

� Дай мені поїсти те, що ти приготував!
Яків подумав і сказав:
� Віддай мені своє перворідство.
Від смачного запаху страви в Ісава текла

слинка, а перворідство він не вважав чимось
важливим, тому з легкістю пообіцяв віддати
його братові.

Минув ще якийсь час. Ісак зостарівся, май�
же осліп. Відчуваючи наближення кінця своїх
днів, він захотів благословити старшого сина
(прочитати Буття 27:1�5). Ревека, довідавшись
про наміри чоловіка, дуже злякалася. Вона 
не була такою терплячою, як Авраам, і не захо�
тіла більше чекати, коли здійсниться Божа обіт�
ниця. «Що ж робити? – думала вона. – Якщо
чоловік поблагословить Ісава, то він буде і
сильнішим, і багатшим, і могутнішим за Якова.
А як же мій улюблений син?» Вона кинулася до
Якова, щоб поділитися хитрим планом, як об�
манути Ісака і роздобути його благословення
(прочитати вірші 6�13).

Синові сподобався план матері. Він при�
ніс їй козенят, Ревека приготувала улюблену
страву чоловіка, а також дала Якову одяг стар�
шого брата, обклавши йому руки і шию козя�
чими шкурами.

Яків увійшов до батькового намета. Ста�
рий батько, уже не покладаючись на свій зір,
обмацав сина (прочитати Буття 27:21�23). Хи�
трий план удався... Яків не побоявся обману�
ти Всемогутнього Бога і виявити повну непо�
вагу до батька. Йому так хотілося отримати
благословення, що обіцяло багатство і славу!

Батько вимовив своє благословення над мо�
лодшим сином (прочитайте вірші 28�29).

Але немає нічого таємного, що не стало б
явним. Як тільки Яків вийшов від батька, Ісав
повернувся з полювання. Він приготував те,
що просив батько, і вирушив до Ісака за благо�
словенням. Ісак і Ісав були дуже засмучені, до�
відавшись правду. Старший брат так сильно
розгнівався на молодшого, що готовий був
убити його. Ми бачимо, що кепський вчинок
Якова починає приносити свої погані плоди.

Щоб врятувати молодшого сина, Ревека
вирішила послати його до свого брата Лавана
в Месопотамію.

� Побудь там, поки брат твій заспокоїть�
ся, – сказала вона Якову.

І пішов Яків у край, де жили його родичі.
Там він зустрівся зі своїм дядьком Лаваном, у
якого було дві дочки: Лія і Рахіль. Ісаку дуже
сподобалася молодша дочка Лавана. Він по�
любив її і захотів з нею одружитися. За це він
працював у дядька 7 років. Коли ж підійшов
довгоочікуваний день весілля, Лаван обдурив
Якова, і замість улюбленої Рахілі віддав йому
за дружину старшу дочку Лію, а за Рахіль ви�
магав ще 7 років служби. Так він двічі обдурив
племінника, і ми бачимо, як одне нерозумно
посіяне Яковом зернятко обману принесло
плід у кілька разів більший. Бог попереджає в
Своєму Слові, що за свої вчинки людина буде
відповідати (прикріпіть слід із істиною).

Практичне застосування (7�10 хв.)

Один вчинок визначив ціле подальше
життя Якова. Йому довелося пожинати те, що
він так нерозважливо посіяв. Так, неможливо
посіяти зло і чекати, що виросте добро. Ду�
ховний закон сіяння і жнив незмінний. Бог
попереджає, що за свої вчинки людина буде
відповідати. Поставте дітям такі запитання:

� Як ви будете чинити тепер, знаючи, що об�

ман приносить погані плоди? Яків «посіяв» його,

і що він отримав натомість?

У своєму житті нам часто доводиться ви�
рішувати, як вчинити: обманути чи сказати
правду. Пам’ятайте про те, що неправда, якою
б вона не була – великою чи маленькою, об�
мовляє вона когось чи рятує – це завжди гріх.

Чи задумуєтеся ви про те, якими будуть
наслідки вашого вчинку? Уявіть, що в школі вам
загрожує погана річна оцінка. Учитель запро�
понував вам ходити на додаткові заняття, щоб
підтягти свої знання. Але залишатися в школі
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після уроків так не хочеться А ваш друг пропо�
нує виправити в табелі оцінку, так що батьки
навіть нічого не помітять. Як ви вчините? Чи,
приміром, ви цілий день прогуляли, не думаю�
чи про невиконані уроки, а наступного дня в
школі вчитель сказав здати зошита на перевір�
ку. Що ви скажете? «Я забув» чи правду?

� Про що потрібно подумати насамперед?

Обговоріть з дітьми запропоновані си�
туації. Повторіть біблійну істину. Від наших
вчинків може залежати все майбутнє життя.
Що ми сіємо? Якщо насіння обману, заздро�
сті, кепських справ, то станеться так, що по�
жнемо неприємності і горе. А що потрібно
сіяти? Добро, правду, мир, любов.

Буде непогано, якщо ви наведете при�
клад зі свого життя чи життя своїх друзів як
ілюстрацію до сьогоднішньої історії. Нагадай�
те дітям, що за всі свої вчинки ми будемо від�
повідати перед Богом.

Вивчення біблійного вірша (7 хв.)

Покладіть перед дітьми посібник «Коло�
сок». Учні повинні вставити в прорізи зернят�
ка в такому порядку, щоб вийшов біблійний
вірш уроку. Повторіть вірш кілька разів, а по�
тім, забираючи по зернятку, закріпіть його в
пам’яті.

Додаткова робота (5�10 хв.)

Виконайте з дітьми завдання на сторінках
1 і 2 Робочого зошита.

Час творчості (15�20 хв.)
Пропонуємо вам сьогодні виготовити ко�

шика з фруктами. Нагадайте дітям біблійну іс�
тину уроку. Добрий догляд за садом принесе
багато добрих плодів.

Зробіть кошик, розкачавши пласт товщи�
ною 1 см та вирізавши контури кошика ножич�
ком, покладіть на обгорнутий фольгою аркуш
картону. Нанесіть зубочисткою смужки, імі�
туючи плетиво. Зробіть ручку, скачавши дві
«ковбаски» і закрутивши їх «шнурочком». Звер�
ху на кошик викладайте фрукти, зробивши їх у
вигляді барельєфа – напівоб’ємними. Для
скріплення деталей з тіста змочіть їх пензликом,
вмоченим у воду. Прикріпіть невеликі гілочки
на верхівки плодів – це будуть черешки, а «кві�
точка» гвоздики – в основу фруктів. Зробіть із
пластиліну листки, а також прикріпіть ним біб�
лійний вірш уроку.

Бо що тільки
людина посіє, те
саме й пожне! 

Галатів 6:7
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БЛАГОСЛОВЕННЯ

Буття 32�33 розд.
88
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Біблійна істина: 

Бог хоче, щоб ми всім серцем бажали Його
благословень

Мета:

Навчальна: учні повинні довідатися, що Бог
дарує Свої благословення тим, хто всім сер�
цем бажає їх

Практична: спонукати дітей просити в Бога бла�
гословень, виявляючи при цьому слухняність,
терпіння, лагідність і любов до Господа

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Уважно прочитайте 32�33 розділ Буття.
Зверніть увагу на те, що Яків став зовсім іншою
людиною. Він знає Господа не тільки як Бога
свого дідуся і батька, але як Бога, що говорив
до нього особисто (вірш 9). У відгуках про сво�
го брата ми бачимо з боку Якова не тільки сми�
ренність, але навіть самоприниження. Настає
особливий момент: примирення з братом. Ін�
трига, що була зав’язана багато років тому і
встигла за цей час «обрости» багатьма новими
обставинами, підходить до розв’язання. Однак
посли, відправлені в розвідку, приносять пога�
ні звістки. Брат іде назустріч Якову з великим
загоном. Як тепер поведеться Яків? Чи буде він
знову сподіватися на свою спритність?

Ні, Яків докорінно змінився. Він зверта�
ється до Бога, повний смиренності і довіри.
Йому може допомогти тільки чудо. І воно ста�
лося. Уночі з Яковом бореться «Якийсь Муж».
До самої досвітньої зорі продовжується ця бо�
ротьба. Коли «Муж» просить відпустити Його,
Яків вимагає натомість благословення. У ре�
зультаті цієї дивовижної боротьби він знахо�
дить не тільки Боже благословення, але й но�

ве ім’я – Ізраїль. Його серце так сповнюється
усвідомленням Божої присутності, що він забу�
ває про страх і йде назустріч невідомості, все
віддавши в Божі руки.

Чи готові ви «боротися» за Боже благо�
словення? Ніколи не упускайте можливості от�
римати його від Господа, адже «воно збагачає,
і смутку воно не приносить з собою».

Відповіді на кросворд (у Робочому зошиті):
По вертикалі: 1. Благословення. По горизон�
талі: 2. Ізраїль. 3. Дар. 4. Бог. 5. Послів. 
6. Злякався. 7. Лавана. 8. Йосип. 9. Два. 
10. Пенуїл. 11. Стегно. 12. Анголи. 13. Яббок.

Підготовка наочних посібників

Напишіть на дошці слова нової пісні.
Для розділу Вступ підготуйте надуті повіт�

ряні кульки за кількістю учнів.
Для де�

монстрування
біблійної істо�
рії підберіть
відповідні ілю�
страції. Це
можуть бути
фігурки худо�
би, яку Яків
посилав назу�
стріч братові,
Лія і Рахіль з
дітьми, Яків.
Знайдіть кар�
ту просування Якова з Месопотамії в Ханаан
чи перезніміть і збільште запропоновану, роз�
фарбувавши її кольоровими олівцями.

Заготовте чисті аркуші паперу і ручки для
розділу Практичне застосування.

Для часу творчості приготуйте цупкий
кольоровий двосторонній папір, ножиці з фі�
гурними краями, наклейки, клей з блискітка�
ми чи клей ПВА з пензликом і блискітками,
різнокольорові гелеві ручки чи фломастери.
Блискітки можна виготовити самому, дрібно
нарізавши різнобарвний дощик для прикра�
шання ялинки. Зробіть зразок листівки (див.
відповідний розділ).

Біблійний вірш:

«Благословення Господнє – воно збагачає,
і смутку воно не приносить з собою»

Приповісті 10:22
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Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів

Яббок – ріка, притока ріки Йордан.
Ізраїль – «той, хто бореться з Богом» чи

«Божий герой», таке нове ім’я дав Бог Якову.
Жила – складова частина м’яза.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

Будьте привітні при зустрічі з дітьми, ці�
кавтеся їхніми проблемами. Перевірте домаш�
нє завдання. Заохочуйте старанних і ретельних
дітей, підбадьорюйте відстаючих. Повторіть
біблійні вірші минулих уроків. Заздалегідь про�
думайте, як ви це зробите. Можна написати по�
силання віршів на листочках паперу, скрутити
їх трубочкою у вигляді сувою і прикріпити до
парти кожної дитини. За правильно процито�
ваний вірш кожний учень одержить ласощі.

Час молитви (7�8 хв.)

Протягом уроку помоліться кілька разів.
Налаштовуйте дітей на молитву: просіть в Гос�
пода мудрості жити з усіма у мирі, мати сміли�
вість просити прощення в тих, перед ким зави�
нили. Також просіть в Бога благословення на
цей і наступні уроки. Скажіть, що Боже благо�
словення збагачує кожного віруючого – він ба�
чить реальні результати Божої присутності у
своєму житті. Дякуйте Богу за те, що Він зав�
жди нас прощає, коли ми щиро каємося у сво�
їх гріхах. Запропонуйте кому�небудь із дітей
завершити заняття молитвою.

Час співу (6�8 хв.)

Запропонуйте дітям розучити нову пісню
«Благослови Господа, душе моя». Напевно, по�
дібні почуття виникли в Якова після його зустрі�
чі з Богом.

Розділіть дітей на 2�3 команди, нехай кож�
на сама вибере пісню і виконає її. Інші діти бу�
дуть слухачами. Головне – щоб діти пам’ятали,
що співом ми також служимо Господу.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (4�5 хв.)

Роздайте дітям кульки і запропонуйте
спробувати утримати їх на кінчику вказівного
пальця. Після декількох хвилин такої гри запи�
тайте дітей, що допомагало їм виконувати цю
вправу. Підведіть їх до думки, що головне бу�

ло докладати зусилля, усім серцем хотіти до�
сягти результату. Повідомте дітям біблійну іс�
тину уроку, а також скажіть, що на цьому за�
нятті вони довідаються про те, як один уже
знайомий їм біблійний персонаж доклав бага�
то зусиль, щоб отримати Боже благословення.

Біблійна історія (12�15 хв.)

Минуло багато років з тих пір, як Яків пі�
шов із рідної домівки. За цей час чимало зміни�
лось. У нього народилося багато дітей, він на�
жив велике багатство (нехай діти згадають,
чим вимірювалося багатство в ті часи). Але го�
ловною зміною було те, що Яків, переживши
важкі випробування, які випали на його долю
через власну хитрість, навчився смиренності.
Лаван і його сини постійно були невдоволені
Яковом, заздрили його добробуту і завжди
прагнули як�небудь скривдити його.

Одного разу Якову з’явився Господь і ска�
зав, щоб він повертався додому, на батьківщину.
Хоча це було непросто – дорога далека (покажіть
на карті), дружини з маленькими дітьми, великі
череди – але Яків був радий. Нарешті скінчаться
утиски з боку Лавана! Він швидко закінчив усі
приготування і вирушив з родиною в дорогу.

Ми не знаємо, про що думав Яків доро�
гою додому, але була одна обставина, про яку
він аж ніяк не зміг би забути, раз вирішив по�
вертатися. Запитайте в дітей:

� Як ви думаєте, що могло тривожити Якова?

Вислухайте відповіді. Звичайно, це свар�
ка з братом. Вони розсталися, не примирив�
шись, адже Яків дуже сильно скривдив Ісава.
Дорогою до рідної землі Якова зустрічають
Анголи Божі (прочитати Буття 32:1�2).

Яків посилає своїх людей, щоб повідоми�
ти брата про своє повернення. Його слова,
звернені до Ісава, пронизані смиренністю і по�
кірністю (прочитати вірші 3�5). Але не так
сталося, як гадалося. Слуги, вернувшись, до�
повіли, що Ісав іде їм назустріч, а з ним... 400
чоловік! Оце новина! Звичайно, Яків злякався.
Він знав, що дуже винуватий перед братом, то�
му однозначно вирішив, що Ісав іде назустріч,
щоб помститися (прочитати вірші 6�8).

Яків розуміє, що настав час із усією сми�
ренністю просити в Господа особливої підтрим�
ки, особливого благословення, і звертається до
Всемогутнього Бога за допомогою (зачитайте
самі вголос Буття 32:9�12). Віддавши все в ру�
ки свого Творця, Яків, прагнучи спокутувати
свою провину перед братом, посилає йому да�
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рунки: кіз і козлів, овець і баранів, верблюдиць,
корів з биками, ослиць і ослів.

Перевівши дружин і дітей через річку
Яббок, Яків залишається сам. Настає час ви�
пробування. Як колись Бог перевіряв віру Ав�
раама, так Він вирішує перевірити, наскільки
щирий був у своїй молитві Яків, чи бажає він
усім серцем отримати Боже благословення
(прочитати Буття 32:24�32).

Те, що Бог пошкодив Якову жилу стег�
на, було довічним нагадуванням, що своїми
людськими зусиллями і хитруванням Яків ні�
чого в житті не доможеться. Яків усвідомив,
що нічого не може без Бога, без Його благо�
словення. На знак особливого Божого благо�
воління він отримує нове ім’я – Ізраїль.

Настав ранок. Яків, отримавши мир у сер�
ці після такої дивовижної зустрічі з Богом, стає
попереду своїх дружин та дітей і сміливо, але з
глибокою смиренністю, йде назустріч Ісаву
(прочитати Буття 33:1�3). І тут настає зовсім
несподівана розв’язка. Ісав кидається до Якова
і міцно обіймає його. Видно, що він від усього
серця простив брата і дуже радий зустрічі з
ним. Ми бачимо, який прекрасний плід при�
несла смиренність Якова. Але є ще один ціка�
вий момент. Давайте прочитаємо, як поводила�
ся вся родина Ізраїля (прочитати вірші 4�7).
Яків не тільки сам навчився смиренності, але і
навчив цьому всю свою родину.

Скажіть біблійний вірш уроку, а також іс�
тину, повісивши слід.

Практичне застосування (10�15 хв.)

Запитайте дітей, який урок з цієї історії
ми візьмемо для себе. Бог є джерелом благо�
словення, і якщо ми хочемо мати близьке з
Ним спілкування, то повинні звертатися до
Нього в молитві і просити дати благословення.
Бог благословляє тих, хто слухняний Йому,
прагне до миру з людьми, не дратується.

Розділіть дітей на 3 команди. Кожній дай�
те завдання на вибір: 1) зробити кілька записів
в уявному щоденнику від імені Якова; 2) напи�

сати замітку в газету про події біблійної історії;
3) придумати невелику розповідь на тему
«Боже благословення збагачує людину».

У процесі роботи нагадуйте дітям, що во�
ни повинні намагатися працювати дружно і
поважати думку інших. Коли всі команди вико�
нають завдання, вислухайте представників ко�
манд. Проведіть обговорення робіт. Похваліть
дітей за старанність.

Вивчення біблійного вірша (8�10 хв.)

Запропонуйте дітям виконати завдання в
Робочих зошитах – розшифрувати біблійний
вірш уроку. Похваліть тих, хто першим вико�
нає це завдання. Повторіть вірш кілька разів
для кращого запам’ятовування.

Додаткова робота (8 хв.)

Виконайте інші завдання в Робочому зо�
шиті.

Час творчості (10 хв.)

Запропонуйте дітям зробити листівку для
свого друга у формі сердечка (покажіть зра�
зок). Роздайте їм матеріали і допоможіть виго�
товити листівку, як це показано на схемі. Хід
роботи: зігніть аркуш, як це показано на ма�
люнку, обріжте крайні сторони у вигляді поло�
винок сердечка, верх і низ листівки обріжте фі�
гурними ножицями. Складіть «стулки» сердечка
й обведіть його контури гелевою ручкою на
внутрішньому боці листівки. Усередині цього
контуру треба написати побажання другу, а на
внутрішньому боці сердечка – біблійний вірш.
На завершення потрібно прикрасити листівки
наклейками, дрібними малюнками (квіточками,
сердечками, зірочка�
ми), блискітками. Як�
що спеціального клею
немає, то пензликом,
змоченим у клеї ПВА,
малюється візерунок, а
потім посипається бли�
скітками.
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НАГОРОДА ЗА ВІРНІСТЬ

Буття 39:1�5
99
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Біблійна істина: 

Бог хоче, щоб ти був вірний Йому, як
Йосип

Мета:

Навчальна: діти повинні усвідомити необхід�
ність бути вірними Богу в будь�яких обста�
винах і довідатися, що Бог оберігає вірних
Йому

Практична: спонукати дітей виховувати у собі
любов до Господа через читання

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Опрацюйте 39�45 розділи книги Буття.
Бог чудесним чином піклувався про Йосипа.
Він зберіг йому життя і рясно поблагословив у
землі єгипетській. Чому Бог це робив? Яка
особливість була в Йосипа, що така цінна пе�
ред Богом? «Стереже Господь вірних» (Псалом
30(31):24). Вивчаючи уривок Буття 39:1�5, ми
бачимо, наскільки високо Бог цінує вірність
Йосипа. Подумайте про себе, чи вірні ви Богу?
Наскільки? У чому полягає ваша вірність? По�
стійна вона чи виявляється тільки у вільний від
труднощів і проблем час? Просіть Господа
зміцнити вашу віру і зберегти вірність Йому в
будь�яких обставинах. Перегляньте матеріали
уроку. Виконайте завдання в Робочому зошиті.

Відповіді на кросворд (у Робочому зошиті):
1. Отару. 2. Звір. 3. Сновидець. 4. Брати. 
5. Яків. 6. Рабство. 7. Убити. 8. Заздрість.

Підготовка наочних посібників

Барвисто оформіть слова нової пісні. На�
пишіть біблійну істину на сліді. Для біблійної
історії підготуйте фігурки з лялькового театру.
Вам будуть потрібні фігурки Йосипа в лахміт�

ті і в багатому одязі, царедворця Потіфара, ка�
раван верблюдів.

Для розділу Практичне застосування заго�
товте для кожної дитини чисті аркуші паперу і
ручки.

Для вивчення біблійного вірша виготовте
посібник «Компас». Для цього перемалюйте
запропонований нижче малюнок на аркуш па�
перу формату А2 (половина аркуша ватману),
виріжте її й оформіть в техніці аплікації:
окружність заклейте чорним кольоровим па�
пером, стрілку, що показує на південь – чер�
воним, а на північ – синім, ремінець – корич�
невим кольором. На «циферблаті» напишіть
біблійний вірш.

Для часу творчості заготовте на кожного
учня по аркушеві білого картону 10х10 см, а
також шаблони кола, прості олівці, кольоро�
вий папір (червоний, синій і чорний кольори),
фломастери, клей, ножиці, широкий скотч.

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів

Компас – прилад, що допомагає орієнту�
ватися на місцевості.

Караван – група тварин, що перевозять
вантажі чи людей.

Ізмаїльтяни (ізмаїліти) – народ, що по�
ходив від сина Агар Ізмаїла.

Царедворець – посада начальника при
царському дворі.

Євреї – нащадки Авраама, що першим у
Біблії названий Євреєм; ізраїльський народ.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5 хв.)

Вітайте кожну дитину. Перевірте вико�
нання домашнього завдання. Похваліть тих,
хто виявив ретельність. Запитайте про те, які

Біблійний вірш:

«Любіть Господа, усі святії Його, – стере�
же Господь вірних»

Псалом 30(31):24а
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благословення вони мали від Господа за мину�
лий тиждень. Також розкажіть, як Господь
благословив вас. Запропонуйте дітям повтори�
ти всі вивчені вірші. Нехай вони розділяться на
пари і розкажуть вірші один одному. Похваліть
тих, хто успішно впорався з цим завданням.

Не забувайте про позначки в таблиці до�
сягнень. Приклейте наступний елемент до пла�
ката семестру. Нехай діти виконають цю робо�
ту у своїх зошитах.

Час молитви (7�10 хв.)

Ключова істина уроку – вірність. Скажіть
дітям, що наша вірність виявляється також і в
постійній молитві. Спонукайте всіх дітей брати
участь у ній. Просіть у Господа сил бути вірни�
ми Йому завжди. Дякуйте Йому за те, що Він
завжди вірний нам у Своїх обітницях. Моліть�
ся також за тих дітей, які відсутні на уроці.
Просіть Господа, щоб Він і їх навчив бути вір�
ними Йому.

Час співу (7�10 хв.)

Вивчіть з дітьми пісню «Куточок мій». По�
ясніть дітям, чому ви обрали саме цю пісню.
Скажіть, що виявляти вірність Господу – це чу�
дова якість характеру, що дуже їм знадобиться
в подорожі до Неба. Після біблійної історії
повторіть вивчену пісню.

Заспівайте ще кілька пісень на ваш вибір.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (5�8 хв.)

Розкажіть учням історію.
«Жив собі один старий моряк. Багато ра�

зів він виходив у море на своєму невеликому
човнику. Він був гарним моряком, знав усі мі�
лини. Люди без страху сідали в його човен, то�
му що він добре знав маршрут.

У моряка був компас, такий же старий, як
і сам моряк. Господар судна любив його: ком�
пас ніколи його не підводив. І ось одного разу
друзі вирішили зробити моряку прекрасний по�
дарунок: подарували новий, виготовлений за
останньою модою компас з електронним виз�
начником і підсвічуванням. “Твій старий ком�
пас давно пора на смітник викинути. А з цією
річчю ти завжди знайдеш дорогу додому”, – за�
певняли моряка друзі.

Наступного ж дня старий вирушив у мо�
ре. Але дивна річ: вчасно він не повернувся.
Море штормило, що викликало в серцях друзів

тривогу. Що ж трапилося? Друзі вдивлялися в
неспокійне море. І ось нарешті з’явився знайо�
мий човен. Коли судно пристало до берега,
друзі стали навперебій запитувати моряка:
“Що сталося? Ми ж подарували тобі новий
компас! Він же не міг тебе підвести?”

Старий моряк вибачився, що став причи�
ною занепокоєння, а потім розповів, що стало�
ся: “Я хотів плисти на острови, а коли дійшов
до них, знявся сильний вітер. Мене стало но�
сити морем, двигун заглух. Зв’язку не було, а
новий компас упав, і вся його електронна на�
чинка розсипалася. Довго мене носило... Коли
море трохи стихло, я полагодив двигун. Доб�
ре, що я не забув узяти свого старого вірного
друга. Він мене і привів у гавань”.

З цими словами моряк обережно дістав з
кишені свій старий компас».

У цій історії ми бачимо, як старий компас
виявився вірним, надійним другом моряка і до�
поміг йому знайти правильну дорогу.

У Біблії є історія про людину, яка, незва�
жаючи ні на які труднощі, просто залишалася
вірна Богу.

Біблійна історія (10�12 хв.)

Як ви вже знаєте, у Якова було 12 синів.
Більше за всіх він любив Йосипа, тому що «він
був у нього сином старості його» – читаємо ми
в Біблії. Йосип був простодушним, відкритим
юнаком, за що горді старші брати ненавиділи
його. Якось, коли Йосип за дорученням батька
пішов відвідати своїх братів, що пасли худобу
далеко від дому, вони вирішили убити його.
Але побачивши караван ізмаїльтян, що прохо�
див поруч, Юда запропонував продати його
купцям як раба.

Уявіть собі, що відчував Йосип. Він зав�
жди намагався бути слухняним, ніколи не бре�
хав, допомагав батькові. Він прагнув бути
бажаним Богу. Чому ж у його житті відбува�
ються такі речі?..

Караван купців прийшов до Єгипту. Там
вони продали молодого хлопця царедворцю
Потіфарові. Йосип вирішив, що він залишить�
ся вірним Господу навіть тут, у язичницькій
землі, де не знають істинного Бога. І Бог наго�
роджує Йосипа за його рішення (прочитати
Буття 39:1�2).

Йосип став сумлінно і ретельно трудитися
в домі Потіфара. Пан з часом помітив, що ку�
пив не простого раба. Цей хлопець був особ�
ливим. Працював він, не покладаючи рук,
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завжди намагався допомогти... Яку б справу
він не робив, усе виходило на славу. За пра�
цьовитість і чесність Потіфар довірив Йосипо�
ві ведення всіх своїх справ, управління всім
своїм господарством. Тоді Бог став благослов�
ляти і дім самого Потіфара за вірність єврейсь�
кого юнака (прочитати вірші 3�5).

Йосип усім серцем прагнув залишатися
вірним своєму Господу, то чи варто дивувати�
ся, що коли прийшли спокуси і випробування,
Йосип вистояв і не згрішив. Йому доводилося
терпіти несправедливість, обман, зраду, тю�
ремне ув’язнення, самотність... Але Йосип
твердо знав: Бог оберігає його. Господь висо�
ко оцінив вірність Йосипа. Він підняв його до
другої людини в Єгипті після фараона!

Бог цінує вірність Своїх дітей. Він хоче,
щоб ти був вірним Йому, як Йосип, і тоді
прийде час, і Він скаже: «Гаразд, рабе добрий
і вірний! Ти в малому був вірний, над великим
поставлю тебе» (Матв. 25:21).

Практичне застосування (10�13 хв.)

Вірність Йосипа ґрунтувалася на твердій
вірі і любові до Бога. Йосип не боявся трудно�
щів, він не злякався спокус, і Господь щедро
нагородив його за це. Згадайте компас, що
зберіг вірність своєму господарю і не підвів
його. Моряк не проміняв його на те, що про�
понували натомість. Наш Господь – Бог Вір�
ний, Він завжди виконує Свої обіцянки, тому і
ми повинні вчитися бути вірними Йому навіть
серед життєвих бур.

Розділіть учнів на кілька команд. Роздайте
їм чисті аркуші і ручки та запропонуйте напи�
сати ситуації, у яких може виявлятися наша
вірність Господу. Це мають бути реальні ситуа�
ції, з якими діти стикаються в повсякденному

житті. Наприклад, у школі дітей можуть драж�
нити «святошами» через їхню віру в Бога. Чи
буває так, що клас пропонує віруючій дитині
вчинити так само, як усі: не слухатися вчителя,
прогуляти урок чи підправити оцінку. Що во�
ни зроблять? Яке рішення приймуть? Важко в
такому віці зберігати вірність Господу, але
приклад Йосипа буде повчальним для дітей.
Після закінчення роботи обговоріть усі варіан�
ти виходу з подібних ситуацій.

Вивчення біблійного вірша (10 хв.)

Прикріпіть скотчем до дошки компас з
біблійним віршем уроку. Нехай діти знайдуть
його у своїх Бібліях. Прочитайте його хором,
а потім повторіть кілька разів. Розділіть клас
на команду дівчаток і команду хлопчиків.
Нехай одна команда повторить першу частину
вірша, а інша – другу, і навпаки, доки всі його
добре не вивчать.

Додаткова робота (8�10 хв.)

Виконайте завдання на 1 і 2 сторінках
уроку в Робочих зошитах.

Час творчості (10�12 хв.)

Запропонуйте дітям виготови�
ти емблему «Компас». Її можна
буде приколоти шпилькою до
одягу, щоб пам’ятати, що треба
бути вірними Господу в будь�

яких обставинах. Роздайте дітям
матеріали, потрібні для роботи. Нехай вони
обведуть шаблон, виріжуть емблему й оформ�
лять її в техніці аплікації, як це зроблено в по�
сібнику «Компас». Вгорі на готовому компасі
нехай діти напишуть слова «Будь вірний». За�
ламінуйте готові емблеми скотчем.

Б
УД

Ь ВІРНИ
Й

!
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Біблійна істина:

Бог хоче, щоб ми були співчутливі

Мета:

Навчальна: діти повинні дізнатися, що наш
Бог – співчутливий, тому очікує від нас та�
кого ж ставлення до людей

Практична: спонукати дітей бути добрими і
милостивими до навколишніх людей, про�
щати один одному образи від чистого серця

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Уважно вивчіть запропоноване місце
Святого Письма. Зверніть увагу на характер
Юди. У цьому розділі на ньому зосереджена
головна увага. Саме він виступає перед Йоси�
пом як представник родини. Як ви пам’ятаєте,
ідея продати Йосипа належала Юді, але з тих
пір минуло багато років, і ми бачимо, що він
дуже змінився. Тепер улюбленцем у батька
став Веніямин, але це вже не викликає заздро�
щів і ненависті. Юда готовий пожертвувати
своїм життям заради волі наймолодшого бра�
та і життя батька. Його слова показують, нас�
кільки змінилося його серце. Щире благання
Юди про милість, його співчуття до старого
батька, який не виніс би розлуки з Веніями�
ном, готовність стати рабом замість молодшо�
го брата переконали Йосипа у внутрішній
переміні старшого брата. Жертовна любов і
чуйність Юди викликають повагу.

Подумайте, які ваші стосунки з батьками,
братами і сестрами. Можливо, ви також іноді
чинили з ними недобре. Але у вас є можли�
вість налагодити з ними взаємини вже сьогод�
ні. Просіть Господа, щоб Він наповнив ваше

серце співчуттям, милістю, жертовною лю�
бов’ю і прощенням.

Відповіді на завдання «Знайди слово» (у
Робочому зошиті): Йосип; Веніямин; Яків;
хліб; голод; Єгипет; Юда; любов; радість.

Відповіді на завдання «Розгадай» (у РобочоD
му зошиті): 1. Начальник. 2. Відгадав. 3. Фарао�
на. 4.Чашник. 5. Добре. 6. Так. 7. Три. 8. Бог.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Фараон – єгипетський цар.
Юда – четвертий син Якова і Лії, чиє ім’я

означає «хвала Господу».
Веніямин – ім’я наймолодшого сина Яко�

ва, що означає «Син правої руки, щастя»; рід�
ний брат Йосипа.

Розірвати одяг – знак, що є виразом
смутку, скорботи чи каяття.

Співчуття – щирий жаль, викликаний чи�
їмсь нещастям чи горем.

Підготовка наочних посібників

Якщо вашим учням 6�8 років, ви можете
виготовити для демонстрування біблійної істо�
рії маленькі паперові пальчикові ляльки (див.
мал.). Для цього зріжте зі старих рукавичок
кінчики «пальців» і наклейте на них вирізані з
картону фігурки.
Якщо вашим уч�
ням 9�11 років,
то підберіть від�
повідні ілюстрації
з допоміжної літе�
ратури.

Для вивчення біблійного вірша виріжте з
картону сірого чи коричневого кольору фор�
мату А5 10 мішечків (див. мал. у відповідному
розділі). Також виріжте з білого паперу 10 «ла�
ток», напишіть на них слова біблійного вірша,
приклейте до мішечків і чорним фломастером
намалюйте нитки.

Для часу творчості підготуйте елементи
одягу і предмети побуту персонажів з біблійної
історії. Це можуть бути накидки, тканина для
покриття голови, мішки, зерно, чаша.

БУДЬ СПІВЧУТЛИВИЙ

Буття 44�45 розд.
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Біблійний вірш:

«А ви один до одного будьте ласкаві,
милостиві, прощаючи один одному, як і Бог
через Христа вам простив!»

Ефесян 4:32
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ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�6 хв.)

Похваліть дітей, які прийшли раніше за ін�
ших. Скажіть, що наша вірність виявляється і в
пунктуальності. Поцікавтеся справами дітей у
школі чи вдома. Запитайте, чи важко їм збері�
гати мир із друзями, бути смиренними. Чи
пам’ятають вони, що будуть відповідати перед
Богом за всі свої вчинки і що Бог оберігає вір�
них Йому людей?

Перевірте листки щоденного читання.
Нехай дитина, що найменш активна на уроці,
вклеїть наступний елемент у плакат семестру.
Похваліть її за роботу.

Час молитви (7�10 хв.)

Сьогоднішні молитви будуть спрямовані
на те, щоб Господь наповнив серця дітей лю�
бов’ю і співчуттям до ближнього. Просіть Ісуса
Христа навчити вас виявляти доброту і мило�
сердя на ділі.

Також дякуйте Господу за те, що Він лю�
бить нас безумовною любов’ю, тобто любить
нас таких, які ми є, не ставлячи ніяких умов.
Дякуйте Богу за те, що Його любов вічна і
незмінна.

Час співу (7�10 хв.)

Можете продовжити вивчати решту куп�
летів пісні «Куточок мій». Спонукайте дітей
виражати свою любов до Бога в співі.
Пам’ятайте також, що діти мають потребу в
русі. Давайте їм можливість, коли можна, по�
рухатися, щоб під час серйозних частин уроку
вони сиділи спокійно.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (4�5 хв.)

Приверніть увагу дітей таким запитанням:
� Що таке співчуття? Коли люди виявляють

жаль до інших?

Дайте можливість висловитися всім ба�
жаючим, а потім поясніть дітям значення слова
зі словника. Запропонуйте дітям звернутися до
Слова Божого, щоб побачити один прекрас�
ний приклад співчуття.

Біблійна історія (12�15 хв.)

Скажіть дітям, що щоденне читання цього
тижня буде дуже цікавим. Вони дізнаються, що
було з Йосипом після того, як його продали в

рабство. А сьогодні ми, як виняток, трошки за�
біжимо вперед і довідаємося, чим закінчилася
ця історія.

Йосип став дуже могутньою людиною –
другою у Єгипті за важливістю після фараона.
Коли за пророкуванням Господа на всій землі
настав голод, Йосип, завдяки своїй мудрості,
зміг накопичити велику кількість зерна. Звістка
про те, що в Єгипті є хліб, дійшла і до Ханаа�
ну, і тоді Яків відправив туди своїх синів купи�
ти зерна. Йосип сам завідував усім продажем,
тому, коли прийшли його брати, він побачив їх
і зразу ж упізнав. А вони не впізнали молодшо�
го брата. Не дивно, адже вони продали куп�
цям хлопчика, а зараз перед ними стояв до�
рослий чоловік в убранні єгиптянина, та ще й
друга особа в країні!

Йосип захотів подивитися, чи змінилися
за цей час його брати. Він зажадав, щоб вони
привели свого брата Веніямина. А поки що він
залишив у себе під вартою Симеона. Яків дуже
горював, коли почув про таку вимогу «невідо�
мого єгипетського пана». Тоді Юда, що дуже
змінився за ці роки, сказав батькові: «Пошли ж
цього юнака зо мною, і встаньмо, та й ходім, і
будемо жити, і не повмираємо і ми, і ти, і наші
діти. Я поручуся за нього, – з моєї руки будеш
його ти жадати! Коли я не приведу його до те�
бе, і не поставлю перед лицем твоїм, то буду
винним перед тобою по всі дні!».

Брати вирушили до Єгипту. Йосип поба�
чив свого рідного брата Веніямина, і його сер�
це здригнулося. Але він хотів довести свій
план до кінця. Він наказав покласти свою
срібну чашу в мішок Веніямина, і коли брати
вийшли з міста, сказав наздогнати їх і обвину�
ватити в крадіжці. Брати Йосипа стали кля�
стися, що не брали чаші, і пообіцяли, що той,
у кого знайдеться украдене, буде вбитий, а во�
ни всі стануть рабами Йосипа. При обшуку
чашу знайшли, звичайно ж, у мішку Веніями�
на. Який жах напав на всіх! Брати зрозуміли,
що не зможуть тепер іти додому. Вони роздер�
ли свою одіж і повернулися назад у місто (про�
читати Буття 44:14�17).

Почувши про рішення Йосипа, Юда затрем�
тів. Він розумів, що це зведе батька в могилу.
Колись із їхньої ж вини батько втратив Йосипа,
тому втрати Веніямина він уже не перенесе.

Юда без вагання, але з глибоким смирен�
ням, підійшов до Йосипа і сказав:

� Пане мій! Нам нічим виправдатися – Бог
знайшов неправду рабів твоїх. Але дозволь ме�
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ні все пояснити. Наш батько дуже старий, і він
вельми любить Веніямина. Якщо ми не приве�
земо його додому, то зведемо батька нашого
Якова з розпачу в могилу. Одного разу він уже
втратив сина, якого гаряче любив, але друга
втрата просто вб’є його. Я несу відповідаль�
ність за юнака перед батьком, сказавши: «Якщо
не приведу його до тебе, то залишуся я винним
перед батьком моїм в усі дні життя». Отож,
нехай я замість Веніямина залишуся рабом у
тебе, а він нехай іде з братами своїми. Бо як
піду я до батька, коли його не буде зі мною? Я
побачив би великі страждання мого батька.

Йосип побачив справжнє співчуття, жаль,
які наповнювали серце старшого брата. Адже
саме любов до батька і Веніямина спонукала
Юду пожертвувати всім заради їхнього добра.
Перед Йосипом стояв чоловік, зовсім не схо�
жий на того, який запропонував продати його
в рабство багато років тому. Юда змінився.
Співчуття – це свідчення того, що в серці живе
любов. Бог хоче, щоб і ми були співчутливі
(прикріпіть слід із істиною).

Йосип не міг більше мовчати. Не стри�
муючи своїх почуттів, він голосно заридав і
відкрився братам. Він не тримав на них обра�
зи. Йосип розумів, що Бог використав його
для Своєї святої мети – зберегти родину Яко�
ва, не давши їй загинути від голоду (прочитати
Буття 45:7�8). Бог закликає і нас прощати
один одному, тому що Христос простив усіх
нас, незважаючи на наші гріхи.

Практичне застосування (10�12 хв.)

Справжня любов і жаль виявляється в ді�
лах. Юда готовий був пожертвувати своїм жит�
тям, щоб врятувати молодшого брата. Саме
жаль до старого батька і любов до молодшого
брата надихнули його на такий шляхетний вчи�
нок. Поставте класу запитання:

� Кому ми можемо і повинні виявляти спів�

чуття?

� Як виявляється ваше співчуття до ближніх?

� На що ви готові піти заради свого братика

чи сестрички? Чим ви готові пожертвувати зара�

ди мами, тата, дідуся, бабусі? І взагалі, чи готові?

Якщо ні, вам варто всерйоз задуматися –
можливо, у вашому серці немає місця для лю�
бові, і там живе щось інше, негарне. Наш Гос�
подь Ісус Христос був співчутливий і залишив
нам взірець для наслідування.

Відкрийте з дітьми Робочі зошити на зав�
данні «Співчутливий Господь», виконайте його,
а потім обговоріть, який зразок ми можемо
взяти для себе з кожного уривка.

Вивчення біблійного вірша (10�12 хв.)

Прикріпіть мішечки до дошки. Нагадайте
дітям, що в мішках брати везли зерно, яке заго�
товив Йосип, щоб і його родина не вмерла з го�
лоду. Нехай діти прочитають вірш і посилання,
а потім знайдуть його у своїх Бібліях. Вивчіть
вірш, поступово забираючи мішечки з дошки.

Додаткова робота (7�8 хв.)

Виконайте решту завдань у Робочому зошиті.

Час творчості (10�15 хв.)

Зіграйте з дітьми сюжет біблійної історії.
Розділіть учнів на дві команди – глядачів та ак�
торів, і запропонуйте представити історію у
формі пантоміми. Попередьте клас, що гляда�
чі повинні підтримувати акторів, а не заважа�
ти їм. Розподіліть ролі і роздайте підготовлені
атрибути. Потім нехай актори поміняються
ролями з глядачами. Повторіть біблійний вірш
та істину уроку.

А ви

один
одному,

як і Бог через
Христа вам

простив! Ефесян
4:32

один
до

одного
будьте

ласкаві,

милос�
тиві, проща�

ючи
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Біблійна істина: 

Біблія вчить, що ми повинні виявляти бла�
гоговіння перед Богом

Мета:

Навчальна: учні повинні дізнатися, що Бог
Святий, тому до Нього треба ставитися з
благоговінням і повагою

Практична: спонукати дітей гідно поводити
себе в присутності Бога – під час молитви, у
церкві, а також розвивати в собі любов до
Господа і благоговіння перед Ним

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Вивчіть запропонований уривок Писан�
ня. Зверніть увагу на слова Бога, коли Мойсей
вирішив підійти до палаючого тернового куща.
Господь поставив вимогу, щоб Мойсей не під�
ходив близько і зняв своє взуття, бо земля нав�
коло куща – свята. Ми розуміємо, що земля
названа Богом такою не тому, що сама по
собі була святою, а тому що стала такою
в результаті Божої присутності.

Коли Мойсей зрозумів, що тут
присутній Бог, він у страху і благо�
говінні закрив своє обличчя. Він
боявся навіть дивитися на цей нео�
палимий кущ, тому що розумів, що
там – Сам Бог.

Благоговіння – це глибока поша�
на, повага, смиренність і покора, яку
повинні виявляти віруючі стосовно Бо�
га. Часто у своєму житті людина може
благоговіти і перед чимось іншим, але для хри�
стиянина об’єктом для благоговіння має бути
тільки Бог. Приклад такого ставлення до Не�
бесного Отця дав нам Господь Ісус Христос

(Євр. 5:7�9), і Він очікує, що й ми будемо чи�
нити так само.

Домовтеся з двома дітьми старшої групи
Недільної школи, а також двома дітьми з ва�
шого класу про їхню участь у сценці (див.
розділ Вступ).

Відповіді до завдання (у Робочому зоши�
ті): Мойсей боявся подивитися на Бога; Авра�
ам виявив велику гостинність; Яків позбавився
від ідолів; Іван упав до ніг Христа, як мертвий.

Підготовка наочних посібників

Оформіть слова пісні на плакаті. Для роз�
ділу Вступ виготовте з картону таблички зі сло�
вами «друг», «вчитель», «президент», а для
Практичного застосування ще додайте таблич�
ки зі словами «бабуся», «татів знайомий».

Намалюйте символи для демонстрування
біблійної історії: Авраам, овечка, палаючий
кущ, взуття, круг із написом «Бог».

На аркуші цупкого паперу формату А3
намалюйте язики полум’я, як це показано на
малюнку. Зафарбуйте їх стружкою олівця жов�
тогарячого кольору (для цього зішкребіть
стружку зі стержня лезом на папір і розітріть
ватою). На тлі вогню напишіть біблійний вірш

уроку і розріжте малюнок на деталі у
формі вогненних язичків.

Для часу творчості приго�
туйте на кожну дитину по
аркушеві картону синього
кольору, папір для малю�
вання, прості і кольорові
олівці, фарби, пензлики,
баночки для води, ножиці,
пластилін, підставки і но�
жички для ліплення, клей.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Сущий – ім’я Бога, що означає існую�
чий вічно, завжди.

Терновий кущ – колючий чагарник.
Благоговіння – смиренність і страх, ви�

кликані любов’ю, відданістю і глибокою по�
вагою.

ЯК СПІЛКУВАТИСЯ З БОГОМ?

Вихід 3:1�12
1111
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Біблійний вірш:

«Нехай люди бояться Його, бо на всіх
мудросердих не дивиться Він»

Йова 37:24 

Нехай

люди бояться

Його, бо на всіх

мудросердих не 

ться Він

диви

Иова 37:24
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Зневага – зарозуміле, позбавлене поваги
й уваги ставлення до когось.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (4�5 хв.)

Радісно вітайте дітей, називаючи кожного
на ім’я. Поцікавтеся, як минув тиждень, як ус�
піхи в школі. Запитайте дітей, як вони виявля�
ли свою любов і співчуття до ближніх.

Заохочуйте активних і сумлінних учнів,
підбадьорюйте відстаючих. Перевірте листки
щоденного читання. Приклейте наступний
елемент до плаката семестру. Нехай діти пере�
вірять один в одного вірші і зроблять позначки
в таблицях.

Час молитви (7�10 хв.)

Сьогоднішні молитви мають бути сповнені
благоговіння перед Богом. На початку уроку
помоліться ви і покажіть приклад благоговій�
ної молитви. Поясніть дітям, що благоговіння –
це почуття глибокої пошани і поваги до Бога,
і що Ісус Христос дав нам взірець побожного
ставлення до Нього. Ви можете використову�
вати молитву «Отче наш», щоб проілюструвати
ставлення Христа до Свого Небесного Отця.

Просіть Господа, щоб Він навчив, як пра�
вильно до Нього ставитися і спілкуватися з
Ним. Спонукайте дітей благоговіти перед
Богом, прославляючи Його за мудрість, велич
і справедливість.

Час співу (10 хв.)

Повторіть із дітьми пісню «Благослови
Господа, душе моя». Також заспівайте пісні, що
підкреслять святість і велич Бога. Спонукайте
дітей у співі виражати свою пошану до Бога.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (7�10 хв.)

У вступі ви повинні проілюструвати дітям
той факт, що з різними представниками суспіль�
ства ми спілкуємося по�різному. Якщо це просто
друг, ми почуваємо себе невимушено, вільно ве�
демо бесіду. Якщо це вчитель, то ми навряд чи
дозволимо собі поплескати його по плечу.

Розіграйте невелику сценку. Нехай стар�
ші діти стануть біля дошки і візьмуть у руки під�
готовлені таблички «вчитель» і «президент», а
один з ваших учнів – табличку «друг». Другий
учень повинен підходити по черзі до кожного

з них і вести розмову невідповідним чином,
тобто з другом говорити, як із президентом, а
з учителем, як із товаришем тощо. Розмова має
бути короткою, буквально кілька фраз (напри�
клад, підготуйте для розмови з другом кілька
«розумних» фраз про політику, із президентом
поговоріть про те, де продаються найкращі ро�
ликові ковзани тощо). Коли сценка закінчить�
ся, подякуйте всім її учасникам.

Запитайте в дітей, що в сценці було не так.
Підведіть їх до думки, що з кожною людиною
ми спілкуємося по�особливому. І якщо хтось
спілкується не так, як потрібно, це виглядає
смішно, а іноді просто брутально.

Запитайте дітей, як ми повинні спілкувати�
ся з Богом. Можливо, їм буде важко відповісти,
тоді запропонуйте їм знайти відповідь у Біблії.

Біблійна історія (10�12 хв.)

(Для демонстрування біблійної історії ви�
користовуйте заздалегідь виготовлені символи).

Сьогодні ми познайомимося з новим біб�
лійним героєм, найбільшим пророком, який,
проте, був «найлагідніший за всяку людину, що
на поверхні землі» – так про нього говорить
Писання. Звали його Мойсей.

Скажіть дітям, що щоденне читання і цьо�
го тижня буде дуже цікавим і насиченим подія�
ми. Зокрема, вони прочитають, що згодом
єгиптяни зробили євреїв рабами і жорстоко їх
пригнічували. Зойк ізраїльського народу, що
дуже страждав, був почутий Богом, і Він вирі�
шив послати на допомогу визволителя. Його
вибір припав на Мойсея...

Мойсей пас овець свого тестя й одного ра�
зу в пошуках кращих пасовищ повів їх далеко в
пустелю. Він дійшов до гори Хорив, як раптом
побачив щось незвичайне. Це був терновий
кущ, цілком охоплений полум’ям. Звісно, у
своєму житті Мойсей не раз бачив, як горять
кущі – у пустелі це було звичайним явищем.
Але цей кущ горів і... не згоряв!

Мойсей вирішив підійти ближче, щоб по�
дивитися, що це за чудо. Але як тільки він на�
близився, то почув голос: «Мойсею, Мойсею!».
У страху він відповів: «Ось я!». Голос продов�
жив: «Не зближайся сюди! Здійми взуття своє з
ніг своїх, бо те місце, на якому стоїш ти, – земля
це свята!». (Прочитайте в ролях вірші 1�6; сло�
ва Бога читайте ви). З Мойсеєм говорив Сам
Бог! Він у благоговінні і трепеті закрив облич�
чя, тому що боявся навіть очі підняти на Всемо�
гутнього Творця всього існуючого. Біблія вчить,
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що ми теж повинні виявляти глибоке благого�
віння перед Богом, тому що Він – Святий,
Справедливий і Всемогутній. Він любить нас і
допомагає нам, коли в нашому житті трапляєть�
ся щось погане (прикріпіть слід з істиною).

Господь сказав Мойсеєві, що побачив
страждання Свого народу і почув його крик, і
вже йде, щоб визволити Своїх дітей від тяжко�
го гніту і вивести їх із рабства. Бог дав Мойсею
особливе доручення (прочитати вірші 7�10).
Мойсей збентежився. «Хто я, що піду до фара�
она, і що виведу з Єгипту синів Ізраїлевих?» –
розгублено запитав він Бога. Але Господь,
звісно, не помиляється у виборі. Він пообіцяв
Свою підтримку лагідному і несмілому Мойсею
і сказав, що незабаром разом зі всім ізраїльсь�
ким народом Мойсей звершить служіння Гос�
поду на цій самій горі.

Ми також повинні виявляти глибоке бла�
гоговіння перед Богом на всякому місці, але
особливо – у Його присутності, тобто в церкві.

Практичне застосування (12�15 хв.)

Багато людей сьогодні ставляться до Бога
зі зневагою: обвинувачують Його в злі і безлад�
ді у світі, не слухають Його пересторог, забу�
вають дякувати за благодіяння. Але ми не по�
винні так робити. Ми повинні пам’ятати, Хто
наш Бог, і спілкуватися з Ним відповідно – із
благоговінням і глибокою смиренністю. Про�
читайте з дітьми посилання і визначте, як ми
повинні поводитися перед Богом, і як поводи�
лися деякі біблійні персонажі.

� Мал. 1:6 – зневага засмучує Бога. Вона
небезпечна тим, що той, хто зневажає Бога,
«мов тінь, довгих днів він не матиме, бо він пе�
ред Божим лицем страху не має!» (Екл. 8:13).

� Євр. 11:7 говорить про героя віри Ноя.
Як він поводився при будівництві ковчега?

� Євр. 5:7�8 показує, який приклад спілку�
вання з Отцем Небесним залишив для нас Ісус.

Запитайте дітей:
� Як ми повинні поводитися в присутності

Бога в церкві, на молитві?

Зробіть записи дитячих відповідей на дошці.
Благоговіння перед Богом спонукає нас із

повагою ставитися до старших, до вчителів,
директора, Президента. Цим ми, християни,
показуємо свою слухняність Небесному Отцю.

Розділіть учнів на кілька команд і роздайте
кожній по табличці зі словами. Діти повинні у
своїй команді обговорити, як з ким треба спілку�
ватися. Коли всі команди виконають завдання,
вислухайте думку всіх груп. Ще раз нагадайте ді�
тям, що спілкуватися з Богом потрібно, вия�
вляючи повагу, пошану і благоговійний страх.
Також це має виражатися й у нашому одязі, і в
поведінці, і в мові в повсякденному житті.

Вивчення біблійного вірша (10 хв.)

Роздайте дітям деталі посібника, де напи�
сані слова біблійного вірша, і допоможіть склас�
ти їх у правильному порядку, щоб прочитати
біблійний вірш. Коли діти виконають завдан�
ня, нехай знайдуть вірш у своїх Бібліях і кілька
разів повторять його вголос. Для кращого за�
пам’ятовування забирайте по черзі то один
«язичок полум’я», то інший. Коли всі добре за�
пам’ятають вірш, скріпіть деталі скотчем.

Додаткова робота (5�7 хв.)

Виконайте інші завдання на стор. 1 і 2 у
Робочих зошитах.

Час творчості (12�15 хв.)

Виготовте ілюстрацію до біблійної історії в
комбінованій техніці. Для цього запропонуйте
дітям намалювати Мойсея, овець, палаючий
кущ і сонце, розфарбувати їх фарбами чи олів�
цями і вирізати. Приліпіть до кольорового кар�
тону гору і камені, зроблені з пластиліну, і
вклейте вирізані фігурки. У вас вийде напів�
об’ємне зображення. Деякі з фігурок можна по�
садити не на клей, а на пластилін, щоб вони
стали опуклішими. Тепер виготовте з пластиліну
палицю і хмари та доповніть ними зображення.

Похваліть дітей за працьовитість і старан�
ність та прикріпіть їхні роботи на виставку.
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Біблійна істина: 

Біблія вчить, що наш Бог – Живий та
Істинний

Мета:

Навчальна: учні повинні знати, що наш Бог –
Живий, Істинний і Справедливий

Практична: навчити дітей захоплюватися і
благоговіти перед Божою всемогутністю і
справедливістю

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Прочитайте Вих. 7�12 розділи. 10 кар
Єгипту тривають приблизно 9,5 місяців. Ме�
та їх очевидна: вивести ізраїльський народ з
єгипетського рабства, покарати єгиптян за
ідолопоклонство і жорстокість у поводженні
з Божим народом і показати обом народам,
що є тільки один Істинний Бог.

Зверніть увагу на дії Бога. Кари були
обрані не випадково – кожна з них мала кон�
кретну мету, осоромлюючи різні єгипетські
божества (див. біблійну історію). Остання ка�
ра була спрямована на повалення культу
богині Ізіди, що вважалася покровителькою
дітей. Господь показав усьому Єгиптові, а та�
кож Своєму народу, що Він – Справедливий,
Всемогутній і Святий Бог, і немає іншого
Бога, крім Нього.

Подумайте, Ким для вас є Бог? Чи немає
у вашому житті сучасних ідолів, яким ви
поклоняєтеся? Відкиньте від себе все, що
заважає вам захоплюватися лише Істинним
Богом.

Відповіді на кросворд (у Робочому зошиті):
1. Фараон. 2. Пророк. 3. Єгипет. 4. Про�

ковтнула. 5. Служіння. 6. Палиця. 7. Богом. 
8. Запеклим.

Підготовка наочних посібників

Запишіть слова пісні окремо на аркушах.
Напишіть сьогоднішню біблійну істину на

сліді.
Для демонстрування біблійної історії ско�

ристайтеся фігурками з фланелеграфа.
Підготуйте з цупкого світло�блакитного

двостороннього паперу хмарини, на яких на�
пишіть посилання Писання про якості Бога:
Йова 26:12; Пс. 64(65):6�8; Пс. 105(106):8;
1 Хр. 29:12, а також приготуйте аркуші папе�
ру для письма і ручки.

Підготуйте для кожного учня по полови�
ні аркуша кольорового двостороннього папе�
ру, розрізаного вздовж на 2 частини, для ви�
готовлення листівок. Також приготуйте прості
олівці, ножиці, клей, невеликі шматочки
кольорового паперу для прикрашання листів�
ки аплікацією, фломастери, блискітки, на�
клейки, шматочки атласної тасьми. Виготовте
один виріб, щоб показати дітям зразок (див.
ідею у відповідному розділі).

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Тотем – зображення божка, що вирізали
на стовпі і ходили до нього на поклоніння.
Тотем вважався хранителем роду. Його дуже
берегли і боялися.

Ієрогліф – фігурний знак у давньоєги�
петському письмі.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (4�5 хв.)

Привітно зустрічайте дітей, що приходять
до класу. Цікавтеся їхнім самопочуттям, нови�
нами в школі і вдома. Будьте уважні і чуйні.

Перевірте домашнє завдання, зробіть
позначки в таблиці досягнень. Повторіть із
дітьми вивчені вірші. Не забувайте про запи�
тання щодо практичного застосування істини
в житті.

ЯКИЙ НАШ БОГ?

Вихід 7�12 розд.
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Біблійний вірш:

«Милосердям Своїм вів народ, якого Ти
визволив, Своєю Ти силою ввів у мешкання
Своєї святині!»

Вихід 15:13
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Час молитви (7�10 хв.)

Сьогодні всі ваші молитви будуть спря�
мовані на прославлення Бога за Його могут�
ність, силу, владу й авторитет. Нехай помо�
ляться всі охочі, а ви завершите молитвою
подяки. Також просіть Господа навчити всіх
нас ставитися до Нього з повагою і благого�
вінням. Спонукайте дітей молитися вголос,
прославляючи Бога.

Час співу (8�10 хв.)

Вивчіть з дітьми пісню «Лиш Ти один та�
кий», роздавши листочки зі словами. Поясніть
учням, що наш Бог – Живий та Істинний, і
немає подібного до Нього. Скажіть, що своїм
співом ми також прославляємо Господа і
виражаємо Йому свою повагу і любов.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (4�5 хв.)

Розкажіть дітям цікаві факти з життя місіо�
нера Міллера, що служив Господу в Африці.

Місіонер Кельвін Міллер служив Госпо�
ду в маленькому африканському селищі на
початку ХХ століття. Місцевому шаману (чак�
луну) дуже не подобалося, що люди наверта�
лися до Живого Бога і переставали вірити в
духів. Чаклун постійно погрожував місіоне�
ру, що духи знищать місіонерську школу
Кельвіна Міллера.

Одного разу під час грози в дах місіо�
нерської школи вдарила блискавка і спалила
будинок. Шаман тріумфував. Він сказав, що
це духи поквиталися з місіонером. Тоді Міл�
лер заявив привселюдно: «Бог Біблії непере�
можний. Сьогодні вночі блискавка вдарить у
тотем шамана». Все сталося саме так, як ска�
зав місіонер. Усе селище було свідком Божої
сили і могутності. Люди на власні очі переко�
налися в тому, що над силами духів шамана є
вища сила й Особистість – Живий Бог.

У Біблії записана дивовижна історія про
те, як Бог виявив Свою могутність, показав�
ши людям, що Він – Істинний Бог.

Біблійна історія (17�20 хв.)

Нагадайте дітям деякі події. Фараон, що
так шанував заслуги Йосипа, помер. Його
змінив інший. Минуло багато років, і єгиптя�
ни забули, що саме завдяки заслугам ізраїль�
тянина Йосипа їхня країна не тільки пережи�
ла роки голоду, але ще і збагатилася, тому що

продавала хліб іншим народам. Єгиптяни
стали всіляко принижувати євреїв, змушува�
ли їх виконувати найважчу роботу і зрештою
зробили їх своїми рабами. У відповідь на
благання народу про допомогу Бог обрав
Мойсея. Саме йому Господь доручив стати
вождем і вивести народ ізраїльський з єгипет�
ського рабства. Бог дав Мойсею силу робити
різні чудеса, через які була б виявлена Божа
всемогутність. За помічника Мойсею Бог дав
його брата Аарона.

Отже, коли Мойсей і Аарон прийшли до
фараона і зажадали відпустити євреїв для по�
клоніння Богу, той, звичайно ж, не погодився.
Мойсей попередив його, що за них буде засту�
патися Сам Бог. Але серце фараона було за�
пеклим і злим. Тоді Бог звелів Мойсею й Ааро�
ну спрямувати свою палицю на ріки, озера і
різні водойми Єгипту. Коли Мойсей виконав
це, вода відразу перетворилася на кров. Ця
кара не була випадковою. Єгиптяни поклоня�
лися річці Ніл як богу, тому Господь показав,
наскільки смішні їхні вірування. Єгиптяни
страждали без води, але фараон не захотів
відпускати євреїв для поклоніння Богу.

Тоді Господь велів Мойсею й Аарону ви�
вести з усіх рік і озер жаб. Це було жахливо:
жаби заповзали в кожен будинок і навіть у
палац фараона. Вони були скрізь: у каструлях,
у тісті, на столах і в ліжках... Жаби в Єгипті
вважалися священними тваринами і їх заборо�
нено було вбивати. Але після такого люди
зненавиділи і їх самих, і божество, що було їх�
нім заступником. Так Бог осоромив ще одного
єгипетського ідола. Але ця кара не зм’якшила
серця фараона, він не захотів відпустити Бо�
жий народ.

Бог наводив на Єгипет то вошей, то рої
мух, то сарану, то сильний град, то жахливі
хвороби... Країна залишилася без врожаю –
так були принижені боги землеробства і
родючості. Бог показував, що єгипетські боже�
ства – то не боги. Є тільки один Істинний Бог.
Багато єгиптян, побачивши Божу могутність,
повірили в Істинного Бога. Фараон же, боя�
чись того, що відбувається, багато разів обіцяв
відпустити ізраїльтян, але коли за молитвою
Мойсея Господь полегшував страждання єгип�
тян, він знову озлобляв своє серце і не хотів
упокорюватися перед Богом. Навіть слуги фа�
раона благали його відпустити єврейський
народ, щоб Єгипет не загинув, але той був
гордий і впертий.
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Одним із головних богів у Єгипті був бог
сонця Амон�Ра. Єгиптяни вважали, що щоран�
ку він виїжджає на своїй золотій колісниці на
небо і дає життєву силу всьому існуючому на
землі. Але це було не більше, ніж казка. Бог
навів на Єгипет густу пітьму. Все поглинув мо�
рок, і вигаданий Амон�Ра не подарував єгип�
тянам світло. Всім сущим керує Єдиний Істин�
ний і Всемогутній Бог.

Цього разу фараон дуже злякався і
дозволив Мойсею йти, але велів залишити
худобу. Мойсей заперечив, що тоді ні з чого
буде принести жертву Богу; вийти з Єгипту
повинні були абсолютно всі – і люди, і худоба.
Фараон закричав: «Іди від мене! Стережися,
щоб ти не бачив більше лиця мого, бо того
дня, коли побачиш лице моє, ти помреш». То�
ді Мойсей відповів йому: «Так сказав ти... Я
більш уже не побачу лиця твого!».

Бог оголосив останню, десяту кару над
Єгиптом. Він сказав: «Коло півночі Я вийду
посеред Єгипту. І помре кожен перворідний
єгипетської землі від перворідного фараона,
що сидить на своїм престолі, до перворідного
невільниці, що за жорнами, і все перворідне з
худоби». Але перед цим Господь дав євреям
настанову. Вони повинні були взяти ягня і по�
мазати його кров’ю одвірки. Це було особли�
вим знаком, щоб Боже покарання не зійшло на
ізраїльські родини. Самим ізраїльтянам треба
було приготуватися до виходу з Єгипту: одяг�
тися і взутися і з поспіхом з’їсти приготовлене
м’ясо ягняти. Ця трапеза отримала назву Пас�
ха. Вона була прообразом Ісуса Христа: як
кров безневинного ягняти була пролита за
кожного ізраїльтянина, так Кров Христа про�
лилася, щоб ніхто з віруючих у Нього не заги�
нув, а мав життя вічне.

Коли настала ніч, по єгипетській землі
пройшов Господь. Усі первістки в Єгипті –
від людей до худоби – вмерли. І тільки після
цієї жахливої ночі, сповненої скорботи і го�
ря, фараон відпустив єврейський народ. Із�
раїльтяни вийшли з Єгипту, а Господь пока�
зував їм дорогу, йдучи перед ними вдень у
вигляді стовпа хмари, а вночі – у вигляді
стовпа вогню.

Так Бог виявив Свою силу і могутність.
Він показав, що є Справедливим Суддею і ні�
хто не сміє сперечатися з Його святими рішен�
нями. Біблія вчить, що наш Бог – Живий та
Істинний (прикріпіть слід з біблійною істиною
до дошки).

Практичне застосування (10 хв.)

Розділіть учнів на 4 команди і вручіть
кожній хмарину з посиланням, а також лист�
ки паперу і ручки. Хмарина нагадує стовп
хмари, за допомогою якого Господь показу�
вав напрям у дорозі Своєму народові.

Діти повинні дослідити запропоновані їм
місця Писання і виписати, що там говориться
про якості Бога. Коли всі команди викона�
ють завдання, проведіть обговорення і під�
бийте підсумок.

� Скажіть, як ми повинні ставитися до
Бога, знаючи, що Він – Живий та Істинний?

� Як ви будете виявляти свою повагу до
Бога в церкві, вдома, на заняттях у Недільній
школі, у дружньому колі?

Нагадайте дітям про те, що наш Бог –
Справедливий Суддя. Це накладає на нас
відповідальність: потрібно поважати і вшано�
вувати Бога, постійно перебувати з Ним у
спілкуванні – читати Його Слово і молитися,
розповідати іншим про нашого дивовижного
Спасителя.

Вивчення біблійного вірша (8�10 хв.)

Для того щоб вивчити біблійний вірш
уроку, діти повинні розшифрувати крипто�
граму у своїх зошитах. Скажіть, що вірш за�
шифрований у вигляді єгипетських ієрогліфів
і що це слова з хвалебної пісні Мойсея та із�
раїльського народу. Він дякує Богові за Його
турботу і захист. Сам Бог за Своїм бажанням
веде Свій народ на нове місце – землю обіто�
вану. Тільки Живий Бог може так трудитися
над Своїми дітьми. Він їх зберіг, і тепер виво�
дить із землі рабства в землю волі і миру.
Люди повинні бути особливо вдячні Богу за
Його турботу як тоді, у давнину, так і зараз,
тому що наш Бог – Живий і Вічний.

Коли учні виконають завдання, повторіть
вірш кілька разів для кращого запам’ятовуван�
ня. Нехай діти знайдуть його у своїх Бібліях.

Проведіть невелике обговорення, пов’я�
зуючи біблійний вірш уроку з попереднім зав�
данням (див. Практичне застосування). Запи�
тайте дітей, що вони відчувають, коли чують
такі піднесені слова про Бога. Дайте можли�
вість висловитися всім охочим. Цю бесіду
можна вести з дітьми під час їхньої творчої
роботи.

Додаткова робота (8 хв.)

Виконайте завдання в Робочому зошиті.
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Час творчості (10�12 хв.)

Роздайте дітям усе необхідне для виготов�
лення листівки. Покажіть виріб у готовому
вигляді.

Хід роботи такий: нехай діти зігнуть
смужку паперу, як це показано на малюнку,
намалюють на середній частині листівки ра�
мочку (у вигляді арки, сердечка, кола, овалу,
квадрата – за бажанням) і виріжуть її. Стежте
за технікою безпеки. Потім треба скласти лис�
тівку і на тій частині, що видно в прорізі рам�
ки, намалювати хмари і написати на них біб�
лійний вірш уроку. Можна запропонувати
зробити хмари з блакитного і білого паперу
технікою аплікації. На задній, бічній частині
нехай діти напишуть побажання тій людині,
якій хочуть подарувати листівку. Останній
етап роботи – прикрашення всієї листівки
дрібними малюнками й орнаментом (кому як
підкаже фантазія), блискітками, наклейками,
бантиками з тасьми.

(1) (2)
(3)

(4)

«Милосердям Своїм вів народ,якого Ти визволив,Своєю Ти силоюввів у мешканняСвоєї святині!»
Вихід 15:13
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Біблійна істина: 

Бог хоче, щоб ми не нарікали і були задо�
волені всім

Мета:

Навчальна: учні мають дізнатися, що Бог не лю�
бить нашого ремствування і невдоволення

Практична: спонукати дітей бути задоволени�
ми тим, що вони мають, виявляти вдячність
Господу за все

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Прочитайте Вихід 16 розділ і 11 розділ
книги Чисел. Зверніть увагу на зіпсованість
людських сердець. Бог чудесним способом
подбав про Свій народ, вивів їх із землі, де
над ними знущалися і вважали за рабів. Він
врятував їх від погоні, перевівши по сухому
дну Червоного моря. Бог виявив до Свого на�
роду багато милості і турботи. Увесь час, по�
ки вони ходили пустелею, їхній одяг та взуття
не зношувалися. Господь давав їм воду зі ске�
лі, годував манною... Але народ усе ж постій�
но нарікав, обурювався і висловлював своє
невдоволення Мойсеєм і тим, що не має тих
«благ», які були в нього в Єгипті. Ізраїльтяни
скаржилися на нестачу води і на одноманіт�
ність їжі, занадто швидко забувши про непо�
сильну рабську працю, про жорстокість догля�
дачів, про смерть своїх дітей.

У Числах 11:1�3 оповідається про те, що
Бог покарав євреїв за нарікання, допустивши
пожежу в стані. Але люди відразу, як ми чита�
ємо вже в 4 вірші, знову нарікають!

Подумайте, як ви ставитеся до усього, що
маєте (чи не маєте)? Чи усвідомлюєте ви, що
всі ваші «багатства і скарби» виявляються по

своїй суті Божими? Чи сповнене ваше серце
вдячності, чи ж ви постійно виявляєте невдо�
волення, бажаючи чогось більшого? Пам’ятай�
те, що всяке ремствування є ремствуванням на
Бога – що Він чимось вас не нагородив, чогось
не продумав, чогось позбавив.

Бог щедро нагороджує смиренних і задо�
волених. Попросіть в Господа прощення, як�
що ви виявляли невдоволення обставинами
свого життя. І хай дасть Він вам серце задово�
лене і вдячне.

Якщо у вашому класі в основному діти 6�
8 років, то потренуйтесь із помічником у пока�
зі сценки для розділу Вступ. Якщо дітям 9�11
років, то заздалегідь домовитеся з 2�ма учнями
та прорепетируйте виставу з ними.

Відповіді на завдання «Піраміда» (у РобоD
чому зошиті): 1. Відділив. 2. Милість. 3. Гні�
вом. 4. Серце. 5. Зойк. 6. Без. 7. Не. 8. Я.

Підготовка наочних посібників

Напишіть істину уроку на сліді.
Для вступу вам знадобляться 2 ляльки.
Для біблійної історії підберіть відповідні

ілюстрації. Прикріплюйте їх у ході своєї роз�
повіді.

На аркушах формату А5 намалюйте
кілька малюнків. Це мають бути предмети,
що людина часто використовує, і які, як і все
на світі, посилає нам Господь. Під кожним
малюнком напишіть по одному слову з біблій�
ного вірша уроку.

Для часу творчості підготуйте двосторон�
ній кольоровий папір коричневого кольору
формату А5 (чи білий і звичайний кольоровий
папір), ножиці, клей, прості і кольорові олівці,
фломастери, нитки. Виготовте зразок виробу.

РЕМСТВУВАННЯ В ПУСТЕЛІ

Вихід 16 розд.; Числа 11 розд.
1313
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Біблійний вірш:

«Великий же зиск – то благочестя із задо�
воленням»

1Тимофія 6:6

Великий же
зиск – то

благочестя із задоволенням 1 Тимофія 6:6
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Наприкінці сьогоднішнього уроку ми про�
понуємо вам влаштувати чаювання з тортом.
Це буде приємним сюрпризом, тому заховайте
його від дітей. Заготовте все необхідне: одно�
разові стаканчики, тарілки, ложечки, сервет�
ки, чай, кип’ятильник чи електрочайник, ніж.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Ремствування – невдоволення, нарікання.
Вередувати – вимагати виконання прим�

хливих бажань.
Манна – небесний хліб, що давав Бог із�

раїльтянам під час мандрів пустелею.
Благочестивий – той, хто шанує Бога від

усього серця, хто виконує Його заповіді, бого�
бійний.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�6 хв.)

Зустрічаючи дітей, запитуйте, як у них
справи в школі, вдома, як настрій. Якщо
хтось не в кращому настрої чи чимось незадо�
волений, спробуйте з’ясувати, у чому причи�
на невдоволення. Скажіть, що ми завжди по�
винні бути вдячними Господу за все, що Він
для нас робить.

Повторіть вивчені вірші. Для цього розді�
літься на невеликі групи по 4 особи. Нехай ді�
ти проведуть взаємоперевірку віршів. Нага�
дайте про те, що посилання вони теж повинні
знати. Нехай діти зроблять відмітки в таблиці
досягнень. Скажіть, що за гарну роботу напри�
кінці уроку всіх очікує сюрприз.

Ваш основний плакат чекає нової деталі.
Нехай той, хто швидше за інших розповів вір�
ші, виконає цю роботу. Перевірте листки що�
денного читання. Похваліть тих, хто акуратно
і послідовно веде щоденник.

Час молитви (10 хв.)

Сьогодні всі ваші молитви будуть спрямо�
вані на хвалу і подяку. Дякуйте Богу за здо�
ров’я, за погоду, за одяг, за їжу, за житло, за
батьків тощо. Спонукайте дітей попросити в
Господа прощення за те, що вони бувають
невдоволені і нарікають.

Час співу (8�10 хв.)

Продовжуйте вивчати пісню минулого
уроку. Милосердний Отець дає нам все
необхідне для життя і благочестя.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (6�7 хв.)

Покажіть дітям невелику сценку.
Лялька Оленка: «Привіт, Сергійку!»
Лялька Сергійко: «Вітаннячко...»
Оленка: «Як справи?»
Сергійко: «Та так... Кепсько».
Оленка: «Чому?»
Сергійко: «А що доброго?»
Оленка: «Ну, як же! День такий гарний

сьогодні, діти ось прийшли на урок».
Сергійко: «Ну, і чого прийшли... краще б

поспали».
Оленка: «Та що з тобою? Ти не виспався

чи погано поснідав?»
Сергійко: «Я хотів сьогодні з Васьком по�

грати у футбол, а він поїхав до бабусі... А на
сніданок я їв фрукти й оладки зі сметаною».

Оленка: «Ммм... смакота».
Сергійко: «Так, але я хотів ще варення і

шоколаду.. А ще мама змусила цей светр на�
дягти».

Оленка: «Дуже красивий светр, я б із за�
доволенням такого носила»

Сергійко: «А я його просто ненавиджу...
День якийсь жахливий. А я – найнещасніший у
світі».

(Оленка мовчки хитає головою).
Обговоріть з учнями сценку і поведінку

героїв. Запитайте, хто їм більше сподобався:
Оленка чи Сергійко. Чому? Які почуття в ді�
тей виникли, коли вони спостерігали за Сер�
гійком? Підведіть їх до думки, що часто ми
поводимося так само, як Сергійко. Нам було
неприємно слухати те, що він говорить, і ди�
витися, як він поводиться. А як Бог реагує на
таку нашу поведінку?

В історії ізраїльського народу теж були та�
кі моменти, коли люди поводилися, як Сергій�
ко – бурчали і виявляли невдоволення.

Біблійна історія (15 хв.)

Бог чудесним способом звільнив євреїв з
єгипетського рабства, і тепер весь народ ішов
у край, який Бог обіцяв дати їм у спадщину.
Дорога пролягала через пустелю. Бог увесь
час був зі Своїм народом і піклувався про всі
їхні потреби.

Але час минав, і одноманітність дороги
почала викликати в людей невдоволення. Хлі�
ба в них не було, адже вони так швидко поки�
нули Єгипет. Та й узагалі, навіщо йти в цей
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далекий і невідомий край? Може, краще по�
вернутися в Єгипет? (Прочитати Вих. 16:1�3).

Але Господь ні на хвилину не залишав
Свій народ, тому послав йому особливу їжу. Це
була дрібна крупа, що з’являлася щоранку на
землі, як роса. Її можна було варити, а можна
було молоти і пекти з неї коржі. За смаком во�
на нагадувала хліб із медом. Але була одна умо�
ва: євреї повинні були вставати раніше, щоб
набрати «манни» (таку їй дали назву), а також 
не збирати манну про запас. Бог сказав, що по�
трібно брати рівно стільки, щоб вистачило на
один день. Ті, хто не послухався цього Божого
веління, незабаром переконалися, що крупа до
наступного ранку псується. У цій умові ми зна�
ходимо ще один прообраз Христа (запитайте ді�
тей, про який прообраз ви розповідали минуло�
го уроку). Господь Ісус говорить, що Він – Хліб,
що сходить з неба. Євреї повинні були рано
вставати, щоб насититися манною, а ми – щоб
насититися спілкуванням із Христом. Манни 
не можна було назбирати на тиждень, а потім
лежати і відпочивати. Так і ми не можемо «на�
молитися» чи начитатися Біблії, а потім кілька
днів навіть не згадувати про Бога.

Спочатку євреї дуже тішилися такій смач�
ній їжі. Але потім знову стали висловлювати
своє невдоволення – ремствувати. «У Єгипті
було краще, – кричав народ. – Там ми їли ци�
булю, часник, огірки, дині, рибу, скільки душі
завгодно... А тут – лише манна, манна, і більше
нічого! Досить!.. Мойсею, ми хочемо м’яса!»
Мойсеєві було дуже гірко від такої невдячно�
сті. Що б не робив для них Господь, вони зна�
ходили причину для невдоволення і нарікання.
Але головне, що всі ці слова, звісно ж, чув і
Бог. Він розгнівався на євреїв і сказав Мойсею,
що виконає вимогу непокірного народу – Він
дасть їм м’яса. (Прочитайте Чис. 11:18�20).

Наступного дня подув сильний вітер і при�
ніс безліч перепелиць. Птахи покрили табір із�
раїльтян – їх було видимо�невидимо! Та нікому
й у голову не прийшло подякувати Господу за
чудо. Люди з жадібністю накинулися на їжу.
Поведінка людей дуже засмутила Бога. Він ба�
чив їхні невдячні, ненаситні і постійно невдово�
лені серця. Народ їв м’ясо буквально без пе�
рерви, тому що Біблія говорить: «Те м’ясо було
ще між їхніми зубами, поки було пожуване, а
гнів Господній запалився на народ! І вдарив
Господь дуже великою поразкою в народ...».

Так євреї були покарані за невдоволення,
яке постійно виявляли. Навіть те місце, де

умерли від ремствування невдоволені, назвали
«Гроби Пожадання». Бог хоче, щоб ми не нарі�
кали і були завжди задоволеними.

Ізраїльський народ ходив пустелею дов�
гий час, і Бог постійно піклувався про Своїх
дітей: євреї мали їжу, їхній одяг і взуття чудес�
ним чином не зношувалися, Бог допомагав їм
перемагати ворогів, давав мудрих керівників.
Але люди постійно були чимось незадоволені.
Вони були несправедливі стосовно Бога. Сло�
во Боже закликає нас бути задоволеними тим,
що ми маємо, і за все дякувати Господу (при�
кріпіть слід).

Практичне застосування (10 хв.)

Ми часто буваємо схожі на ізраїльський
народ. Незважаючи на те, що Бог піклується
про нас і дає нам усе необхідне, ми дуже часто
хочемо чогось більшого, того, чого в нас не�
має. Наприклад, у вас є нова іграшка, але су�
сідському хлопчикові подарували якусь іншу,
на ваш погляд, цікавішу (хоча це не обов’язко�
во так). Тепер вам теж дуже хочеться саме
таку. Запитайте в дітей:

� Як потрібно ставитися до того, що кожен

з нас уже має?

� Як ви тепер будете поводитися, знаючи,

що невдоволення кривдить Бога?

Вислухайте відповіді дітей. Підведіть їх до
думки, що за всі Божі благодіяння ми повинні
бути вдячні. Хто має родину – дякуй за роди�
ну, хто має іграшки – дякуй за іграшки і завжди
пам’ятай: хтось інший, можливо, цього не має.
Давайте вчитися бути задоволеними тим, що
маємо, за все будьмо вдячні Богу і не засму�
чуймо Його своїм невдоволенням.

Виконайте завдання «Я задоволений» у
Робочому зошиті. Запропонуйте учням поду�
мати і записати в зошитах усе, що вони мають.
Також записуйте відповіді дітей на дошці. Під�
бийте підсумок, поставивши запитання:

� Хто дав вам усе це?

� Чи є у вас привід ремствувати?

� Якими ви частіше буваєте – задоволеними

чи невдоволеними?

Спонукайте дітей до відвертої бесіди.
Створіть для цього відповідну атмосферу. Буде
добре, якщо ви розповісте який�небудь приклад
зі свого життя. Після цього помоліться усі по ко�
лу молитвою подяки: попросіть в Бога прощен�
ня за невдоволення і ремствування, якщо таке
було, а також просіть Його, щоб Він навчив нас
бути завжди задоволеними і ніколи не нарікати.
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Додаткова робота (4 хв.)

Виконайте інші завдання в Робочому зо�
шиті, що відносяться до життя апостола Павла.

Вивчення біблійного вірша (7�8 хв.)

Розкладіть на столі малюнки зі словами
біблійного вірша. Нехай діти складуть їх у пра�
вильній послідовності, а потім за посиланням
знайдуть цей вірш у Бібліях. Зверніть увагу уч�
нів на малюнки і запитайте, відкіля в нас бе�
руться ці речі. Підведіть дітей до думки, що Бог
у Своїй любові і милості піклується про нас та
наші родини і посилає все необхідне. Вивчіть
вірш напам’ять. Скажіть дітям, що бути задово�
леним можна навчитися, якщо завжди слухати�
ся Бога, намагатися бути Йому бажаним і
пам’ятати, що Бог не приймає невдоволених, а
благословляє смиренних людей.

Час творчості (18�20 хв.)

Запитайте в дітей, чи бачили вони коли�не�
будь незадоволених птахів? Звичайно ж, ні!
Птахи завжди радісно співають чи цвірінчать,
навіть узимку вони дуже бадьорі і радісні. Чому?

Прочитайте Матвія 6:25�26. Бог піклуєть�
ся про всіх птахів, великих чи маленьких. Во�
ни завжди задоволені тим, що мають від свого
Небесного Творця.

Запропонуйте дітям виготовити роботу
«Пташка». Для цього роздайте їм потрібні мате�

ріали. На зігнутому вздовж кольоровому дво�
сторонньому папері намалюйте контур тіла
пташки і виріжте її (за бажанням це можна зро�
бити на білому папері, а потім прикрасити
пташку в стилі аплікації кольоровим папером).
Таким же способом виготовте крила, напишіть
на них слова біблійного вірша, зробіть на тулу�
бі пташки розріз для крил і вставте їх туди.
Кінці петлі з ниток заклейте між деталями тулу�
ба. Скажіть, що ця маленька пташка буде для
кожного прикладом достатку і подяки. При�
красьте виробами виставку дитячих робіт.

А тепер повідомте дітям, що настав час
для сюрпризу. Дістаньте торт і все необхідне
для чаювання. Скажіть, що ви дуже вдячні Бо�
гу за кожного з дітей і вам хочеться зробити їм
приємне. Завершіть заняття молитвою подяки
і перейдіть до солодкого.
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Біблійна істина: 

Біблія вчить, що ми повинні віддавати Богу
найкраще зі щирим серцем

Мета:

Навчальна: учні повинні зрозуміти, що Гос�
поду потрібно жертвувати зі щирим сер�
цем, адже Бог гідний найкращого

Практична: спонукати дітей віддавати Господу
найкраще, що вони можуть дати, без при�
мусу і з любов’ю

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Уважно прочитайте книгу Вихід з 35 по
39 розділ. Це місце присвячене опису виго�
товлення всіх необхідних предметів для будів�
ництва скинії і її облаштування, а також ходу
робіт, що були виконані під керівництвом
майстрів Бецал’їла й Оголіява.

Кожній людині була надана можливість
«внести свою лепту» у загальне діло – принес�
ти необхідні матеріали для виготовлення ски�
нії. Цікаво те, як люди активно, з радістю й
ентузіазмом відгукнулись на заклик про по�
жертвування. Кожний віддавав Богу те, чим
був багатий і що мав. Народ робив це з таким
щирим серцем і ретельністю, що врешті�решт
його потрібно було стримувати від подальшо�
го приношення дарів! Старання ізраїльтян у
служінні Богу варте наслідування. Нам пот�
рібно вчитися служити Господу з усією щирі�
стю і великою самовіддачею, жертвувати 
не тільки часом, але й матеріально, як це ро�
били євреї. Пам’ятайте: «Нехай кожен дає, як

серце йому призволяє, – не в смутку й не з
примусу, бо Бог любить того, хто з радістю
дає!» (2 Кор. 9:7). Благословення тоді супро�
воджує нас, коли ми вміємо віддавати Богу
найкраще зі щирим серцем.

Зверніть увагу на Вих. 35:30�35. Іноді ми
пишаємося, що багато чого вміємо робити і
що служимо цим для Господа. Але Господь
бачить наші сердечні наміри. Чи може він ска�
зати про нас, як про Бецал’їла, що ми напов�
нені Божим Духом, мудрістю, розумуванням,
знанням? Також про Бецал’їла й Оголіява го�
вориться, що вони були наставниками, тобто
людьми, здатними навчати! Жертвували бага�
то хто, працювали над виготовленням скинії
деякі, але вчили тільки обрані. У цьому є ко�
рисний урок і для нас. Дар учителя – приві�
лей, даний Богом. Пам’ятайте це, служіть Йо�
му цим даром і навчайте інших прославляти
Господа своїми талантами.

Біблійна історія буде побудована у формі
розповіді�інсценівки від імені Бецал’їла. До�
мовтеся заздалегідь з ким�небудь з учителів чи
помічників, щоб він зіграв роль Бецал’їла.

Складіть запитання на повторення.

Підготовка наочних посібників

Принесіть інструменти для «шумового ор�
кестру», яскраво оформіть слова нової пісні.

Для повторення біблійних віршів минуло�
го уроку напишіть їх чорним фломастером на
старих листівках зі світлим малюнком і розріж�
те. Це будуть своєрідні пазли. Нехай діти скла�
дуть їх по пам’яті.

Для розділу Вступ виріжте з цупкого папе�
ру червоного кольору 10 яблук (див. відповід�
ний розділ). Два з них зробіть більшими, а на
одному намалюйте червоточину з черв’ячком.

Для демонстрування біблійної історії
приготуйте робочий костюм майстра Бе�
цал’їла. Підберіть також ілюстрації з допоміж�
ної літератури: зображення скинії і процесу
будівельних робіт.

Підготуйте аркуші білого паперу для кож�
ного учня, фарби, пензлики, стаканчики для
води, фломастери, кольорові олівці.

УСЕ НАЙКРАЩЕ – ГОСПОДУ

Вихід 35 розд.
1414

к
р
о
к

к
р
о
к

Біблійний вірш:

«І сказав Мойсей до всієї громади Ізраїле�
вих синів, кажучи: “Оце та річ, що Господь
наказав, говорячи: Візьміть від себе прино�
шення для Господа. Кожен за щедрим сер�
цем своїм принесе його”»

Вихід 35:4�5
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Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів

Скинія – буквально «намет», похідний
храм, «дім Господній», що був зроблений для
поклоніння Господу.

Червень – яскраво�червоний колір.
Вісон – дорога тканина з бавовни чи льону.
Ефод – частина верхнього одягу священика.
Нагрудник – нагрудна прикраса первосвя�

щеника з 12 різних коштовних каменів.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5 хв.)

Радісно зустрічайте учнів. Вітайте кожну
дитину на ім’я.

Перевірте листки щоденного читання,
зробіть позначки в таблицях досягнень. Повто�
ріть матеріал минулого уроку за допомогою
підготовлених запитань, а також біблійні вірші
за допомогою пазлів.

Запитайте дітей, чи застосовували вони
біблійну істину на практиці протягом тижня.
Чи всім вони були задоволені, чи виявляли
невдоволення чимось чи кимсь? Чи легко бути
задоволеним усім? Чому? Нехай діти поділять�
ся своїми переживаннями.

Час молитви (10 хв.)

Попросіть в Бога благословення на цей
урок. Також просіть в Господа, щоб діти зро�
зуміли біблійну істину і змогли застосовувати її
у своєму житті.

Моліться за те, щоб Бог дав вашим учням
вдячні і щедрі серця, які будуть спонукати їх до
присвяченого служіння Йому. Закликайте дітей
до молитви, надихайте їх. Поясніть дітям, що
наші молитви – це приємна «жертва» для Бога.

Час співу (7�10 хв.)

Вивчіть із дітьми нову пісню «Лиш прийду
до Бога». Коли ми щось віддаємо Господу, ми
здобуваємо набагато більше: Його благосло�
вення. Запропонуйте учням самостійно органі�
зувати спів (у групах, хлопчики/дівчатка). Спо�
нукайте дітей у співі виражати Господу щирі
благоговіння і вдячність.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (7 хв.)

Розкажіть дітям невеличку історію. У ході
розповіді прикріплюйте на дошку паперові

яблука. Те, що з червоточиною, прикріпіть в
останню чергу.

«Один чоловік посадив яблуню. Він з не�
терпінням очікував плодів і молився, щоб Бог
благословив його працю.

Навесні дерево пишно цвіло, потім показа�
лася зав’язь. Усе літо яблука росли, грілися на
сонці, наливалися соком. Коли настала осінь,
на молодому деревці красувалися десять черво�
нобоких яблук. Господар був такий щасливий!
Ось, нарешті, і довгоочікуваний врожай!

Чоловік зірвав плоди і став думати, як їх
розділити. Два яблука (найбільших і найгарні�
ших) він залишив собі. Адже це ж він їх виро�
стив! Одне – дружині, адже вона допомагала
йому; три – дітям, саме кожному по одному;
два – сусідам, адже він обіцяв їх почастувати;
одне – старенькій мамі... Отут чоловік згадав,
що повинен віддати десяту частину врожаю
Богу. Що ж Йому віддати? “Ну, а для Господа
буде ось це, що залишилося”, – подумав чоло�
вік. “Ой, та ж воно з червоточиною... Ну, ні�
чого, адже Бог не їсть яблука, – заспокоїв він
себе. – Навіщо Йому гарне?”»

Запитайте дітей:
� Як ви вважаєте, що думав Бог про таку

поведінку людини?

� Чи правильно вчинив чоловік? Чому?

Нехай висловляться всі бажаючі. Запропонуй�
те знайти відповідь у Біблії.

Біблійна історія (15�17 хв.)

(Історія передається від імені Бецал’їла.
По ходу розповіді можна використовувати
ілюстрації).

Повідомте дітям, що у вас сьогодні на
уроці буде цікавий гість. Він прийшов зі сторі�
нок Біблії. Запросіть його.

� Вітаю вас, діти! Мене звуть Бецал’їл. Я
золотих, срібних і мідних справ майстер. Якщо
сказати простіше, то вмію різьбити й обробля�
ти ці метали. Також я вмію оправляти в метал
дорогоцінні камені, теслювати, різьбити по де�
реву. Роботу я свою дуже люблю і стараюсь
працювати ретельно. Про мене і моїх друзів�
майстрів – написано в Біблії.
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Не так давно я і мій народ вийшли з Єгип�
ту. Ми перестали бути рабами і тепер мандруємо
пустелею в землю, яку нам обіцяв дати Господь.
Часто її називають землею обітованою.

Недавно наш вождь Мойсей зібрав народ
і сказав, що Бог дав йому особливе веління: по�
будувати скинію для служіння Йому. Скинія –
це такий великий переносний намет, де Бог бу�
де говорити до Свого народу і приймати від
нього жертви.

Наш Бог – мудрий і турботливий Творець.
Він дав Мойсею докладний опис того, що має
знаходитися в скинії: з яких матеріалів що ро�
бити, якого розміру. Все буде виглядати дуже
красиво й урочисто. Та й вся робота має бути
виконана якісно, без вад, щонайкраще.

Весь народ дуже зрадів, коли Мойсей
розповів нам про це Боже рішення. Але з чо�
го будувати? Адже потрібно багато дерева, зо�
лота, шкіри, гарних тканин. Тоді Мойсей ска�
зав народу: «Оце та річ, що Господь наказав...»
(прочитати Вих. 35:5�9).

Що тут почалося! Люди несли сережки,
персні, інші прикраси, а також шкіру, тканини,
дерево, оливу, коштовні камені. Хто чим був
багатий – усе несли Господу. Кожний намагав�
ся віддати Богу найкраще, що в нього є. При�
чому робив він це зі щирістю і благоговінням,
тому що Богу потрібно віддавати найкраще. І
ніхто ні на що не скаржився. Усі були раді по�
служити Господу.

Коли матеріалу було достатньо, можна
було приступати до будівництва. Якось я і мій
друг Оголіяв сиділи в наметі та намагалися уя�
вити, як буде виглядати ця дивовижна скинія
Господа. Раптом нам сказали, що нас кличе
Мойсей. Ми з радістю вирушили до нашого
вождя. Він був для нас як батько, і ми завжди
намагалися його слухати і виконувати веління
та мудрі поради.

Мойсей вразив нас своїми словами. Перед
усім народом він урочисто оголосив, що Бог об�
рав саме нас робити всю роботу! Від несподі�
ванки ми з Оголіявом не могли і слова вимови�
ти. Ми?! А Мойсей продовжував, сказавши, що
ми повинні не тільки самі добре попрацювати,
але і навчити інших людей, як і що робити.

Які ми були щасливі! Тепер своїм умінням
ми будемо служити Господу й учити інших. Ми
відразу ж взялися за роботу. Працювали ми ре�
тельно, намагаючись віддати Богу свій найкра�
щий час, сили й уміння. Ми розуміли, що для
Господа потрібно робити все дуже добре, якіс�

но, із благоговінням і любов’ю. І ви у своєму
житті намагайтеся віддавати Богу найкраще.

Робота з дорогоцінними металами і каме�
нями, різноманітна вишивка тканин, різьблен�
ня по дереву вимагали багато терпіння й на�
полегливості. Іноді ми дуже втомлювалися.
Скинія за розміром були великою, але всі
працювали від душі. Ми дуже хотіли зробити
щось приємне для Бога.

Ось і зараз я поспішаю на роботу – закінчу�
вати скинію. І ось що я скажу наприкінці: діти,
нічого не шкодуйте для Господа! Не важливо,
що це – час, гроші, сили чи вміння. Важливо те,
з яким серцем ми це робимо. Наш Бог гідний то�
го, щоб ми віддавали Йому найкраще, і робили
це з любов’ю і щирим серцем».

Герой прощається з дітьми й іде.
Прикріпіть слід з біблійною істиною.

Практичне застосування (9�10 хв.)

Бог піклується про нас. Минулого уроку
ми розбирали, що дає нам Господь. Попросіть
дітей назвати Божі подарунки. Ми повинні бу�
ти вдячними Господу за все, що Він дає нам, а
також намагатися віддавати і Йому все най�
краще. Попросіть дітей згадати про чоловіка,
що ділив урожай яблук. Запитайте дітей:

� Яке яблуко він повинен був віддати Богу?

� Чого вчить нас сьогоднішня історія Бе�

цал’їла?

Вислухайте відповіді дітей.
Спочатку потрібно виділити найкраще

для Бога, а потім «ділити» те, що залишилося.
Обговоріть з дітьми, що ми можемо відда�

вати Господу. Нехай учні спочатку висловлять
свої думки, а потім доповніть їх:

1) Ми можемо віддавати Богу найкращий
час. Зранку, коли ми ще не почали ніяких
справ, потрібно помолитися Богу і читати Йо�
го Слово – Біблію.

2) Ми можемо віддавати Господу найкращі
сили. Якщо після школи хочеться пограти у
футбол чи почитати цікаву книгу, то для почат�
ку, поки ми ще не втомилися, можна виконати
завдання зі щоденного читання – Бог буде дуже
радий і з задоволенням прийме цю «жертву».

3) Ми можемо робити будь�яку роботу як�
найкраще – так, як для Господа (Кол. 3:23: «І
все, що тільки чините, робіть від душі, немов
Господеві, а не людям!»).

4) Діти можуть служити Господу і мате�
ріально. Вони можуть виділяти Господу десятину
з кишенькових грошей, можуть допомагати різ�
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ними добрими справами бідним і немічним («Хто
милостивий до вбогого, той позичає для Госпо�
да, і чин його Він надолужить йому» Пр. 19:17).

5) Наша хвала теж має бути «найкращою» –
від усього серця, постійною, глибокою і щирою.
Ми повинні від душі прославляти Господа і дя�
кувати Йому за все добро, що Він нам посилає.

Вивчення біблійного вірша (16�19 хв.)

Запропонуйте дітям розшифрувати біб�
лійний вірш уроку в Робочих зошитах. Ска�
жіть, що старанність і акуратність у навчанні
також може бути «найкращою жертвою» для
Бога. Діти повинні розв’язати приклади, а від�

повіді використати як ключ до розшифровки.
Коли діти виконають це завдання, вивчіть вірш
напам’ять.

Час творчості (10�12 хв.)

Роздайте дітям папір, фарби, фломасте�
ри, кольорові олівці. Запропонуйте їм нама�
лювати те, що вони можуть віддавати іншим
людям для слави Божої. Адже якщо ми відда�
ємо щось тому, хто потребує, ми віддаємо це
Господу (прочитайте дітям Мт. 25:34�40). Ко�
ли діти закінчать малювати, помістіть всі ро�
боти на міні�виставці вашого класу. Похваліть
дітей за ретельність.
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Біблійна істина: 

Бог хоче, щоб ми чітко виконували Його
веління

Мета:

Навчальна: діти повинні дізнатися, що Бог
очікує від них слухняності і ретельності

Практична: спонукати дітей добросовісно ви�
конувати дані їм доручення

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Перечитайте 37�40 розділи книги Вихід.
Скинія була споруджена майже через рік після
виходу Ізраїля з Єгипту. У цих розділах йде до�
кладний опис усіх робіт зі створення скинії, що
були виконані на веління Бога. У двох завер�
шальних розділах книги регулярно повторю�
ються слова «зробив, поставив... як Господь
наказав був». З 16 вірша і до кінця 40 розділу
вони містяться буквально в кожному вірші. Сло�
во Боже звертає нашу увагу на те, що успішне
завершення роботи полягало у відповідальному
і буквальному, згідно з Божим велінням, підхо�
ді до роботи кожної людини. Мойсей із шано�
бливою точністю передав майстрам Божі вка�
зівки, а ті, у свою чергу, все точно виконали.

І ось настав день, коли всі деталі скинії бу�
ли зібрані в одне ціле, усі предмети розставле�
ні у визначених Богом місцях. Господь оцінив
працю народу відповідно до його старання.
Коли будівництво було закінчено, скинію на�
крила густа хмара Божої слави, що зійшла з
небес – своєрідний знак того, що Богу приєм�
на вірність і присвята людей, які трудяться над
спорудженням скинії і всього її священного на�
чиння. Це було також підтвердженням того,

що вся робота зі спорудження Божого житла
зроблена точно за Господніми настановами.

Ви маєте звернути увагу дітей на те, що
всі старання людей Бог поблагословив, бо
кожний точно виконував Господні розпоряд�
ження. Який практичний урок ми можемо взя�
ти для себе з цього місця Святого Письма?

Кожному християнину Господь дає Свої
веління, як спільні для всіх, так і особливі для
кожного особисті. Це обов’язки в родині, слу�
жінні, у взаєминах з навколишніми в церкві і
на роботі, у свідченні способу життя, мате�
ріальному служінні, навчанні тощо. Як нам
потрібно виконувати веління, що дає Господь
через Своє Слово? З усім старанням і ретель�
ністю, дослівно дотримуючись Його заповідей.
Що і зробили євреї при будівництві скинії! І то�
ді, подібно до того, як слава Господня напов�
нила скинію, що було знаком присутності Бога
серед Свого народу, благословення Господнє
буде з християнином в його житті і праці.

Домовтеся з вашим помічником чи одним
із учнів про проведення невеликої інсценівки
під час розділу Вступ.

Підготовка наочних посібників

Напишіть на сліді чергову істину. Приго�
туйте невеликі призи для заохочення (див. роз�
діл Перші дії). Складіть запитання на повто�
рення, напишіть їх на сердечках і прикріпіть
до стільчиків дітей.

Принесіть на урок Біблійну енциклопедію,
атлас чи інший посібник, у якому є зображення
скинії і священних предметів. Або перемалюйте
чи збільште на ксероксі запропоновану схему
розташування предметів у скинії (див. нижче).

Для вивчення біблійного вірша виготовте
пазли. Для цього збільште на ксероксі чи пе�
ремалюйте ідею, подану у відповідному розді�
лі, до формату А4 і розфарбуйте малюнок.
Пам’ятайте, що це тільки тло для вірша, воно 
не має бути яскравим. Зверху яскравими мар�
керами напишіть великими за розміром літера�
ми біблійний вірш із посиланням. Тепер нама�
люйте сітку і розріжте по її контурах пазли. Для
часу творчості підготуйте кольоровий і білий

СКИНІЯ ГОСПОДНЯ

Вихід 40 розд.
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Біблійний вірш:

«А ти будеш виконувати заповіді й поста�
нови та закони, що Я сьогодні наказую ви�
конувати їх»

Повторення Закону 7:11



55
Книга вчителя

картон, прості олівці, ножиці, кольоровий па�
пір, клей, різнокольорові ручки, рожевий дво�
сторонній папір для сердець і банта (чи готовий
бант зі стрічки для прикраси букетів), атласну
тасьму, скотч.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Начиння – предмети, посуд, інструменти
для побуту.

Заповіт – у книзі Вихід це скрижалі з 10
заповідями.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

Зустрічайте дітей дружелюбно, зі щирою
любов’ю. Розпитайте, як минув тиждень, як ус�
піхи в школі. Перевірте домашнє завдання.
Відзначте невеликими призами тих, хто відпо�
відально підходить до виконання домашнього
завдання. Скажіть дітям, що Господь бачить
старанність у виконанні доручень і завдань та
відповідно благословляє.

Нехай діти розкажуть один одному вірш,
вивчений на минулому уроці. Зробіть познач�
ки в таблиці досягнень. Нагадайте дітям про
плакат семестру, нехай хто�небудь із дітей ви�
ріже і вклеїть наступну частину.

Повторіть матеріал минулого уроку. Кіль�
кість запитань у сердечках має відповідати
кількості дітей у класі. Якщо у вас невелика

група, підготуйте для кожного по 2 запитання.
Відзначте тих, хто відповідав правильно, неве�
ликими призами.

Час молитви (8�10 хв.)

Протягом уроку ви будете молитися з
дітьми кілька разів. Дякуйте Господу за новий
день, за Його милість і мудрі веління.

Просіть Господа поблагословити прове�
дення уроку. Також просіть сил виконувати
все, що Він нам говорить. Наприкінці уроку
можна помолитися, ставши в коло. Спочатку
прославте Господа, потім подякуйте, а на за�
вершення попросіть за свої потреби.

Час співу (7�10 хв.)

Повторіть із дітьми пісні «Лиш прийду до
Бога», «Куточок мій», пісні, у яких говориться
про нашу слухняність Богу. Спонукайте дітей
прославляти Господа від усього серця. Ска�
жіть, що євреї радісно й емоційно вихваляли
свого Творця.

Запропонуйте дітям співати пісні з руха�
ми. Вони самі можуть придумати відповідні
жести до слів.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (5�7 хв.)

Покажіть дітям невелику сценку. Її суть
полягає в тому, що ви даєте помічнику які�не�
будь вказівки, а він, виконуючи їх, має виявля�
ти недбалість і неточність. Наприклад, ви
просите витерти дошку, а помічник витирає
підвіконня; ви просите скласти всі речі, що ле�
жать на столі, у сумку, а він дещо забуває. Так
продемонструйте виконання кількох вказівок.

Потім довідайтеся в дітей, чи точно вико�
нував помічник усі ваші прохання. Вислухайте
відповіді. Запитайте в дітей:

� Чи уявляєте ви собі, які почуття пережи�

ває в такій ситуації людина, що дає вказівки?

Їй прикро, неприємно, а іноді навіть боля�
че, що людина, яка виконує веління, допускає
подібні помилки, і навіть начебто спеціально
робить щось навпаки.

Сьогодні ми довідаємося про те, як єврей�
ський народ виконував певні вказівки і веління
Бога, а також як Господь відповідав на їхні дії.

Біблійна історія (15�17 хв.)

Бог чудесним чином вивів Свій народ з
Єгипту, звільнивши їх із рабства. Ізраїльтяни
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1 – Святеє Святих
2 – святилище
3 – двір скинії
4 – ковчег заповіту
5 – жертівник куріння
6 – стіл для показу хліба
7 – золотий світильник
8,11,12 – завіса
9 – умивальниця
10 – жертівник для цілопалень
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йшли пустелею в обітовану землю, і у визначе�
ний час Господь звелів їм побудувати скинію,
де Він буде перебувати, а також де має відбу�
ватися служіння Йому. Своїм зовнішнім вигля�
дом скинія мала бути схожою на великий на�
мет і відрізнятися від сірих і коричневих наме�
тів ізраїльтян своєю красою, тому що це місце
перебування Господа. Люди з радістю відгук�
нулися на заклик Мойсея про пожертвування
коштовностей і різних матеріалів для будівниц�
тва священної скинії.

Бог дав Мойсею чіткі і докладні вказівки,
що і як потрібно зробити для її будівництва: які
матеріали використовувати, які предмети виго�
товити, яких майстрів залучити до роботи. Бог
навіть назвав імена цих людей. Скажіть дітям:

� Як звали майстрів, що виконували роботи

і навчали ремеслу народ?

Бецал’їл і Оголіяв. Майстри трудилися ре�
тельно і сумлінно. Кожний хотів виконати
свою роботу саме так, як звелів Господь. Бог
хоче, щоб і ми чітко виконували Його веління
(прикріпіть на дошку слід).

І ось настав день, коли всі складові части�
ни скинії і начиння були готові. Майстри зро�
били все саме так, як звелів Господь Мойсею.
Їхня робота була виконана ретельно, акурат�
но, точно за Божими вказівками. Мойсей
уважно оглянув усі деталі скинії. Який була йо�
го реакція? (Прочитайте Вихід 39:43). Мойсей
поблагословив майстрів і їхню працю, тобто
висловив схвалення їхньої ретельності і точно�
сті. Бог благословляє християн, що чітко вико�
нують Його веління.

Потім Господь велів Мойсею зібрати ски�
нію. Розгляньте з дітьми схему розміщення
предметів у скинії. Нехай зачитують кожний
по віршеві з Вих. 40:2�11. Паралельно з чи�
танням показуйте, де що знаходилося. Скинія
була відгороджена завісами (заслонами) від ін�
ших наметів ізраїльського стану. Входити туди
дозволялося тільки священикам і Мойсеєві.
Прочитайте 16 вірш: «І зробив Мойсей усе, –
як Господь наказав був йому, так він зробив».
Дійсно, саме так і зробив Мойсей. Він нічого
не додавав від себе, не відступав від Божих
вказівок. Точно, акуратно і відповідально по�
ставився він до Господнього завдання. Май�
стри, бачачи таке ставлення свого вождя до
Божої справи, теж зробили всю свою роботу
ретельно і добросовісно, чітко дотримуючись
Божих вимог. Про ставлення цих людей напи�
сано буквально в кожному вірші 40 розділу –

«зробив... як Господь наказав був Мойсеєві».
Що ж сталося далі?

Коли Мойсей закінчив збирати скинію в
єдине ціле, то хмара слави Господньої напов�
нила скинію заповіту. Богу була до вподоби
вся робота, а також ставлення людей до Його
велінь. Він поблагословив Свій народ.

Скинія дійсно була дуже гарна. Відтепер
тут буде жити Бог. Тепер куди б не пішли ізра�
їльтяни, вони брали з собою скинію з ковчегом,
де зберігалися скрижалі заповіту, щоб завжди
пам’ятати про Бога і спілкуватися з Ним.

Практичне застосування (7�8 хв.)

� Як Мойсей і всі майстри поставилися до

виконання Божого завдання?

Все було виконано саме так, як велів Гос�
подь. Якби ми виставляли оцінку майстрам за
їхню роботу, то бал був би найвищий! Їхня ро�
бота була дуже гарною.

� Відкіля ми сьогодні можемо дізнаватися

Божі веління?

Господь дає їх нам через Святе Письмо.
Він хоче, щоб ми їх чітко виконували, а Він, у
свою чергу, обіцяє нас благословляти, захища�
ти і піклуватися про нас. Йому дуже неприєм�
но і боляче, коли ми порушуємо Його вказівки,
виконуємо їх несумлінно, недбало, неуважно.

� А якщо які�небудь вказівки нам дають

батьки чи керівники церкви? Як ми повинні ви�

конувати їх?

Вислухайте відповіді дітей, а потім зачи�
тайте їм місця Святого Письма, які говорять
про те, що слухняність батькам, учителям, пас�
торам і взагалі владі – це одна з настанов Са�
мого Господа (Еф. 6:1�3; Кол. 3:20; 1 Петр.
5:5а; Рим. 13:1).

� Як ви будете ставитися до Божих настанов

тепер, знаючи історію про будівництво скинії?

Вислухайте відповіді. Будемо уважні до
всіх Божих слів і велінь, які Він залишив нам у
Біблії. Давайте виконувати те, що звелів Гос�
подь, чітко і зі щирим серцем.

Додаткова робота (5�7 хв.)

Виконайте завдання на 1 і 2 сторінці Ро�
бочого зошита.

Вивчення біблійного вірша (8�10 хв.)

Викладіть перед дітьми пазли з біблійним
віршем уроку і запропонуйте їм уважно зібрати
всі деталі, подібно до того, як Мойсей збирав
усі частини скинії. Коли малюнок із віршем бу�
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де зібраний, нехай діти прочитають його і знай�
дуть у своїх Бібліях. Вивчаючи вірш, забирайте
деталі, а діти нехай відновлюють частини вірша
по пам’яті. Ви можете також вивчати його за
принципом «хто швидше». Похваліть тих, хто
чітко повторює вірш. Скажіть, що точність і аку�
ратність у християн має виявлятися в усьому.

Час творчості (12�14 хв.)

Повідомте дітям, що сьогодні ви всі разом
будете працювати над створенням вінка «Я
прагну виконувати Божі веління». Роздайте ді�
тям матеріали і розкажіть про хід роботи. Кож�
на дитина повинна обмалювати свою долоньку
на невеликому шматочку білого картону, вирі�
зати і написати ручкою своє бажання слухати�
ся Бога (наприклад, «Я хочу чітко виконувати
Божі настанови» чи «Я буду намагатися слуха�
тися батьків і прославляти цим Бога»). Нехай

діти підпишуть свої імена і прізвища. Тепер
треба виготовити квітку: намалювати і виріза�
ти її з картону будь�якого кольору та прикра�
сити аплікацією з кольорового паперу.

Допомагайте молодшим дітям впоратися з
завданням. Тепер за допомогою скотча ском�
понуйте дитячі роботи у великий вінок. Допо�
можіть дітям виготовити великий об’ємний
бант, як це показано на малюнку. Прикріпіть
його до вінка. Виготовте сердечка, напишіть
на них «Я прагну виконувати Божі веління» і
прикріпіть до вінка за допомогою атласної
тасьми і скотчу.

А ти будеш

виконувати

наказую 

заповіді й постанови та

закони,

що Я

сьогодні

виконувати

їх

Повторення
Закону 7:11

я намагаюсь

виконувати

Божі

веління
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Біблійна істина: 

Біблія вчить, що непокора – це бунт проти
Бога

Мета:

Навчальна: учні повинні знати, що непокора –
це гріх, за яким настає Боже покарання

Практична: допомогти учням на практиці
виявляти покірність Богу, батькам і владі

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Уважно опрацюйте 16 розділ книги Чисел.
Зверніть увагу на затятість сердець єврейського
народу. Вони знову і знову ремствували. Цього
разу люди захотіли не хліба і не м’яса. Вони
захотіли влади. Даремно Мойсей намагався во�
лати до розуму Корея. Ця людина підняла
справжнє повстання. За ним пішло 250 чоловік,
і навіть захиталася віра всього суспільства. Ви
повинні будете показати дітям, що в основі зако�
лоту лежить гордість, егоїзм і заздрість, які в Бо�
жих очах є гріхом. А за гріх людину чекає спра�
ведливе покарання (Рим. 6:23). До чого може
привести заколот? Ні до чого доброго: до роз�
колу, розбрату, хаосу і безладдя. Ми бачимо, що
Господь відповідає на нього рішучими діями.
Непокора і бунтарство підлягає покаранню – у
такий спосіб Бог виховує Свій народ. Написа�
но, що тільки заступництво Мойсея запобігло
масовому знищенню ізраїльтян. Події, описані в
цьому розділі, дуже повчальні для нас: треба бу�
ти покірними владі, яку обрав і поставив Гос�
подь. Заколот Корея був не проти Мойсея й Аа�
рона, а проти Самого Бога (Числа 16:11).

Подумайте, як ви ставитеся до тих, хто
займає більш високе становище? Чи не вияв�
ляєте ви внутрішнього бунту або навіть непо�

кірності? Пам’ятайте, що це ніщо інше, як
гордість. Біблія ж учить, що Бог гордим про�
тивиться, а смиренним дає благодать.

Підготовка наочних посібників

Напишіть біблійну істину на сліді. Для
демонстрування біблійної історії підберіть
ілюстрації.

Підготуйте два великих чистих аркуші і
фломастери для розділу Практичне засто�
сування.

Перед уроком напишіть на дошці біблій�
ний вірш і прикрийте його.

Приготуйте папір і все для малювання
олівцями, фломастерами чи фарбами. Також
візьміть степлер чи товсту голку з міцними нит�
ками для скріплення дитячих робіт у книжку.

Увага: наступний урок – підсумковий у
цьому півріччі. Пропонуємо вам провести йо�
го з чаюванням і солодким столом. Заздалегідь
домовтеся з батьками про спільне проведення
цього заходу, а також про невеличкі подарун�
ки для дітей.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Заколот – повстання.
Бунтар – заколотник, непокірна, люди�

на, що завжди протестує, бере участь у бунті
чи підбурює до нього.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

Привітно зустрічайте дітей, що приходять
до класу. Попросіть тих, що прийшли перши�
ми, допомогти вам приготувати клас до прове�
дення уроку (розставити стільці, розкласти
необхідні посібники тощо).

Розпитайте дітей, як у них минув тиждень,
чи вдавалося їм виконувати Божі веління.
Нехай діти поділяться своїм досвідом. Нехай ті
діти, хто не пропустив жодного заняття,
вклеять передостанній елемент плаката. Ми
наближаємося до вивчення Нового Заповіту, а
Старий підводить нас до нього.

НЕБЕЗПЕКА ЗАКОЛОТУ

Числа 16:1�35
1616
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Біблійний вірш:

«Отож, хто оце відкидає, зневажає не лю�
дину, а Бога»

1 Солунян 4:8а
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Час молитви (10 хв.)

Сьогодні всі молитви будуть спрямовані
на те, щоб Господь допоміг усім нам бути по�
кірними і не бунтувати проти авторитету
старших. Також подякуйте Богу за всі благо�
словення, якими Він обдаровував нас протя�
гом минулого тижня. Просіть за благосло�
вення на майбутній урок, щоб діти зрозуміли
його матеріал.

Спонукайте дітей молитися вголос. Вчіть
їх молитися один за одного, співпереживати і
підтримувати один одного. Якщо хтось із дітей
у вашому класі має буйну вдачу, будьте готові
до кінця уроку підвести його до покаяння,
даючи зрозуміти, що заколот – це гріх, за який
Бог карає.

Час співу (7�8 хв.)

Заспівайте з дітьми пісню «Отче, смиря�
юсь». Поясніть її текст і зміст у зв’язку з ни�
нішнім уроком. Спонукайте учнів співати
для слави Божої, пояснюючи їм, що щирим
співом ми приносимо радість Господу і нав�
колишнім людям. Запропонуйте дітям керу�
вати співом.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (5�7 хв.)

(Примітка: подбайте про те, щоб підлога
була чистою, тому що діти будуть долати різні
перешкоди).

Запропонуйте дітям зіграти в гру «Пас�
тух і вівці». Виберіть ведучого гравця – «пас�
туха», інші діти будуть «вівцями». Суть гри по�
лягає в тому, що пастух має показувати вівцям
дорогу, вибираючи для цього непередбачува�
ний і складний маршрут (пролазячи під сто�
лом і стільцями, перелазячи через невеликі
перешкоди) і вголос вимовляючи команди, а
вівці повинні слухняно прямувати за ним.

Дітям така гра, безперечно, дуже сподо�
бається. Ви можете скоротити час перебування
кожного учня в ролі пастуха, щоб у ній побува�
ли всі охочі.

Після гри розпитайте дітей, як вони по�
чували себе в ролі овець. Чи важко їм було
йти за пастухом і переборювати труднощі на
маршруті? Скажіть, що справжні вівці дуже
слухняні своєму пастуху. Вони знають його
голос і виявляють повну покірність, ідучи за
ним. Повідомте дітям, що в Біблії є історія,
яка показує, що люди можуть бути лагідними

і смиренними, як вівці, а можуть обирати за�
колот і непокору.

Біблійна історія (12�15 хв.)

Нагадайте дітям, що Біблія говорить про
Мойсея «найлагідніший за всяку людину, що
на поверхні землі» і що Бог обрав саме його,
щоб він вивів євреїв з рабства і був у них
вождем. Брата Мойсея – Аарона, а також йо�
го синів, Бог призначив священиками в скинії
навіки. Для здійснення різного служіння в
скинії були обрані Левити – люди з племені
Левія. Вони допомагали священикам у слу�
жінні при скинії, а також займалися там спі�
вом, прибиранням і охороною.

Мойсей за дорученням Бога керував усім
народом, вирішував найважливіші питання,
передавав народові веління Божі і керував
мандрівкою в обіцяну землю. Він чітко і від�
повідально виконував усі Божі вказівки.

Але одного разу деякі з Левитів – Корей,
Датан, Авірон – повстали проти Мойсея й
Аарона. Заколотники стали докоряти їм за те,
що вони командують народом. «Що ви загор�
дилися? Ми усі святі, весь народ святий, Гос�
подь і до нас говорив!» – стали обурюватися
вони, підбивши до заколоту ще двісті п’ятде�
сят чоловік зі старших і знатних людей (зачи�
тати Чис. 16:1�3).

Мойсей був дуже богобійним чоловіком.
Він розумів, що Бог не залишить таку зухва�
лість без покарання, тому упав на своє
обличчя й у смиренності відповів Кореєві:
«Господь нам покаже, кого Він обрав». Потім
він звернувся до розуму Корея, нагадавши
йому, що Бог і Левитів закликав на особливе
служіння, відокремив їх від усього народу.
Мойсей розумів, що ці люди хочуть бути не�
покірними не йому і не Ааронові. Вони
влаштовують заколот проти Самого Бога
(Прочитати вірші 4�11).

Також, сподіваючись улагодити справу
мирно, Мойсей запросив і Датана з Авіро�
ном, але ті не тільки відмовилися прийти, во�
ни стали обвинувачувати Мойсея у всяких ні�
сенітницях (Прочитати вірші 12�15). Спроба
врозумити заколотників не увінчалася успі�
хом... Мойсей більше нічого нікому не дово�
дить. Він віддає рішення Господу. На ранок
усім непокірним Мойсей пропонує покласти
вогню і кадила у кадильниці для Господа, і
чиє приношення Бог вибере, той і має рацію.
(Прочитайте Чис. 16:16�22).
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Незважаючи на те, що Корей і його спіль�
ники підбивають до заколоту всіх ізраїльтян,
ми бачимо, що Мойсей і Аарон люблять свій
народ і хочуть виправдати його в очах Госпо�
да. Тоді Бог велить усьому народу відійти
подалі від жител непокірливих, гордих зако�
лотників і здійснює справедливе покарання
(прочитати 28�35 вірші). Запитайте дітей:

� Що підштовхнуло Корея і його спільників

до заколоту?

У першу чергу вони були непокірні Богу,
вони поставили під сумнів Божі повеління і
розпорядження. Все це привело до гордості,
заздрості і бажання панувати. Бог хоче, щоб
ми знали, що непокора – це заколот проти
Нього. Прикріпіть слід з істиною.

Практичне застосування (10�12 хв.)

Заколот – небезпечна річ. Ми бачимо,
що Бог строго покарав Корея і його однодум�
ців за непокору. Чому? У підґрунті непокори
лежить гордість, заздрість, непокірність авто�
ритету Бога. Все це є гріхом, тому влаштову�
вати заколот – значить свідомо грішити. А Бог
не може благословляти і спілкуватися з тими,
хто не хоче залишити гріх і коритися Йому.

Попросіть дітей подумати, як часто вони
бунтують: не слухаються батьків, учителів,
вказівок пастора. Може, їм здається, що вони
вже досить дорослі і самі можуть приймати
правильні рішення? Може, вони, як Корей,
Датан і Авірон, теж думають, що ніхто не має
права ними керувати? Пам’ятайте, що такі
думки не бажані Богу і за це Він строго карає,
тому в першу чергу попросіть прощення в
Нього, а потім у своїх батьків, учителів – тих,
кому ви, можливо, були непокірливі. Просіть
Бога допомогти вам бути смиренними і лагі�
дними, як слухняні ягнички в Божій череді
Його дітей.

Розділіть дітей на дві команди і вручіть
кожній папір і фломастери. Нехай одна коман�
да напише на своєму аркуші вертикально сло�
во «смиренність», а друга – «лагідність». Діти
повинні скласти акровірш, придумавши на
кожну початкову букву свого слова вираз, що
стосується до сьогоднішньої біблійної істини.
Наприклад:

� Лише захочеш бунтувати, згадай – це
гріх;

� А ти повинен поважати старших;
� Господь дав владу батькам;
� Ізраїлеве суспільство було покарано за

непокору;
� Дуже гнівається Бог на бунтарів, тощо.
Коли діти закінчать свою роботу, обсудіть

разом усі відповіді. Підбийте підсумок. Ска�
жіть, що Бог цінує смиренність і лагідність, а
непокірливих строго карає.

Додаткова робота (8 хв.)

Виконайте завдання в Робочих зошитах.

Вивчення біблійного вірша (8�10 хв.)

Покажіть дітям біблійний вірш і повторіть
його вголос усі разом кілька разів. Потім вити�
райте по одному слову вірша, а діти нехай від�
новлюють у пам’яті відсутні частини. Продов�
жуйте так доти, доки діти добре не запам’ятають
увесь вірш. Обговоріть істину, яку він розкриває.
Нагадайте дітям, що наступний урок – останній,
і їх чекають цікаві ігри на повторення.

Час творчості (10�13 хв.)

Роздайте дітям усе необхідне для малю�
вання і запропонуйте виконати малюнки за
сюжетом біблійної історії. Коли діти будуть ма�
лювати, повторіть біблійний вірш та істину
уроку. Після закінчення зберіть усі роботи,
скріпіть їх у книжку і поставте на виставці.
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ПОДОРОЖ СТАРИМ ЗАПОВІТОМ

Повторення пройденого матеріалу
1717
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Мета:

Навчальна: повторити і закріпити вивчений
матеріал семестру

Практична: виховувати в дітей почуття відпові�
дальності при виконанні завдань, дружелюб�
ність і вміння співпрацювати; спонукати їх
застосовувати в житті досліджені істини

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

На цьому занятті у вас заключний урок
першого семестру. Вам буде потрібна особлива
молитовна підготовка і ретельність у виготов�
ленні посібників.

Для повторення матеріалу минулих уроків
ви можете скористатися запропонованими у від�
повідному розділі запитаннями, але буде краще,
якщо ви виявите і власну ініціативу і складете за�
питання, враховуючи рівень засвоєння матеріа�
лу і вік дітей вашого класу. У ході гри обов’язко�
во запитуйте дітей про те, як вони застосовують
істини в повсякденному житті.

Під час чаювання проведіть з дітьми і їхні�
ми батьками бесіду про те, як діти читають Біб�
лію і ведуть Щоденник щоденного читання,
наскільки вони духовно зросли, які негативні
риси характеру намагалися подолати і як їм у
цьому допоміг запропонований цикл уроків.

Відповіді на кросворд «Валаамова осD
лиця» (у Робочому зошиті): По горизонталі:
1. Божий. 2. Ангола. 3. Народу. 4. Стежці. 
5. Стіна. 6. Відкрив. 7. Ослицю. 8. Бити. 
По вертикалі: 9. Жадібність.

Відповіді на кросворд «Благословення ІзD
раїля» (у Робочому зошиті): По горизонталі:
1. Благословляти. По вертикалі: 2. Балака. 
3. Проклясти. 4. Очима. 5. Проклятий. 6. Зо�
ря. 7. Приповістки.

Підготовка наочних посібників

Приготуйте різні інструменти для «шумо�
вого оркестру».

Для проведення гри на повторення біб�
лійних віршів підготуйте 16 повітряних кульок.
Перепишіть з Робочого зошита (стор. 2, урок

№17) на невеликі листочки паперу біблійні
вірші, згорніть їх трубочкою, зав’яжіть і встав�
те по одній в кожну повітряну кульку. Надуйте
кульки і зав’яжіть ниткою. Також приготуйте
м’яку іграшку чи невеликий гумовий м’ячик,
кілька не надто гострих зубочисток і скотч.

Виготовте з кольорового картону двох
різних світлих тонів формату А6 сліди для гри
«Слідами героїв Старого Заповіту». Запишіть
на кожному по 1 запитанню (їх має бути рівна
кількість для кожної команди).

Подумайте про заохочення і призи для
кожного учня.

На останньому занятті діти разом з батька�
ми будуть виготовляти плакат за темами прой�
деного матеріалу. Для цього підготуйте аркуш
ватману, напишіть на ньому посередині слова
«Подорож Старим Заповітом» і розфарбуйте
літери. Також підготуйте кольоровий простий і
двосторонній папір, кольоровий картон, клей�
олівець, клей ПВА і блискітки чи клей із бли�
скітками, ножиці, гелеві ручки різних кольорів,
фломастери, прості і кольорові олівці.

Приготуйте з батьками все необхідне,
щоб накрити солодкий стіл: одноразовий по�
суд, солодощі, чай чи сік, серветки.

Підготовка класного приміщення

Попросіть декількох батьків чи вашого по�
мічника прийти раніше, щоб підготувати клас до
свята. Прикрасьте приміщення і святковий стіл
дитячими роботами, повітряними кульками, різ�
ними прикрасами з гофрованого і блискучого
паперу. Все це створить атмосферу торжества.

Продумайте, де будуть сидіти батьки.
Можливо, вам доведеться взяти додаткові
стільці. Дитячі стільці розставте колом і до
спинки кожного прикріпіть скотчем кульки з
біблійними віршами.

Для гри «Слідами героїв Старого Запові�
ту» прикріпіть посередині класу на підлозі таб�
личку «Старт», а наприкінці класу – «Фініш».
Кольоровим скотчем чи крейдою нанесіть
«розмітку» по всій прямій для обох команд, –
16 відрізків (за кількістю пар запитань), як це
показано на малюнку.
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Зсуньте кілька столів разом для колектив�
ної творчої роботи, а інші використайте для
солодкого столу.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�6 хв.)

Вітайте учнів. Запитуйте, як минув тиж�
день, чи виходило в них виявляти смирен�
ність, коли не хотілося слухатися? Як вони
справлялися з непокорою? Спонукайте дітей
ділитися своїми переживаннями. Поділіться з
ними тим, як намагаєтеся бути слухняними
Богу ви. Ваш досвід буде для них дуже корис�
ний. Створіть у класі атмосферу свята. Якщо
піднесений радісний настрій буде у вас, учні
обов’язково його переймуть!

Вклейте останній елемент у плакат семе�
стру. Ще раз поясніть дітям його значення.

Час молитви (10�12 хв.)

Подякуйте Господу за минуле півріччя і
можливість пізнавати Його Слово, за духовне
зростання, за благословення, якими так щедро
Він вас обдаровував. Можна урізноманітити
час молитви: на початку уроку діти можуть ста�
ти з одного боку, а їхні батьки – напроти, після
повторення матеріалу можете помолитися мо�
литвою подяки ви, висловлюючи Богу вдяч�
ність за кожного учня і за час, проведений із
дітьми. Наприкінці уроку всім можна стати в
коло, взявшись зі своїми батьками за руки.
Вчіть дітей спілкуватися з Живим Богом. Не
допускайте, щоб молитва стала чимось звич�
ним і буденним.

Час співу (10�12 хв.)

Запропонуйте дітям заспівати пісні, що ви
вивчили з ними протягом цього півріччя і які
дітям найбільше подобаються. Спонукайте ді�
тей співати від усього серця, щиро. Пригра�
вайте «шумовим оркестром» і залучайте до спі�
ву батьків – дітям буде особливо весело!

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Гра на повторення біблійних віршів
«Повітряне змагання» (20 хв.)

Нехай діти стануть навколо стільчиків з
кульками. Киньте м’ячик чи м’яку іграшку пер�

шій дитині. Вона має проколоти кульку (можна
за допомогою зубочистки), взяти записку і від�
новити весь біблійний вірш. Після цього вона
кидає іграшку наступній дитині. Стежте, щоб
кожен учень відповів однакову кількість разів.
Кульки, що залишилися, можете проколоти ви,
а вірш нехай вимовлять усі діти хором.

Біблійна естафета «Слідами героїв
Старого Заповіту» (20 хв.)

Розділіть дітей на дві команди і поясніть
правила гри. Обидві команди повинні стати на
«Старт» у 2 шеренги, а ви – трохи збоку. Пер�
ший учень виходить до вас, і ви даєте йому слід
із запитанням (попередньо перемішайте сліди,
щоб вони не стояли у такій же послідовності,
як уроки). Якщо дитина відповіла на запитан�
ня, вона кладе слід на смузі своєї команди і та�
ким чином починає рух до фінішу. Якщо вона
не знає відповіді, то запитання переходить до
команди�суперника. Команда, яка перша
прийшла до фінішу, стає переможцем. Якщо
дитина хвилюється чи призабула матеріал, по�
ставте їй навідні запитання, щоб потім на учня
не стали нарікати члени його команди. Під час
гри закликайте дітей до смиренності, лагідно�
сті, дружелюбності, духу дружнього змагання,
а не суперництва.

Запитання для зразка:
� Яке веління дав Бог тваринам при ство�

ренні? (Плодитися і розмножуватися)
� Що створив Бог на 7�й день? (Нічого.

Це був день спокою)
� Яке попередження дав Бог Каїну? (Що в

«дверях» його серця підстерігає гріх і він пови�
нен панувати над ним).

� Як звали нащадка Сима, що був живим
вознесений на небо? (Енох)

� Кого приймає Бог? (Лагідних і смирен�
них, а не гордих)

� Що зробив Бог, щоб будівництво Вави�
лонської башти припинилося? (Змішав мови
людей)

� Про яких героїв віри, чиї імена записані
в 11 розділі Послання до євреїв, ти читав?
(Про Авеля, Еноха, Ноя, Авраама, Сару і
Мойсея)

� Біля якого міста оселився Лот? (Біля Со�
дому)

� Як Бог випробував віру Авраама? (Зве�
лів йому принести в жертву Ісака)

� Хто першим названий у Біблії євреєм?
(Авраам)
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� Яке доручення дав Авраам своєму рабо�
ві? (Обрати наречену для Ісака)

� Що зробила Ревека за молитвою слуги
Авраама? (Запропонувала води йому, а також
набрала і для його верблюдів)

� Як Яків отримав благословення батька?
(Обманом; + короткий переказ історії)

� Як Лаван обдурив Якова? (Він віддав йо�
му за дружину старшу дочку замість молодшої,
а потім ще зажадав за Рахіль 7 років служби)

� Чого хотів Яків від Того, Хто боровся з
ним? (Благословення)

� Скільки синів було в Якова? Назви імена
як мінімум 4 з них. (12; Йосип, Юда, Веніямин,
Рувим, Симеон)

� Як старші брати позбулися Йосипа? (Во�
ни продали його в Єгипет)

� Яку якість характеру Йосипа ми повин�
ні наслідувати? (Вірність Богу в будь�яких об�
ставинах)

� Що означав сон фараона? (Спочатку бу�
дуть 7 років достатку, а потім – 7 років голоду)

� Яку якість характеру виявив Юда, від
чого Йосип заплакав? (Співчуття)

� Що виявив Мойсей стосовно Бога, коли
Той покликав до нього із середини палаючого
тернового куща? (Благоговіння)

� Яке доручення Бог дав Мойсеєві? (Ви�
вести народ з єгипетського рабства)

� Як були покарані єгиптяни за ідолопок�
лонство? (10 карами)

� Що повинні були зробити євреї, щоб їх�
ні діти не вмерли під час останньої кари в
Єгипті? (Помазати одвірки кров’ю ягняти)

� Які прообрази Христа ти зустрічав у
Старому Заповіті? (Пасхальне ягня і манна)

� Як потрібно було збирати манну? (Рано�
вранці і тільки на один день)

� Що і як потрібно віддавати Богу? (Най�
краще, зі щирим серцем і радістю)

� Назва гори, біля якої Бог дав євреям 10
заповідей. (Сінай)

� Назви не менше 4 предметів, які знахо�
дяться у скинії (мідний і золотий жертівники,
стіл для показу хліба, ковчег, умивальниця,
світильник)

� Чому ізраїльтяни з першого разу не змог�
ли увійти в обіцяну землю? (Вони злякалися
мешканців цієї землі)

� Що таке непокора? (Це заколот проти
Бога)

� Чого Бог не дав Левитам? (Наділу, землі)

Колективна творча робота
(20 хв.)

Перейдіть до виготовлення плаката «По�
дорож Старим Заповітом». Кожен має внести
свій внесок у виготовлення цього плаката.

1Dий етап роботи – заготовки
1. На різнобарвному картоні намалювати

і вирізати сліди (приблизний розмір – 12х6 см).
На них нехай діти напишуть біблійні істини, до
яких вони більше за все хочуть прагнути чи які
вже стали втілюватися в їхньому житті (напри�
клад, «Я хочу бути вірним Богу у всіх обстави�
нах, як Йосип» чи «Я вчуся віддавати Богу най�
краще зі щирим серцем»). Під істиною нехай
діти напишуть свої імена.

Подорож 
Старим Заповітом
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2. Молодші діти нехай виготовлять різні
вироби з кольорового паперу (сердечка, кві�
точки, контури своїх долоньок тощо) і напи�
шуть імена героїв, яких вони запам’ятали.

3. Батьки на невеликих листочках кольо�
рового двостороннього паперу можуть напи�
сати, як вивчення Біблії вплинуло на їх дітей,
висловити Богу подяку тощо.

2Dий етап – компонування
1. Рівномірно розклейте всі заготовки на

плакаті.
2. Прикрасьте плакат дрібними малюнка�

ми, аплікацією, клеєм із блискітками.
Подякуйте дітям за активну участь в уро�

ках. Скажіть, що Бог дає нам Свої істини, щоб
тут, на землі, ми навчилися тому, як потрібно
жити на Небі, адже Він приготував там для
Своїх дітей чудесні обителі й очікує нас! За�
вершіть заняття молитвою подяки, а потім сі�
дайте за стіл.

До зустрічі наступного семестру!

ОЦІНКА РОБОТИ

Мета

Чи досягло проведене заняття поставле�
ної вами мети?

Чому?
Чи потрібно щось змінити в наступному

занятті?

Час співу

Чи вдалося дітям прославляти Господа
співом, чи вони просто співали?

Вступ

Як реагували діти на Вступ?
Чи був якийсь особливо успішний момент?

Чи є щось, що варто обміркувати чи змінити?

Біблійна історія

Як реагували діти на біблійну історію?
Чи були вони уважні?

Практичне застосування

Чи вдалося вам добре розкрити необхід�
ність застосування дітьми даної біблійної істи�
ни в їхньому житті?

Чи були свідчення того, що Бог трудиться
в учнях вашого класу?

Вивчення біблійного вірша

Наскільки посібники для вивчення вірша
допомогли дітям?

Чи всім легко дається запам’ятовування?

Час творчості

У якій обстановці проходив час твор�
чості?

Наскільки він допоміг дітям закріпити
біблійну істину і вірш?

Молитва

Згадайте в молитві кожну дитину. Чи є в
неї якісь проблеми?

Чи є у вашому класі учень, що потребує
додаткової допомоги чи уваги?

Ваша робота

Проаналізуйте те, як ви були підготовлені
до сьогоднішнього заняття.

Проаналізуйте те, що вам особливо сподо�
балося сьогодні.

Чи є щось, що вас не влаштовує?
З якими проблемами ви стикнулися і яке

рішення можете запропонувати?
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Біблійна істина: 

Бог хоче, щоб ми зростали мудрістю, як
Ісус

Мета:

Навчальна: учні повинні дізнатися, що Ісус у
дитинстві намагався набиратися Божої муд�
рості і хоче, щоб ми брали з Нього приклад

Практична: спонукати учнів спілкуватися з
Богом, щоб учитися Божої мудрості: молити�
ся, читати Біблію і відвідувати церкву

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Прочитайте Луки 2 розділ і зверніть
особливу увагу на місце Святого Письма, що
досліджується цього уроку. Ісус із дитячих ро�
ків усвідомлював Свою земну місію, про що
свідчить саме уривок Лк. 2:40�52, і любив бу�
ти в домі Свого Батька. У Біблії не написано,
чому молодий Ісус залишився в Єрусалимі,
але одне ми знаємо точно: Ісус, що виконав у
досконалості Закон, завжди слухався Своїх
земних батьків, а виходить, Він не міг піти без
дозволу. Сказано, що саме Йосип і Марія «не
знали того... вони думали, що Він із подорож�
німи йде». Ісус же залишався всі дні, поки за
Ним не повернулися, у храмі Свого Небесно�
го Отця. Бесіда, що відбулася в Нього з учи�
телями Закону, запитання, які Він ставив цим
шанованим чоловікам, свідчили про Його
нескінченну мудрість. Ісус з дитинства знав
Писання, тому що батьки виховували Його в
любові до Бога і слухняності.

Приклад Ісуса Христа показує кожному з
нас, як важливо шукати мудрість, яку віруючий
одержує від Бога: «А якщо кому з вас не ста�

чає мудрости, нехай просить від Бога, що всім
дає просто, та не докоряє, – і буде вона йому
дана. Але нехай просить із вірою, без жадного
сумніву» (Якова 1:5�6).

Просіть Божого керівництва в підготовці
та проведенні цього біблійного заняття.

Виконайте всі завдання з Робочого зошита.

Підготовка наочних посібників

Збільште плакат семестру і деталі до ньо�
го до формату А2.

Як минулого семестру, кожну біблійну іс�
тину уроку пишіть на сліді.

На кожен урок цього семестру приносьте
карту Давньої Палестини. Підготуйте кілька
ілюстрацій до біблійної історії, наприклад: Ісус
з батьками йде до Єрусалима, Ісус розмовляє з
учителями Закону.

Зробіть піраміду для вивчення біблійного
вірша. Для цього виріжте 3 однакових рівно�
бедрених трикутники з кольорового картону
формату А4 і напишіть на них слова біблійно�
го вірша. Склейте трикутники так, щоб вийшла

піраміда. Дно не заклеюйте, щоб можна було
надягти піраміду на руку.

Для часу творчості приготуйте кольорові
олівці, фломастери і папір для малювання чи
ручки і папір для письма.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Мудрий – той, хто має великий розум;
ґрунтується на великих знаннях, досвіді. Як
правило, мудрою називають людину, що бага�
то розмірковує, думає.

Мудрість – вища ступінь розуму, що ви�
ходить від Бога.

ЯК СТАТИ МУДРИМ?

Луки 2:40�52
11
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Біблійний вірш:

«Господь дає мудрість, з Його уст – знання
й розум!»

Приповісті 2:6

Господь
дає

мудрість,

з Його
уст –

знання

й 
розум!

Приповісті 2:6



66
Ми йдемо в Небо за Христом

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�6 хв.)

Зустрічайте дітей усмішкою! Скажіть, що
дуже раді зустрічі. Зосередьте особливу увагу
на тих, хто прийшов на заняття вперше. Запи�
тайте, хто їх запросив, похваліть цих дітей.

Тим, хто прийшов уперше, поясніть, як ко�
ристуватися таблицею досягнень. Запропонуй�
те одному з новачків вирізати перший елемент
плаката семестру і наклеїти його на відповідне
місце. Те ж саме решта дітей нехай зроблять у
своїх Робочих зошитах.

Час молитви (10 хв.)

Подякуйте Богу за новий навчальний се�
местр, попросіть у Нього благословення на
урок, а також розуміння Його слів. Можете по�
молитися і після біблійної історії, просячи в
Бога сили бути мудрими і слухняними. Скажіть
дітям, що справжня мудрість знаходиться тіль�
ки в Бога, і Він дає її тим, хто її шукає через
спілкування з Ним: молитву, читання Біблії,
проповіді. Мудрість проявляється в слухняно�
сті Богу і Його Слову, а також у слухняності
своїм батькам, дорослим. Приклад маленького
Ісуса вчить нас саме цього.

Наприкінці заняття станьте в коло і запро�
понуйте дітям подякувати Богу за того, хто
стоїть праворуч від них.

Час співу (10 хв.)

Повторіть із дітьми пісню «Все це дуже доб�
ре». У цій пісні говориться і про мудрість, і про
дружбу, і про такі якості, як чесність і скром�
ність. Поясніть дітям, що наше бажання бути
справжніми християнами дуже тішить Господа.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (3�5 хв.)

У пісні пролунали слова про мудрість, то�
му запитайте у дітей:

� Яку людину ми можемо назвати мудрою?

Чому? А як ви думаєте, що таке мудрість?

Якщо дітям буде важко пояснити свої дум�
ки, дайте визначення ви. Потім запропонуйте
звернутися до Слова Божого і подивитися, що
Господь Сам говорить нам про мудрість.

Біблійна історія (15�17 хв.)

Якщо у вашому класі з’явилися новачки,
почніть біблійну історію з короткого вступу.

Запитайте дітей, Хто Такий Ісус і чому Він
прийшов на землю. Ісус Христос – це Божий
Син, Який прийшов на землю, щоб спасти нас
від вічної смерті, що всіх неминуче очікувала
за наші гріхи. Він узяв на Себе наші провини,
звільнивши від покарання. Але це потім. А за�
раз ми на самому початку земного життя Хри�
ста. Він як Бог, звісно ж, існував вічно, але по�
тім народився як звичайна дитина у звичайній
родині. Докладніше про це діти зможуть про�
читати вдома, якщо уважно будуть виконувати
вказівки Щоденника.

Отже, Ісус зі Своїми земними батьками
Йосипом і Марією жив у місті Назареті (пока�
жіть це місто на карті). Щороку Його батьки
ходили в Єрусалим (покажіть на карті дорогу
від Назарета до Єрусалима) на свято Пасхи.
Запитайте дітей, що вони пам’ятають про
Пасху з минулого семестру. Пасха – це одне
з найбільших юдейських свят. Цього дня євреї
згадують про вихід з єгипетського рабства.
Вони готують пасхальне ягня, що є прообра�
зом Агнця, Яким буде їхній Викупитель з раб�
ства гріха.

На це свято євреї приходили з усіх куточ�
ків Ізраїльської землі, щоб поклонитися Богу в
єрусалимському храмі. У ці дні місто було пе�
реповнене людьми, тому що всі поспішали
принести пасхальну жертву.

Коли Ісусу було дванадцять років, Він ра�
зом з батьками прийшов у Єрусалим. Після за�
кінчення днів свята сталася одна подія (прочи�
тати по черзі Лк. 2:43�45). Ісус пропав! Як же
таке могло статися? Невже Він міг не послуха�
тися Своїх батьків і піти без дозволу? Звісно ж,
ні. Ми знаємо, що Ісус був Сином Божим, і Він
в усьому був слухняний Своїм земним батькам.
Просто Йосип і Марія в метушні не помітили
Його відсутності. Вони повернулися до Єруса�
лима, щоб знайти свого Сина.

Де ж шукати 12�літнього хлопчика в цьо�
му багатолюдному місті? Уявіть собі, три дні
минуло з тих пір, як Йосип і Марія останній
раз бачили Ісуса. Мабуть, вони дуже хвилю�
валися, шукаючи у багатьох будинках і на ву�
лицях, розпитуючи про Сина людей. Ледве
не падаючи з ніг від утоми, вони зрештою пі�
дійшли до храму. І раптом їм здалося, що во�
ни бачать знайоме обличчя. Чи не Ісус он
там? Дійсно, у колі літніх учителів Закону си�
дів їхній Син (покажіть ілюстрацію Ісуса серед
учителів). Він вів з ними бесіду, не тільки роз�
питуючи, але і відповідаючи на їхні запитан�
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ня. Шановані чоловіки хитали головами, на
їхніх обличчях було здивування. Який розум�
ний Хлопчик, як мудро Він відповідає! Запи�
тайте дітей:

� Як ви думаєте, про що говорили між со�

бою Ісус і вчителі?

Про Бога і Святе Письмо.
� А як ви думаєте, звідкіля Ісус знав про це?

Імовірно, Він з ранніх років ходив у сина�
гогу в Назареті і слухав, коли там читали і по�
яснювали Писання. Він також слухав Своїх
батьків, коли вони розповідали Йому про Бога.

Отже, коли батьки побачили Його в хра�
мі, то дуже здивувалися (прочитати вірші 48�
50). Ісус зовсім відверто говорить зі своїми
батьками, але вони не розуміють Його. Оче�
видно, вони не очікували, що Ісус уже зрозу�
мів, Хто Він і для чого прийшов на цю землю.
Після цієї події Ісус повертається з батьками
додому і, як написано, був їм слухняний. Але
це ще не все. Що ж іще відбувається з Підліт�
ком Ісусом? (Прочитайте Лк. 2:52). Запитайте
дітей, як вони це розуміють. Ісус ріс не тільки
фізично, але й духовно. Він продовжував вив�
чати Писання і спілкуватися зі Своїм Небес�
ним Отцем, тому зростав мудрістю. Також Він
був слухняний батькам і з повагою ставився до
старших, тому сказано, що Він зростав благо�
даттю в людей.

Бог чекає від усіх Своїх дітей, що вони бу�
дуть схожими на Ісуса (прикріпіть слід з біблій�
ною істиною на видне місце).

Практичне застосування (5 хв.)

Поставте дітям запитання:
� Що необхідно робити для того, щоб зрос�

тати мудрістю?

Потрібно щодня спілкуватися з Богом:
розмовляти з Небесним Батьком через молит�
ву, через читання Його Слова. Бог звертаєть�
ся до нас зі сторінок Біблії і дає мудрі поради,
допомагає рости духовно. Також потрібно
свідчити про Господа тим, хто ще ніколи не
чув про Нього. Мудрість виявляється й у на�
шому шанобливому ставленні до оточуючих,
й у відповідальному виконанні доручень і
обов’язків.

Вивчення біблійного вірша (8�10 хв.)

Скажіть дітям, що Книга приповістей –
це книга, у якій зібрано дуже багато мудрих
порад, і ми сьогодні звернемося до одної з
них. Запропонуйте комусь із дітей знайти і
прочитати Приповісті 2:6. Покажіть дітям пі�
раміду з віршем. Скажіть, що три сторони
символізують Бога Отця, у Котрого ми повин�
ні черпати мудрість, Ісуса Христа, Якого по�
винні взяти за взірець, і Святого Духа, Який
допомагає нам зростати любов’ю і мудрістю.
Показуючи різні сторони піраміди, вивчіть з
дітьми вірш напам’ять.

Додаткова робота (10�12 хв.)

Познайомте зі Щоденником тих дітей,
які, можливо, приєдналися до вас з нового
семестру. Виконайте завдання в Робочому зо�
шиті.

Час творчості (10�15 хв.)

Якщо дітям у вашому класі 6�8 років, за�
пропонуйте їм намалювати сюжет біблійної іс�
торії. Старшим дітям запропонуйте написати
невеликий твір на тему «Як я можу зростати
мудрістю».
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ДОБРА ЗВІСТКА

Луки 4:16�44
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Біблійна істина: 

Біблія вчить, що Христос прийшов на зем�
лю проголосити Добру Звістку

Мета:

Навчальна: діти повинні дізнатися про мету
приходу на нашу землю Христа

Практична: спонукати дітей прийняти спа�
сіння через віру в Ісуса Христа і свідчити
про Нього невіруючим родичам і друзям

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Уважно прочитайте Лк. 4 розд. Ісус після
спокушення в пустелі знаходить силу духу для
Свого служіння – нести Добру Звістку про спа�
сіння людям. Сьогодні на уроці перед вами
стоїть завдання донести до дитячих сердець
мету приходу Христа і значення Його Доброї
Звістки. Через зцілення людей, через воскре�
сіння мертвих Ісус виявляв Себе Всемогутнім
Сином Божим, однак основним завданням
Христа було залишити вічну істину, показати
дорогу спасіння до Божого Царства через віру
в Нього. А нам, Його учням, Він доручив про�
довжити проголошувати цю Звістку іншим.

Моліться за ваших учнів, щоб їхнє серце
було відкрите для живильних Божих істин.

Підготуйте запитання на повторення.

Підготовка наочних посібників

Запитання на повторення напишіть на
невеликих аркушах і складіть у красиво офор�
млений знаками запитання і барвистими на�
клейками великий конверт.

Напишіть на сліді істину цього уроку, а та�
кож прикріпіть слід з істиною минулого на
дошку.

Для розділу Вступ нама�
люйте два схематичних зоб�
раження обличчя – веселе і
сумне.

Оформіть слова нової
пісні на плакаті. Приклейте
туди малюнок, де Ісус зображений разом з
дітьми, а текст напишіть великими літерами.

Зробіть картки з написами: ДОБРА
ЗВІСТКА, БОГ, ІСУС ХРИСТОС, СПАСІННЯ,
ВІРА, БОЖЕ ЦАРСТВО, ВІЧНЕ ЖИТТЯ. Під
час біблійної історії прикріпляйте їх до дошки.

Приготуйте наочність для біблійного вір�
ша (див. відповідний розділ).

Для часу творчості заготовте на кожного
учня по листку паперу для письма 20х20 см, а
також фломастери, скотч і шаблон рупора з
картону (див. ідею у відповідному розділі).

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Синагога – це будинок, у якому збира�
ються євреї для молитви, читання і пояснення
Писання.

Звістка – повідомлення.
Новина – недавно отримана звістка.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�8 хв.)

Привітайтеся з учнями. Поцікавтеся, як у
них справи вдома, у школі, у спілкуванні з дру�
зями. Нагадайте дітям зробити позначки в таб�
лиці досягнень. Виріжте і наклейте наступний
елемент плаката. Нехай діти те ж саме зроб�
лять у своїх зошитах. Повторіть пройдений
матеріал. Нехай діти дістають по одному запи�
танню з конверта і відповідають на нього один
перед другим.

Час молитви (10 хв.)

Моліться за те, щоб Бог допоміг усім бути
уважними до дослідження життя Христа. Після
біблійної історії запропонуйте всім охочим ді�
тям помолитися, щоб Бог допомагав їм розпо�
відати про Христа іншим людям, забрав геть

Біблійний вірш:

«Я повинен звіщати Добру Новину про
Боже Царство, бо на те Мене послано»

Луки 4:43
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соромливість і нерішучість, дав сміливість і
впевненість. Не у всіх дітей віруючі батьки і,
на жаль, навіть не всі християни приділяють
належну увагу молитві, тому на вас лежить
особлива відповідальність привчати дітей мо�
литися перед початком кожної справи, перед
їдою тощо.

Час співу (8�10 хв.)

Повторіть пісню минулого уроку, а потім
вивчіть пісню «Наш Ісус Христос». У ній гово�
риться про те, що Христос прийшов на землю,
щоб спасти кожного. Той, хто приймає спасін�
ня від Господа, безмірно щасливий, тому що
Ісус – наш найкращий Друг.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (3�5 хв.)

Поставте дітям запитання:
� Скажіть, будь ласка, що таке звістка чи

новина?

� Які бувають новини?

Веселі, сумні, добрі, погані.
� Коли ми говоримо, що новина погана?

Хтось із рідних занедужав, сталося якесь
лихо (прикріпіть на лівий бік дошки малюнок
смутного обличчя). Довідавшись таку новину,
ми сумуємо і плачемо.

� А коли ми говоримо, що новина добра?

Коли до нас хтось приїжджає в гості, наро�
дилася дитина тощо. Є ще одна дуже радісна
новина. Це коли людині вдається врятуватися
від смерті (прикріпіть на правий бік дошки ма�
люнок веселого обличчя). Дізнавшись таку но�
вину, ми радіємо та втішаємося.

Запропонуйте дітям відкрити Слово Бо�
же, щоб дізнатися ще одну дуже гарну новину.

Біблійна історія (17�20 хв.)

Ісус виріс, став дорослою людиною і по�
чав ходити різними містами, де жили ізраїльтя�
ни, навчаючи в синагогах людей того, для чо�
го і був посланий на землю. Запитайте дітей:

� А як ви думаєте, для чого Христос при�

йшов на землю?

Прочитати Лк. 4:16�21. Ісус прийшов на
землю, щоб повідомити людям якусь добру,
радісну звістку (прикріпіть слід з істиною біля
попереднього). У чому ж вона полягала?

Добра Звістка, яку повідомляв Господь,
говорить, що в людини тепер є можливість
спастися від вічної смерті. А що це за смерть

така – вічна? Справа в тому, що всі ми з вами,
на жаль, грішимо (нехай діти згадають, як
увійшов гріх у життя людей). Тому самі по со�
бі ми не тільки не могли б потрапити на Небо,
де царює Святий і Вічний Бог, але й були б
приречені на вічну загибель за свої погані
вчинки. Але Бог дуже любить людей, навіть
грішних, і дуже хоче, щоб ми вічно жили ра�
зом з Ним. Що ж робити?

Бог, звичайно, вирішив цю безвихідну си�
туацію. Він послав Свого Сина Ісуса Христа на
землю, щоб Він узяв на Себе наші гріхи і ви�
правдав нас. Ніякої іншої дороги на Небо
немає. Оцю радісну новину і приніс на землю
Христос! Спастися від гріха і покарання за ньо�
го можна тільки через віру в Ісуса! А як повіри�
ти в Нього? Треба попросити в Бога прощення
за всі свої гріхи і попросити в Нього віри. Наш
люблячий Бог прощає кожного, хто щиро ви�
знає свою провину, і радіє кожній новій людині,
що входить до Його небесної родини.

А що ж іще робив Ісус на землі? Адже на�
писано, що Бог Його також послав «пропові�
дувати полоненим визволення, а незрячим –
прозріння, відпустити на волю помучених»?
Ісус був слухняний Небесному Отцю. Він
прийшов у друге місто, де також повідомив
Добру Звістку. Після відвідування синагоги
Він пішов до Симона (Петра), Свого учня. Як
тільки Він увійшов у будинок, Йому повідоми�
ли погану новину. Теща Петра, тобто мати йо�
го дружини, лежала хвора, у великій гарячці.
У неї була дуже висока температура, вона вся
тремтіла, тому всі, хто був у будинку, попроси�
ли Ісуса вилікувати її.

� Як ви думаєте, чому рідні просили про зці�

лення саме Ісуса?

Вони вірили, що Христос – Господь, і мо�
же зробити це. Адже тільки Бог має владу зці�
ляти людей від хвороб. Ставши над хворою,
Ісус заборонив гарячці мучити жінку, і недуга
залишила її. Відразу ж піднявшись з постелі, те�
ща Петра почала прислуговувати гостям, по�
даючи їжу. А ввечері, коли зайшло сонце, до
дому Симона стали приводити хворих з різни�
ми недугами. І Христос усіх їх зціляв. Це свід�
чить про те, що Ісус – Всемогутній Бог.

На ранок наступного дня Ісус пішов у са�
мотнє місце. Як ви думаєте, чому Він це зробив?
Може, Він утомився і захотів поспати? Чи всі
хворі вже були зцілені? Ні, хворих ще було ба�
гато, тому що написано, що люди шукали його.
Насправді Ісус пішов спілкуватися зі Своїм
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Небесним Отцем – про це говориться в дуже ба�
гатьох місцях Святого Письма. Будучи Всемо�
гутнім Богом, Ісус Христос міг усе робити Сам.
Але як людина Він потребував Божої підтрим�
ки. Ісус завжди шукав можливості поговорити зі
Своїм Отцем у молитві, і найкраще це було ро�
бити наодинці (прочитати вірші 42�44).

Христос залишає місто і йде проповідува�
ти Добру Звістку в інших синагогах. Він любив
усіх людей, тому хотів, щоб якнайбільше з них
почули про спасіння, що тепер можливе через
віру в Нього.

Сьогодні ми зробили ще один крок доро�
гою до Неба. Тепер ми знаємо, що спасіння і
вічне життя дає тільки Господь Ісус Христос.
Він прийшов на землю, щоб звістити людству
цю радісну новину, і хоче, щоб сьогодні і ми
поділилися нею з усіма навколишніми людьми.

Практичне значення (10�12 хв.)

Зверніться до дітей з такими словами:
«Можливо, ви ще не зробили цей крок дорогою
до Неба, і Ісус ще не став вашим найкращим
Другом. Але зробити це можна в будь�який мо�
мент свого життя, і чим раніше, тим буде кра�
ще і радісніше для вас самих. А для тих, хто
вже повірив у Божого Сина, потрібно вчитися
розповідати про Нього іншим людям.

Що ж розповідає Добра Звістка про Бо�
же Царство? Це місце, де будуть вічно жити
після своєї фізичної смерті праведники, тобто
люди, які повірили в Ісуса Христа. Ніщо гріш�
не не зможе туди ввійти, а тільки ті душі, що
очистилися Кров’ю Ісуса, пролитою за всіх
людей на Голгофському хресті. У Небесному
Царстві буде правити Сам Господь, там уже
не буде ні хвороб, ні смутку, ні сумних новин.
Якщо ви хочете, щоб у вічності разом з вами
були ваші близькі люди, друзі, однокласники,
ви повинні ділитися з ними Доброю Звісткою
про Боже Царство».

Поставте дітям запитання:
� Як ви думаєте, коли й у якому місці можна

ділитися Доброю Звісткою?

У будь�який час і в будь�якому місці Доро�
гою зі школи, у гостях, на прогулянці, по теле�

фону тощо. При цьому треба з великою
любов’ю ставитися до співрозмовника, вислу�
ховувати його, втішати, якщо є якісь проблеми.

Запропонуйте дітям попрактикуватися, як
і в якій ситуації вони будуть ділитися Доброю
Звісткою про Христа і Боже Царство. Для
цього нехай вони розділяться на пари і, розі�
гравши придуману ситуацію, розкажуть один
одному про Христа.

Після цього запропонуйте учням викона�
ти завдання на стор. 2 Робочого зошита.

Вивчення біблійного вірша (7�10 хв.)

Запитайте дітей, чи запам’ятали вони, для
чого Ісус прийшов на землю. Про мету Його
приходу нам буде говорити і біблійний вірш
уроку. Прикріпіть деталі біблійного вірша до
дошки.

Забираючи по черзі різні
частини вірша, вивчіть його з
дітьми напам’ять.

Додаткова робота (3�5 хв.)

Виконайте завдання в Робочому зошиті.

Час творчості (8�10 хв.)

Виготовте з дітьми нескладний виріб у ви�
гляді рупора. Для цього дітям треба обвести
на папері шаблон рупора, вирізати його, на за�
готовці написати фломастером біблійну істину
уроку (мал. 1), а потім обережно, щоб не роз�
мазати напис, загнути рупор об край столу
(мал. 2). Допоможіть дітям скотчем закріпити
рупор у вигляді конуса (мал. 3).
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Біблійна істина: 

Біблія вчить, що Ісус Христос – Всемогут�
ній Бог

Мета:

Навчальна: учні повинні дізнатися про те, що
Ісус Христос має безмежну владу на небі і
на землі

Практична: спонукати учнів довіряти Ісусові
всі свої проблеми, тому що Він – Все�
могутній Бог

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Прочитайте Луки 7:1�10 і подумайте, чого
вчить ця історія особисто вас? Сьогодні на вас
лягає велика відповідальність: спонукати дітей
довіряти Ісусу Христу свої проблеми і пережи�
вання. Ви повинні пояснити дітям, що віра – це
здатність бачити невидиме не своїми фізични�
ми очима, а серцем, душею. Завдяки вірі ми
знаємо, що на наші щирі прохання відповідає
Всемогутній Бог. Було б дуже добре, якби ви
поділилися особистим прикладом своєї довіри
Богу, коли Він вирішував ваші проблеми – це
може стати для дітей зразком для наслідування.

Підготовка наочних посібників

Для повторення напишіть по одному запи�
танню на листочках і до приходу учнів наклей�
те їх скотчем під стільцями, а на двері помістіть
напис: «Увага! Сядь на будь�яке місце, тільки 
не на своє, і будеш приємно здивований».

Зробіть слід з написом біблійної істини
уроку.

Для демонстрування біблійної історії ско�
ристайтеся фігурками з фланелеграфа чи
лялькового театру.

Виготовте посібник «Долоні» для розучу�
вання біблійного вірша. Для цього візьміть 2
листки білого паперу формату А4, розріжте їх
уздовж на дві частини і зігніть упоперек (мал. 1).
Склейте між собою скотчем чи клеєм 3 чи 4 та�
кі заготовки (мал. 2), а потім складіть «гармош�
кою» (мал. 3). Обведіть свою долоню і виріжте
гірлянду, не обрізуючи кінчики двох пальців
(мал. 4). Розгорніть посібник і напишіть на ньо�
му великим почерком вірш і посилання. Якщо у
вас просторий клас, зробіть більшу кількість до�
лонь і запишіть по 1�2 слова на кожній, щоб усім
було добре видно.

Для часу творчості вам знадобиться кар�
тон білого кольору формату А4 на кожного
учня, кольоровий папір, ножиці, прості олівці,
клей ПВА, пензлики, сіль крупного помелу
(кам’яна), вата, серветки або оксамитний (чи
гофрований) папір жовтого кольору, флома�
стери. Виготовте зразок листівки, як це описа�
но у відповідному розділі.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Сотник – римський офіцер.
Всемогутній – той, хто володіє необме�

женою силою, могутністю.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (8�10 хв.)

Зустрічайте дітей усмішкою, скажіть, що ви
раді їх бачити. Запитайте, що особливого ста�
лося в них минулого тижня, як вони впоралися
з завданнями Щоденника. Чи розповіли вони

ЗЦІЛЕННЯ СОТНИКОВОГО РАБА

Луки 7:1�10
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кому�небудь про Ісуса Христа і Добру Новину,
яку Він звістив? Похваліть тих, хто це зробив,
підбадьорте соромливих і нерішучих учнів. Ска�
жіть їм, що Ісус – Всемогутній Бог і може під�
тримати їх. Доручіть одному з таких учнів вкле�
їти наступний елемент у плакат семестру.

Після того, як діти сядуть на інші місця,
похваліть їх, що вони були уважні, прочитавши
напис на дверях. Але який же сюрприз їх че�
кає? Запропонуйте дітям заглянути під свої
стільці і відповісти на запитання.

Час молитви (8�10 хв.)

Подякуйте Богу, що Він беріг дітей і вас
протягом цього тижня. Прославте Христа за
Його всемогутність. Після біблійної історії
можна запропонувати дітям помолитися за свої
проблеми. Щоразу нагадуйте дітям про важли�
вість і необхідність молитви. Чудовим вступом
до неї може бути ваше особисте свідчення.

Час співу (7�8 хв.)

Вивчіть до кінця пісню «Наш Ісус Хрис�
тос». Заспівайте кілька пісень, які прославля�
ють Христа: «Лиш Ти один такий», «Благослови
Господа, душе моя». Доручіть комусь з учнів
керувати співом. Нагадуйте дітям, що він до�
помагає нам славити Бога і виражати Йому на�
шу щиру любов і поклоніння.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (5�6 хв.)

Розкажіть дітям таку історію.
«Андрій повертався зі школи додому. На�

стрій у нього був препоганий. Із самого ранку
траплялося таке, що він аж ніяк не міг контро�
лювати, не міг змінити. Молодша сестричка
днями занедужала, а сьогодні вранці у неї під�
нялася дуже висока температура. Андрій усім
серцем переживав за неї. Він боявся, що її з
мамою можуть забрати до лікарні. Збираючись
до школи, він, поглинутий цією проблемою,
був дуже неуважним і забув зошит з математи�
ки. На уроці вчитель став перевіряти домашнє
завдання. Андрій сказав правду, що забув зо�
шит удома, але вчитель, подумавши, що хлоп�
чик просто не зробив уроки, поставив йому в
щоденнику найнижчу оцінку...

Зайшовши до себе в двір, Андрій побачив
маленьку дворняжку. Вона обережно підійшла
до протягнутої до неї руки Андрія й обнюхала
її. Хлопчик побачив у неї на шиї повідець. «Ви�

кинули, напевно, – подумав він. – Кому зараз
потрібні дворняжки, коли стільки породистих
собак... Як би я хотів бути всемогутнім – зам�
ріявся Андрій. – Відразу б вилікував сестрич�
ку. Однією тільки думкою повернув би в рюк�
зак забутий зошит. А ще зробив би так, щоб
господарі не викидали своїх маленьких друзів,
а любили б їх і піклувалися про них...»

На жаль, Андрій не був всемогутнім. Але
невже ніхто не може йому допомогти? Давай�
те звернемося до Слова Божого, щоб дізнати�
ся відповідь на це запитання.

Біблійна історія (12�14 хв.)

Читаючи Слово Боже, ми дізнаємося про
багато чудес, які зробив Ісус Христос. Вони
свідчать про Його велику любов до людей,
про Його всемогутність. Сьогодні ми прочита�
ємо ще про один випадок, який підтверджує,
що Ісус – Всемогутній Бог.

В одного римського сотника важко зане�
дужав раб. Хвороба була смертельною, жити
йому залишалося недовго. Сотник сильно го�
рював. Він дуже любив свого слугу, цінував йо�
го і хотів зробити все можливе, щоб вилікувати
хворого. На той час до Капернаума, де він
жив, прийшов Ісус Христос. Коли сотник почув
про це, то послав до Ісуса юдейських старших,
благаючи Його прийти і зцілити хворого раба.

Запитайте дітей:
� Як ви думаєте, чому сотник послав людей

до Ісуса Христа? Відкіля він знав про Нього і чо�

му думав, що Ісус може виліковувати?

Коли діти висловлять свої думки, нехай
прочитають по черзі Лк. 7:2�5. Ось у чому
справа! Виявляється, сотник любив єврейський
народ, а євреї поважали сотника. Це не бу�
ло звичайним явищем. Адже на той час юдеї
були під владою римлян, платили їм данину,
були обмежені в деяких своїх правах. Сотник,
хоч і був язичником, але шукав істини і Жи�
вого Бога, тому він побудував для євреїв си�
нагогу, де вони могли б збиратися разом для
поклоніння Всемогутньому Богу. Сотник, на�
певно, і сам не раз заходив туди (у синагозі бу�
ло відведено спеціальне місце для язичників) і
слухав там Писання. У Писанні ж пророки го�
ворили про прихід Месії Христа. Почувши про
те, що робить Ісус, сотник зрозумів, що це і є
довгоочікуваний Спаситель, який має владу
над хворобами.

Отож, Ісус попрямував до дому сотника.
Але коли Він уже був недалеко від його будин�
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ку, сотник послав своїх друзів передати Хри�
сту одне прохання. Давайте прочитаємо, яке
(зачитати вірші 6�8).

Визнаючи свою гріховність і нікчемність, а
також розуміючи, що Ісус належить до Божого
народу, якому не можна було спілкуватися з
язичниками, начальник римських воїнів вважав
неможливим прийняти у своєму домі Ісуса –
Святого Пророка. Він вірив у всемогутність
Христа і розумів, що для Бога не існує фізич�
них перешкод – Він зможе зцілити людину од�
ним Своїм словом, не доторкаючись до неї.
Почувши такі слова, Ісус здивувався і, звернув�
шись до юрби, що йшла за Ним, промовив:
«Кажу вам: навіть серед Ізраїля Я не знайшов
був такої великої віри!».

Як ви думаєте, що далі сталося з сотнико�
вим рабом? Чи зробив Господь те, на що так
сподівався сотник? Звичайно! Адже Ісус Хрис�
тос – Всемогутній Бог (прикріпіть слід з біблій�
ною істиною). Давайте прочитаємо, як це все
було (прочитати вірші 9�10).

Сотник у смиренності довіряє свою проб�
лему Всемогутньому Богу Ісусу Христу, і Той
відповідає на його прохання, зціляючи дорогу
йому людину.

Практичне застосування (5�6 хв.)

Ми сьогодні переконалися у всемогутно�
сті Христа. Він виявляв її не для того, щоб Ним
захоплювалися, а з любові і співчуття до лю�
дей. Він бачив, чи мають вони віру в Нього, чи
зрозуміють вони, що головне – це не чудо, а
сподівання на Всемогутнього Бога. Сотник
мав таку віру. Він попросив Бога про Його
всемогутнє втручання, щиро довіривши Йому
свою проблему.

Запитайте дітей:
� Що б ви порадили хлопчикові Андрію в

його ситуації?

Христос любить кожного з нас, і немає та�
кого дня чи ночі, щоб Він не піклувався про
людину. Ми повинні завжди пам’ятати, що Ісус
Христос має безмежну владу на небі і на землі,
Він може все. Якою би великою не здавалася
нам наша проблема, треба довірити її вирішен�
ня Господу. Він – Всемогутній, а нам тільки
варто вірити в це. Ми можемо помолитися і
розказати про свої проблеми Ісусу Христу, Він
вислухає нас і допоможе.

Якщо ж ти ще не довірив Богу своє жит�
тя, але хочеш отримати спасіння, помолись і
скажи Йому про це. Визнай свої гріхи перед
Ним, адже саме гріхи, які ти зробив, є пере�
шкодою між тобою і Богом.

Запропонуйте дітям виконати завдання в
Робочому зошиті на стор. 1 сьогоднішнього
уроку.

Вивчення біблійного вірша (8�10 хв.)

Можна сказати, що віра – це рука, яку ми
з надією протягаємо до Господа за допомогою.
Якщо ми будемо вірити, що Ісус Христос має
владу і на небі, і на землі, то зможемо побачи�
ти вирішення своїх проблем. Господь часто
покладав Свої руки на людей, зціляючи чи
благословляючи їх. Тому символ сьогоднішньо�
го біблійного вірша – долоні. Покажіть дітям
вірш. Закривайте і відкривайте різні частини
вірша, поки діти не вивчать вірш напам’ять.

Додаткова робота (5�6 хв.)

Виконайте інші завдання в Робочому зо�
шиті.

Час творчості (18�20 хв.)

Пропонуємо вам сьогодні виготовити з
дітьми листівку. Для цього потрібно з аркуша
картону вирізати заготовку (мал. 1), на внутріш�
ньому білому боці ліворуч написати біблійний
вірш уроку, а праворуч – побажання другу (мал.
2). Виріжте з кольорового синього паперу два
кружечки однакового з заготовкою діаметру і
приклейте їх на зовнішні частини листівки. Під�
сумковий етап роботи – оформлення листівки у
вигляді Землі (мал. 3). Ось деякі з ідей. Матери�
ки можна вирізати з жовтого оксамитного чи
гофрованого паперу або виготовити із серве�
ток, відриваючи від них по шматочку, скачуючи
в грудочку і приклеюючи на основу, таким чи�
ном заповнюючи попередньо намальований
контур. Північний полюс можна виготовити, на�
клеївши вату, а південний – намалювавши фор�
му клеєм ПВА і посипавши зверху сіллю.

(1) (2)

(3)
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ДОВГООЧІКУВАНЕ ЗВІЛЬНЕННЯ

Луки 13:10�17
44
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Біблійна істина: 

Ісус хоче, щоб ми робили добрі справи в
будь�який час

Мета:

Навчальна: учні повинні дізнатися, що Ісус
ніколи не проходив повз чуже лихо

Практична: спонукати учнів до добрих вчин�
ків, які вони завжди можуть робити вдома,
у школі, на вулиці

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Уважно прочитайте Луки 13:10�17. Ви,
напевно, не раз зауважували, як часто Ісус зці�
ляв у суботу, і яке обурення це викликало у
фарисеїв. Ісус ні в чому не порушував заповіді
Закону, відгукуючись на людське лихо. Тому
вам важливо зацікавити дітей робити добро в
будь�який час, з власної ініціативи, як свідчен�
ня свого навернення до Бога.

Відповіді на завдання «Колосок» (у РобоD
чому зошиті): 1. Сіяч. 2. Зерно. 3. Птахи. 
4. Слово. 5. Терен. 6. Добра. 7. Кам’янистий
ґрунт. 8. Клопоти. 9. Серце.

Підготовка наочних посібників

Барвисто оформіть слова нової пісні.
Підготуйте невеликі заохочувальні призи.
Для ілюстрації біблійної історії принесіть

мотузку довжиною 1,5 м.
Підготуйте гілки довжиною 80�90 см з ве�

ликою кількістю відгалужень, 2 горщечки різ�
ного кольору, ґрунт (керамзит чи гравій), зеле�
ний кольоровий папір, картон червоного і
жовтого кольору формату А6, ножиці, прості
олівці, фломастери, нитки коричневого кольо�

ру, клей ПВА, скотч, для молодших учнів –
картонні шаблони яблук, груш і листя.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Лицемір – людина, що прикриває нещи�
рість чи злі наміри вдаваною щиросердістю,
смиренністю; лукавий.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (3�5 хв.)

Вітайте учнів. Запитайте, може, Бог уже
відповів на чиєсь прохання, записане в доло�
ньці минулого уроку. Зберіть аркуші щоденно�
го читання. Зробіть позначки в таблиці досяг�
нень. Виріжте і приклейте наступний елемент
плаката. Нехай діти зроблять таку ж роботу у
своїх Робочих зошитах.

Час молитви (8�10 хв.)

Попросіть Божого водійства на цей урок.
Після біблійної розповіді закличте дітей

помолитися за те, щоб Бог дав їм сили завжди
робити добро, піклуватися про тих, хто з ними
поруч. Після Практичного застосування заклич�
те дітей попросити Господа благословити тих,
хто їх не любить чи принижує, хто насміхаєть�
ся над ними.

Час співу (8�10 хв.)

Вивчіть з дітьми пісню «Чудесний Неба
урок». Скажіть, що як любов виявляється в
справах, так і віра повинна підтверджуватися
відповідними добрими вчинками. Не можна
говорити про те, що ти любиш когось, і не по�
казувати це своїми добрими справами.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (3 хв.)

Раптово обуреною інтонацією вимовте
таку фразу із сьогоднішньої біблійної історії:
«Є шість днів, у які можна щось робити; отоді і
приходьте зцілятися, а не суботнього дня!». За�
питайте дітей:

Біблійний вірш:

«Тож тому, поки маємо час, усім робімо
добро, а найбільш одновірним!»

Галатів 6:10
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� Як ви думаєте, хто міг сказати такі слова і

чому? Чи не хочеться вам дізнатися в цієї люди�

ни, чому вона така обурена і чому це не можна

просити зцілення будь�якого дня?

На ці запитання ми зможемо відповісти,
коли дослідимо ще одну подію з життя Ісуса
Христа.

Біблійна історія (15�17 хв.)

Сталося це одного суботнього дня, коли
Ісус учив народ у синагозі. Прийшла туди і
жінка, у якої була хвороба хребта – вона ходи�
ла скорчена, із зігнутою спиною. Як ви думає�
те, чи легко ходити, не маючи можливості ро�
зігнутися? (Попросіть бажаючого зігнутися і,
просмикнувши мотузку під колінами, зав’яжіть
її над шиєю. Тепер запропонуйте учневі вирів�
нятися. Звісно, це важко зробити. Запропо�
нуйте усім охочим спробувати, що почувала
хвора жінка. Стежте за тим, щоб ця ілюстрація
викликала в дітей не сміх, а співчуття).

Ви побачили, що в такому становищі важ�
ко перебувати навіть 2 хвилини, а жінка була
скорченою не день, не місяць, а 18 років! Ісусу
Христу, звичайно, стало жаль її. Що ж Він зро�
бив? Давайте прочитаємо (прочитати по черзі
Лк. 13:10�13). Христос любить усіх людей, і,
живучи на цій землі, завжди був готовий зроби�
ти добро, допомогти нужденним. Ми прочита�
ли, що Всемогутній Ісус поклав на хвору жінку
руки, і вона, негайно вирівнявшись, стала сла�
вити Бога. Її серце було переповнене подякою
Христу, адже вона страждала так довго і, ма�
буть, вже не сподівалася на зцілення.

Однак не всі розділяли її радість. Началь�
ник синагоги, обурений тим, що Ісус зробив
зцілення в суботу, сказав народу ті самі слова,
що ви чули на початку уроку (запропонуйте ба�
жаючому прочитати Луки 13:14).

Запитайте дітей:
� Тепер, знаючи передісторію, подумайте,

чому начальник синагоги сказав ці слова?

За Законом, що Бог дав через Мойсея, із�
раїльський народ у суботу повинен був поводи�
тися по�особливому: не робити ніяких справ,
присвячувати себе поклонінню Богу і відпо�
чивати. Однак згодом євреї відійшли від істин�
ного значення Закону, даного людям Любля�
чим Отцем. Вони «розписали по пунктах», чого
не можна було робити в суботу, і дотримання
цих правил стало для них більш важливим, ніж
добре ставлення до людини, що потребує до�
помоги. Годувати і напувати домашніх тварин у

суботу законники вважали нормальним. А як
же інакше? Якщо не зробити цього, тварина
може померти. А зробити щось добре своєму
ближньому, допомогти комусь у суботу вони
вважали гріхом (прочитати вірші 15�17).

� Яку людину прийнято називати лицемі�

ром? Чому Ісус назвав начальника синагоги ли�

цеміром?

Законовчителі намагалися всім показати,
що вони набожні і бездоганно виконують Божі
постанови. Але насправді вони не піклувалися
про те, як догодити Богу, тому що не піклували�
ся про простих людей, особливо про хворих чи
немічних. Коли ми дивимося на лицемірів, то 
не знаємо, про що вони думають насправді. Ісус
же бачив не тільки їхні справжні наміри, але й
всю їхню сутність. Зціливши хвору жінку в субо�
ту, Ісус показав, як важливо піклуватися про
людей незалежно від дня тижня і часу доби.
Христос навчає нас, що робити добро можна
завжди. (Прикріпіть слід з біблійною істиною).

� Який корисний урок для себе ми можемо

взяти з цієї історії?

Ми не повинні чекати якогось особливого
дня, щоб робити добро. Тим, хто противився
Ісусу, стало соромно, бо вони зрозуміли, що
Господь говорив правду. Але більшість людей
раділа всім славним вчинкам, які зробив Хри�
стос Господь.

Практичне застосування (8�10 хв.)

Є кілька золотих правил, як робити добрі
вчинки.

� Дуже важливо робити добро, не очікуючи
ніякої винагороди, тому що так навчає нас Бог.

� Треба виявляти любов до навколишніх.
� Треба завжди допомагати тому, хто по�

требує нашої допомоги.
� Не треба чекати, щоб нас просили про

допомогу. Якщо ми будемо з увагою ставитися
до людей, то самі помітимо, у чому вони мають
потребу.

Запитайте в дітей:
� Подумайте, що доброго ви можете зро�

бити сьогодні ж для своїх близьких?
Коли діти подумають над цим запитанням,

запропонуйте їм записати відповіді у своїх Ро�
бочих зошитах на 2�ій сторінці цього уроку.

Вивчення біблійного вірша 
і Час творчості (20�25 хв.)

Сьогодні ви поєднуєте ці два розділи. За�
питайте дітей, який вірш із Послання до гала�
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тів вони вивчили минулого семестру. Попро�
сіть їх відкрити свої Біблії на 6 розділі Галатів
і прочитати з 7 по 10 вірш. Ми бачимо, що сі�
ючи добро на землі, ми пожнемо чудові плоди
у вічному житті. Зверніть увагу дітей на слова
«а найбільш одновірним». Їх варто сприймати
буквально, тобто саме так, як і написано.

Сьогодні ви будете виготовляти родючі
дерева. Вони будуть стояти у вашому класі і
своїми нев’янучими плодами нагадувати, що
добрі справи можна робити в будь�який час.

Розділіть дітей на дві команди. Одна буде
робити грушеве дерево, а друга – яблуню.
Роздайте необхідні матеріали. Діти старшого
віку можуть усе робити самостійно, а для мо�
лодших роздайте шаблони.

Хід роботи:
1. Поставте гілку в горщик і щільно утрам�

буйте ґрунт навколо неї.
2. Зі складеного вдвоє кольорового кар�

тону виріжте 8�12 плодів, склейте їх між со�
бою попарно, вставивши вгорі петлю з ниток
довжиною 16 см. На плодах по обидва боки
напишіть по одному�два слова біблійного вір�
ша і посилання.

3. Виріжте зі складеного вдвоє зеленого
кольорового паперу листки так, як це показа�
но на малюнку, обхопіть ними петлю з ниток
на плоді і склейте між собою. Виріжте подіб�
ним способом ще кілька листків і обхопіть ни�
ми безпосередньо гілочки «дерева».

4. Прикріпіть на гілку плоди і закріпіть
скотчем, щоб вони не сповзали.

Повторіть вірш кілька разів – по черзі
кожна команда, поки діти не вивчать його на�
пам’ять. Нагородіть невеликими призами ту
команду, що першою вивчить вірш.

Додаткова робота (7�10 хв.)

Виконайте завдання в Робочому зошиті.

(1)

(2) (3)
(4)
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У ДОМІ ФАРИСЕЙСЬКОГО НАЧАЛЬНИКА

Луки 14:1�14
55
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Біблійна істина: 

Господь хоче, щоб ми були скромними і 
не підносилися над іншими людьми

Мета:

Навчальна: учні повинні дізнатися, що
Господу неприємні егоїзм, жадібність і за�
розумілість та що Він цінує простоту серця

Практична: спонукати учнів брати приклад з
Ісуса Христа, навчаючись у Нього бути
скромними в бажаннях, не підноситися і
ставити інших на перше місце

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Уважно прочитайте місце Святого Письма,
яке ми сьогодні досліджуємо. Ця тема дуже ак�
туальна для дітей. Аж до підліткового віку бага�
то хто з них сприймають світ через власне «я»,
живуть за принципом «усе мені», «все заради ме�
не». Часто в цьому винні батьки, що присвячу�
ють усіх себе на служіння дитині, виконують її
найменші примхи. Частіше це відбувається в
тих родинах, де одна дитина, чи якщо вона –
пізня і довгоочікувана. Вчити дитину сприймати
поруч із собою інших дітей, інших людей треба
із самого дитинства. Якщо дорослі не будуть
виховувати в дитині скромність, чуйність, пова�
гу до навколишніх, вона буде рости егоїстом.

Розкрийте дітям суть скромності, просто�
ти, чуйності, що є необхідними якостями ха�
рактеру справжнього християнина. Покажіть,
що гордість, самолюбство, зарозумілість, за�
знайство – все це гріх. Не забувайте, що ви по�
винні бути для дітей прикладом скромної,
негонористої, смиренної людини. Виховуйте в
собі ці якості, і тоді дітям буде легше на прак�
тиці виявляти їх у своєму житті.

Підготовка наочних посібників

Виготовте слід з біблійною істиною уроку.
Для Вступу принесіть який�небудь ціка�

вий предмет: чи мініатюрну гарну коробочку,
у якій лежить який�небудь значок, чи велику
картонну коробку з чимось шарудливим (вия�
віть фантазію, головне – зацікавити дітей).

Для розповіді біблійної історії принесіть
велике м’яке покривало чи якийсь невеликий
плед, щоб усім учням вистачило місця сісти на
них. Постарайтеся знайти чи намалюйте на
ватмані ілюстрацію багато накритого столу
давнини.

Виготовте наочність для біблійного вірша.
Візьміть 4 листки паперу формату А5 і скріпіть
їх по коротшому боці в книжечку (за допомо�
гою ниток, степлера чи скотчу). На 1�ій сторін�
ці напишіть посилання, на 3�ій – слова «Хто бо
підноситься», на 4�ій – «буде впокорений», по�
тім – «а хто впокоряється», на наступній – «той
піднесеться».

Для Практичного застосування напишіть
на невеликих листочках запропоновані у від�
повідному розділі ситуації і помістіть їх у коро�
бочку.

Приготуйте для кожної дитини повітряну
кульку, а також нитки і перманентний (який 
не змивається) маркер.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Егоїст – людина, що любить лише себе,
ставить свої особисті інтереси вище за інте�
реси інших, зневажає людей, дбає тільки про
себе.

Скромність – простота, стриманість лю�
дини щодо високих вимог.

Блаженний – щасливий.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (3�5 хв.)

Радісно зустрічайте дітей. Запропонуйте
їм розповісти, як реагували їхні рідні чи друзі
на те, коли вони зробили їм щось добре. Чи
прагнули діти до похвали чи до того, щоб 

Біблійний вірш:

«Хто�бо підноситься – буде впокорений, а
хто впокоряється – той піднесеться»

Луки 14:11
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їхній вчинок усі помітили? Скажіть, що Бог хо�
че бачити нас скромними і невибагливими.
Попросіть найстаршого учня в класі вирізати і
наклеїти на плакат семестру наступний еле�
мент, а наймолодшого – зібрати аркуші щоден�
ного читання.

Час молитви (10 хв.)

Закріплюйте уміння дітей молитися щири�
ми, змістовними молитвами. Розподіляйте на
кожну дитину по одному молитовному прохан�
ню, про які можна сказати Богу на початку
уроку.

Наприкінці уроку ви можете запропону�
вати дітям помолитися «по�єврейськи» – після
кожної короткої фрази вашої молитви діти від�
повідають «амінь». Поясніть, що це слово в пе�
рекладі на нашу мову означає «хай буде так»,
«істинно». Такий вид молитви допомагає дітям
конкретизувати свої подяки і прохання Богу.

Час співу (10 хв.)

Повторіть пісню минулого уроку, а потім
нехай діти заспівають свої улюблені пісні, і
хтось із них пояснить основну думку пісні, іс�
тину. Перед тим, як співати, обов’язково на�
лаштуйте дітей на процес співу як на спосіб
прославлення Бога.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (3�5 хв.)

Дістаньте коробочку з сюрпризом і по�
ставте її до себе на стіл. Запропонуйте дітям
подивитися, що ж таке цікаве ви принесли. Ді�
ти почнуть підбігати до столу. Можливо, хтось
відпихне сусіда ліктем, а хтось скромно усту�
пить місце іншим. Потім попросіть дітей сісти
на місця і поставте такі запитання:

� Як ви думаєте, яку людину називають

скромною?

� А чи всі з вас виявили цю якість, коли

йшли дивитися на сюрприз?

Давайте вирушимо в подорож разом з Ісу�
сом Христом, щоб дізнатися, що Він думав про
скромність.

Біблійна історія (15�17 хв.)

Притуліть до стіни ватман з малюнком,
поруч поставте свій стілець і постеліть на під�
логу покривало. Запропонуйте дітям зручно
розташуватися навколо вас. Вони навіть мо�
жуть прилягти, спираючись на лікоть, як це ро�

били у часи Ісуса. Коли всі сядуть, почніть
свою розповідь (візьміть у руки Біблію, у яку
попередньо покладіть слід із істиною).

Одного разу суботнього дня Ісуса запро�
сив на обід до себе додому один з фарисейсь�
ких начальників (старшин). Це був багатий і
шанований юдей. У нього в домі зібралося
багато інших фарисеїв. Нагадайте дітям, що
фарисеї – це група євреїв, що дуже строго сте�
жили за дотриманням постанов і правил, ви�
кладених у Законі Мойсея. Але вони дбали
про зовнішнє дотримання і виконання правил,
тому часто впадали в гріх лицемірства. Вони
були праведними лише на словах, на ділі ж 
не любили жебраків, не допомагали бідним,
хворим, знедоленим – тим, хто більше за всіх
потребував допомоги.

На цьому обіді Христос ще раз показав,
що робити добро можна і потрібно в будь�
який час (прочитайте з виразом Лк. 14:2�6).

Згодом обід було подано, і присутні по�
спішили зайняти якомога кращі місця. Ісус,
спостерігаючи за цією сценою, розповів їм
притчу про те, що коли тебе запрошують на
свято, не варто займати найкраще місце, ду�
маючи, що почеснішого гостя, ніж ти, немає. А
раптом прийде хтось ще більш знатний? Тоді
тобі доведеться уступати йому місце. І що ж то�
ді? Вже всі місця зайняті, тому нічого іншого
не залишається, як із червоним від сорому
обличчям плестися на найгірше місце. Ісус ра�
дить нам завжди бути скромними і не вважати
себе вищими за інших (дістаньте слід з істи�
ною). На святі, сказав Господь, продовжуючи
притчу, треба займати останнє місце, і тоді
господар зробить тобі належні почесті (прочи�
тайте вірші 7�11).

Цими словами Ісус Христос навчає нас то�
го, як важливо бути скромним, і, звичайно, 
не тільки на святах. А що ж начальник фари�
сеїв? Чи було що Ісусу сказати йому? Звичай�
но! Ісус звертається до пана з такими словами
(прочитайте вірші 12�14). Запитайте дітей:

� Як ви думаєте, ці слова Ісуса треба розумі�

ти буквально чи Він продовжує Свою притчу,

говорячи у переносному значенні?

Звичайно ж, Ісус не закликає нас забути
про своїх родичів і знайомих. Він продовжує
Свою притчу, нагадуючи про важливість скром�
ності, невибагливості і простоти. Чому Господь
звертається з цими словами саме до фарисейсь�
кого начальника? Мабуть, той чув і про чудеса,
які робив Ісус, і про те, як народ Його любить.
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Він захотів виділитися серед інших, запросивши
настільки знатного гостя. Його серце не було
наповнене скромністю і смиренністю, а наміри
не були простими і щиросердими.

Ісус закликає нас бути скромними, не шу�
кати нагороди за свої добрі справи, у своїх
бажаннях не прагнути мати щось краще чи
більше, ніж в інших.

Запропонуйте дітям згадати вірш із мину�
лого семестру, що записаний у 1 Петр. 5:5б.
Господь хоче, щоб ми були скромними і не під�
носилися над іншими людьми.

Практичне застосування (12�15 хв.)

Розділіть дітей на 3 групи, запропонуйте
кожній по черзі витягти картку із ситуацією і,
обговоривши вирішення проблеми, виголоси�
ти його. По закінченні завдання обговоріть усі
разом найкращий вихід з кожної запропонова�
ної ситуації.

Ситуація №1
Толик дуже високої думки про себе. Якщо

його однокласникам доручають якусь справу,
він завжди зі зверхнім виглядом дає свою по�
раду, що і як краще зробити. При цьому він
далеко не завжди має рацію, але вміло ховає
це за впевненим тоном. Що Толику потрібно
змінити у своєму характері?

Ситуація №2
Марина – працьовита дівчинка, але дуже

любить похвалу. Одного разу, побачивши, що
мама погано себе почуває, вона сама підмела і
вимила підлогу на кухні. Але мама через незду�
жання не побачила цього. Марина образилася
і, переставши з усіма в домі розмовляти, пішла
у свою кімнату. Як треба було вчинити Марині?

Ситуація №3
Максим і Даринка – брат і сестра. Вони

живуть з батьками в маленькій квартирі, тому
в них один на двох письмовий стіл. Максим
писав лист до товариша, коли прийшла зі шко�
ли Дарина і сказала, що її на завтра попроси�
ли намалювати листівку на день народження
вчительці, тому їй потрібний стіл. Максим ви�
рішив, що це не надто важлива справа і не
уступив сестрі. Даринці довелося малювати
на кухні, тримаючи папір на колінах. Яку
якість характеру виявив Максим? Як у даній
ситуації буде вчинити по�християнськи?

Підбийте підсумок. Завжди, коли нам хо�
четься уступити своєму егоїзму, ми повинні зга�
дувати життя Ісуса Христа на землі. Біблія опи�
сує, що Він, будучи багатим, зубожів заради
нас. Він народився в бідній родині теслі, і го�
ворив про Себе: «Мають нори лисиці, а гнізда
небесні пташки, – Син же Людський не має де
й голови прихилити... ». Ми повинні думати,
що в цій чи іншій ситуації зробив би Ісус, і про�
сити Святого Духа викривати нас, якщо ми в
чомусь зверхньо ставимося до людей.

Вивчення біблійного вірша (7�10 хв.)

Візьміть у руки Біблію і прочитайте вірш
Луки 14:11. Покажіть дітям виготовлений по�
сібник. Вивчіть вірш, використовуючи для цьо�
го різні інтонації і темп мови: перший раз мож�
на повторити вірш голосно, вдруге – тихіше,
потім співуче тощо.

Додаткова робота (7�8 хв.)

Виконайте завдання в Робочому зошиті
на сторінці 1 і 2 уроку 5. Повторіть біблійну
істину і її застосування в житті.

Час творчості (5�10 хв.)

Роздайте учням по одній кульці і нитці.
Запропонуйте дітям надути кульки і, поки во�
ни це будуть робити, поясніть, що це може на�
гадувати нам людину, що «надувається» від
гордості і зарозумілості. Але коли вона буде
робити це все більше і більше, то може «лоп�
нути». На надутій кульці з одного боку нехай
діти намалюють перманентним маркером
обличчя чоловічка, а потім обв’яжуть хвостик
ниткою. Це буде нагадувати про те, що не тре�
ба підноситися над другими, а тримати себе у
«вуздечці» скромності. З другого боку кульки
нехай діти напишуть біблійну істину уроку.
Кульки можна взяти з собою додому.

Хто�бо буде

впокоренийпідноситься –
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ЧОМУ ІСУС ЇВ ІЗ ГРІШНИКАМИ?

Луки 15 розд.
66
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Біблійна істина: 

Господь Ісус хоче, щоб ми любили і цінува�
ли кожну людину

Мета:

Навчальна: учні повинні дізнатися, що Хрис�
тос хоче спасти всіх людей і щоб ми говори�
ли про Нього людям, не зважаючи на особи

Практична: спонукати учнів не ставитися з
презирством і відразою до відкинутих усіма
людей (розумово відсталих, інвалідів, без�
домних, злочинців), а бачити в них дорого�
цінну вічну душу, яка може бути врятована
для вічності

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Прочитайте Луки 15 розд. На трьох чудо�
вих прикладах, що містяться у цьому розділі,
Господь відкриває нам важливі духовні істини
про цінність душі кожної людини. Те, що нам
здається неважливим, несуттєвим, для Господа
є дуже коштовним. Маючи поруч 99 спасен�
них душ, Він без зволікання йде рятувати соту
через велику любов до неї.

Тема любові є однією із найглибших тем
Біблії. На цьому уроці ви повинні донести до
розуму і серця дітей важливість любові, яку
ми повинні мати до кожної людини. Любити
іншу людину, уникати бридливості і зневаги
до людей, яких світ називає «загубленими», 
не звертаючи уваги на зовнішність людини –
дуже велика праця над собою і своїм «я». Вчи�
тися такої любові можна тільки в Господа.

Фарисеї нехтували грішниками і митника�
ми, не приховуючи цього. Тому вони і доріка�
ли Ісусові за те, що Він спілкувався з грішника�
ми, митниками і їв з ними. Він знаходив Своїх

загублених овець і знаходить дотепер. Господь
показав людям Свою любов особисто, а тепер
хоче показати Свою любов до них через Цер�
кву. Подумайте над тим, чим страшне явище
фарисейства серед християн. До чого воно
може привести?

Виконайте завдання в Робочому зошиті.

Підготовка наочних посібників

Напишіть слова нової пісні на дошці, ви�
готовте слід із істиною.

Для повторення візьміть два одноразових
стаканчики і за допомогою скотчу приклейте
до них написи «правильно» і «неправильно».
На невеликих листочках напишіть істинні і
хибні твердження, що стосуються матеріалу
минулого уроку і домашнього читання, скру�
тіть їх трубочкою і помістіть в мішечок.

Підготуйте іграшкову легкову машинку і
сільничку із сіллю для розділу Вступ.

Для біблійної історії підготуйте ілюстрацію
людини, що несе на плечах вівцю, кілька ілюс�
трацій про сина, який розтратив батьківську
спадщину (наприклад, його розмова з батьком
про гроші, розпусне життя, юнак поруч зі сви�
нями, юнак дорогою додому, в обіймах батька,
невдоволений старший брат), а також 10 вели�
ких за розміром монет.

Для вивчення біблійного вірша виготовте
посібник «10 драхм». Для цього виріжте з кар�
тону світло�сірого кольору (ви можете легко за�
тонувати простим олівцем білий картон) 10
монет діаметром 8 см. На них напишіть слова
вірша і посилання.

Виготовте пазли для часу творчості. Для
цього на білому аркуші паперу формату А3
намалюйте велике серце. Розфарбуйте його з
одного боку олівцями чи акварельними фар�
бами рожевого кольору і напишіть великими
літерами слово «любов» маркером червоного
кольору. Виріжте серце і розріжте на частини
довільної форми (кількість частин залежить
від підготовлених запитань, але їх має бути 
не менше кількості учнів). На незафарбовано�
му боці частинок напишіть запитання до уро�
ку. Також принесіть скотч і ножиці.

Біблійний вірш:

«Оце моя заповідь, – щоб любили один
одного ви, як Я вас полюбив!»

Івана 15:12
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Запитання для зразка:
� Чому фарисеї і книжники дорікали Христу

за те, що Він спілкувався з грішниками?

� Перекажи притчу про чоловіка і його 100

овець.

� Перекажи притчу про загублену драхму.

� Що відбувається на небі, коли кається

один грішник?

� Чому молодший син із притчі Ісуса захотів

забрати собі свою частину маєтку?

� Що вирішив зробити молодший син із

притчі Ісуса, коли отямився й усвідомив гріхов�

ність свого життя?

� Кого символізує старший брат із притчі

Ісуса?

� Чого Ісус навчив тебе на сьогоднішньому

занятті?

� Як ти можеш виявити любов до відкину�

тих усіма людей на ділі?

(Якщо ви скористаєтеся запропоновани�
ми запитаннями, то, працюючи над текстом
уроку, випишіть для себе відповіді).

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Драхма – срібна монета вагою 4 грами.
Жити марнотратно – вести розгульний

спосіб життя, тобто не відмовляти собі ні в
яких задоволеннях, ні в чому не стримуватися.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

Вітайте дітей, усміхаючись. Для повторен�
ня матеріалу минулого уроку запропонуйте
кожному учневі по черзі діставати одну папе�
рову трубочку, читати твердження і класти в
стаканчик з відповідним написом. Якщо дити�
на відповіла неправильно, нехай візьме ще
один листочок.

Зберіть листки щоденного читання, зро�
біть позначки в таблиці досягнень.

Час молитви (8�10 хв.)

На початку уроку разом з дітьми попро�
сіть в Господа благословення, скажіть про те,
як ви любите Його. Після біблійної історії по�
дякуйте Богу за Його любов, за те, що Він
любить і цінує кожну людину. Наприкінці
уроку станьте в коло і нехай кожен помо�
литься за того, хто стоїть праворуч. Зверніть
увагу на те, що молячись за людину, ми пока�
зуємо, що цінуємо і любимо її.

Час співу (7�10 хв.)

Запропонуйте дітям вивчити пісню «Наш
Ісус – любові Вчитель». Поясніть їм, що в сло�
вах пісні говориться про Божу любов до нас,
яка спонукає християн віддати її іншим. А щоб
люди не загинули, ми повинні розповідати їм
про Божу любов.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (5�6 хв.)

Покажіть дітям машинку і поставте запи�
тання:

� Яка властивість машини для нас найцінніша?

Те, що вона може швидко рухатися. Зви�
чайно, її можна купити, щоб використовувати
для ночівлі чи як теплицю, але навряд чи хтось
витратить заради цього такі гроші!

Тепер дістаньте сільничку і запитайте дітей:
� А чим цінна сіль?

Якщо дітям важко відповісти, дайте кож�
ному по трохи і нехай вони злижуть її язиком.
Сіль цінна своєю солоністю. Христос якось
сказав, що якщо сіль несолоною стане, то вона
буде ні на що не придатною, хіба що викинути
її на смітник.

Тепер попросіть бажаючого вийти перед
класом і запитайте учнів:

� А що є найціннішим у людині?

Всі органи нашого тіла згодом постарі�
ють. Вуха почнуть погано чути (легенько
потягніть учня за вухо), очі – гірше бачити (зак�
рийте йому очі долонею), зуби – випадуть
(нехай він поклацає зубами), коліна переста�
нуть згинатися (нехай учень присяде кілька
разів і сяде на місце). Нові відкриття зараз
робляться щодня, тому наші знання теж навряд
чи кому�небудь знадобляться років так через
50. І лише одне в людині має цінність – це її ду�
ша. Вона не зістариться і не втратить актуаль�
ності, тому що вічна.

Сьогодні на уроці ми побачимо, що Хрис�
тос цінував у людях не знання, уміння і зов�
нішність, а їхню душу, що могла бути спасенна
для вічності.

Біблійна історія (17�20 хв.)

Серед тих, хто приходив послухати
вчення Ісуса Христа, були різні люди. В ос�
новному це були грішники, які розуміли, що
роблять багато кепських справ і для них за�
критий вхід у Небесне Царство, тому вони
приходили до Христа за спасінням. (Нехай
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хтось із учнів прочитає Лк. 15:1). Запитайте
дітей:

� Ви знаєте, хто такі митники?

Справа в тім, що в часи Ісуса, як ви
пам’ятайте, юдеї знаходилися під владою Рим�
ської імперії і платили їм данину. Цю данину,
чи іншими словами, мито, збирали спеціальні
збирачі, яких і називали митниками. Багато
хто з митників були нечесними і брали з людей
більше грошей, ніж це було встановлено уря�
дом, забираючи надлишок собі. Юдеї вважали
митників за язичників, часто не дозволяли їм
навіть заходити до храму і брати участь у бого�
служіннях. Їх ненавиділи, обходили стороною,
не віталися і не розмовляли з ними.

Фарисеї і книжники, що вважали себе
найпоряднішими людьми, дорікали Ісусові за
Його спілкування з цими людьми (нехай інший
учень зачитає другий вірш). Для них така пове�
дінка була неприпустима.

Ісус, щоб показати їм цінність душі кожної
людини, розповів три цікавих притчі. Перша
була про загублену вівцю (відкрийте з дітьми
Луки 15:3�7, нехай вони прочитають притчу
по черзі; покажіть ілюстрацію). Друга притча –
про жінку, що загубила драхму (прочитати вір�
ші 8�10; щоб проілюструвати радість жінки,
широким жестом киньте на підлогу 10 монет і
запропонуйте дітям зібрати їх).

Третя притча була найяскравіша (під час
розповіді виставляйте на дошку ілюстрації). Ісус
розповів про одного чоловіка, у якого було два
сини. Він дуже любив їх обох і піклувався про
них. Але молодший син не був задоволений
життям. Йому хотілося стати самостійним, бага�
тим, відчути всі задоволення і принади цього
світу. Але як же здійснити своє бажання? Своїх
грошей у нього не було, а частина батьківсько�
го маєтку за законом дістанеться йому тільки
після смерті батька. Бажання зануритися у вир
задоволень було настільки сильним, що молод�
ший син, забувши про повагу і шану до батька,
підійшов до нього з дуже зухвалим проханням:
віддати належну юнаку частину маєтку... негай�
но, поки батько ще живий. Батько дуже любив
свого сина. Він розумів, що якщо той прийняв
таке рішення, то ніякі вмовляння не допомо�
жуть, а викличуть ще більший бунт. Батько ви�
рішив виконати прохання сина, щоб той на
власному досвіді спробував, що таке життя по�
за законом.

Отримавши гроші, молодший син не став
довго затримуватися вдома. Він вирішив знайти

місце дещо веселіше, а також подалі від совісті,
що могла б почати його мучити. Він пішов в іншу
країну і там зажив розпутно, не обмежуючи себе
ні в яких насолодах. Він витрачав гроші направо
і наліво. Як ви думаєте, чим усе це скінчилося?

Звичайно, гроші незабаром наче розчини�
лися (запропонуйте прочитати Лк. 15:11�13). І
отут, як на зло, в країні починається голод, а в
цього юнака – ні копійки на життя! Що ж роби�
ти? Треба шукати роботу. А це не легко зроби�
ти в країні, де панує голод. Але зрештою він
знайшов одного чоловіка, що запропонував йо�
му не тільки брудну, але й принизливу для юдея
(яким напевне був юнак) роботу – пасти свиней
(свині були нечистими тваринами, тобто таки�
ми, котрих юдеям не можна було приносити в
жертву і вживати в їжу). Довелося юнакові за�
довольнятися цим. Правда, робота від постій�
ного голоду його все ж не врятувала – йому 
не давали навіть стручків, якими годували сви�
ней (прочитати вірші 14�16).

Скільки так прожив бідний юнак, ми не зна�
ємо, але в нього був час подумати над своїм
вчинком і навіть над усім своїм життям. У його
душі стало прокидатися каяття, він зрозумів, як
сильно скривдив батька своїм нахабством. Як
же тепер бути? І ось одного прекрасного дня на�
чебто полуда спала з його очей. Давайте прочи�
таємо, що трапилось (коли діти зачитають вірші
17�19, попросіть їх закрити свої Біблії). Постав�
те учням запитання:

� Як ви думаєте, що сталося далі? Як батько

зустрів свого непокірного сина?

Після того, як діти висловлять свої думки,
розповідайте далі.

Все сталося зовсім не так, як передбачав
юнак. Батько, побачивши його вдалині, сам ки�
нувся назустріч, став обіймати і цілувати сина.
Той почав було казати свою заготовлену про�
мову, але батько навіть не дослухав його. Він
був такий радий поверненню сина і його сми�
ренності! Батько покликав слуг і наказав при�
нести юнакові найкращий одяг і взуття, а та�
кож почати готувати великий бенкет на честь
його повернення (прочитайте Лк. 15:20�24).

Але не всі раділи поверненню і каяттю
юнака. Його старший брат, що вважав себе
дуже пристойною і праведною людиною, був
украй обурений добротою і всепрощенням
батька (прочитайте в ролях вірші 25�32).

Поставте дітям запитання:
� Як ви думаєте, кого мав на увазі Ісус під

молодшим сином, який згрішив, але розкаявся?
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Грішників, що приходили до Ісуса для по�
каяння. Вони знали, що Господу не подоба�
ються їхні вчинки, але Він любить їх.

� А під старшим сином, що вважав себе пра�

ведником?

Фарисеїв і книжників, які вважали себе
дуже благочестивими, не усвідомлювали своїх
гріхів і навіть не думали каятися.

Розповівши ці три притчі, Христос хотів
показати, що любить кожну людину на землі і
хоче, щоб ми йшли Його слідами (прикріпіть
слід з біблійною істиною).

Практичне застосування (5�7 хв.)

Запитайте дітей:
� Подумайте, а чи не виявляєте ви зверхно�

сті до деяких людей?

Якщо ви обходите стороною чи засуджу�
єте людей, від яких погано пахне, дітей, що у
брудному одязі, немиті, з нечесаним волоссям
просять милостиню на базарах, а дивлячись на
себе, думаєте: «Як добре, що я не такий» – це
погано. Добре, що в більшості з вас інше жит�
тя, однак це заслуга не ваша, а батьків, що
люблять вас і піклуються про вас. А хто лю�
бить тих дітей з вулиці, у котрих батьки п’яни�
ці чи наркомани, а може, їх і взагалі немає?
Хто з вас показує їм свою любов?

Запропонуйте дітям розбитися на пари і
розіграти ситуації, у яких один учень грає зне�
доленого, а другий якось йому допомагає (ді�
литься їжею, запрошує в церкву чи Недільну
школу, розповідає про Ісуса). Повторіть біблій�
ну істину.

Вивчення біблійного вірша (7�10 хв.)

Бог є Любов, тому Він хоче, щоби ми
навчилися любити і цінувати всіх людей так,
як любить і цінує їх Він. Вірш сьогоднішнього
уроку написаний на монетах – драхмах. Це
нагадує нам про те, як жінка з притчі цінува�

ла одну загублену драхму і дуже зраділа, ко�
ли знайшла її. Висипте монети з віршем на
стіл і нехай дітей зберуть їх у правильному по�
рядку. Потім діти повинні знайти цей вірш у
себе в Бібліях і кілька разів прочитати хором
уголос. Після цього нехай кожний візьме по
монеті і вимовляє слово, яке йому дісталося,
в потрібний момент. Якщо дітей у класі бага�
то, нехай міняються монетами, поки добре не
вивчать вірш.

Додаткова робота (4�5 хв.)

Виконайте завдання в Робочому зошиті.

Час творчості (12�15 хв.)

Запитайте дітей, чи знають вони, що зна�
чить вираз «розбите серце». Часто буває, що
заподіяне людині зло, зрада, обман, холодна
байдужність замість уваги і дружніх стосунків
розбиває людям серце. І є тільки один сильний
«клей», який може з’єднати часточки розбитого
серця в одне ціле.

Щоб дізнатися, що це за клей, діти повин�
ні відповісти на запитання за темою цього уро�
ку. Діставайте з коробки по одній частинці
серця і ставте по черзі учням запитання. Якщо
дитина відповідає правильно, то одержує еле�
мент пазлів. Коли все буде роздано, діти по�
винні зібрати часточки серця в одне ціле до�
гори тим боком, де
написані запитання
і склеїти скотчем.
Коли вони пере�
вернуть серце, то
зможуть прочита�
ти назву найкращо�
го «клею» для розби�
тих сердець – любов.

Скажіть дітям, щоб
вони принесли на наступний урок шкаралу�
пу від вареного яйця.

Л
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Біблійна істина: 

Ісус хоче, щоб ми віддавали Богу хвалу і
подяку

Мета:

Навчальна: учні повинні усвідомити, що все в
нашому житті нам дає Господь, тому ми
завжди повинні дякувати Йому

Практична: спонукати дітей не забувати за все
дякувати Господу

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Прочитайте Луки 17:11�19 і 117(118) Пса�
лом. Вдячності в нашому житті, на жаль, не зав�
жди відводиться належне місце, і це дуже сумно.
Адже щиро дякувати за все Богові може тільки
смиренне, любляче, доброчесне серце, яке у
всьому покладається на Господа. Адже, правда ж,
ми частенько схожі на цих дев’ятьох прокажених?
Просимо чогось у Господа, одержуємо, а сприй�
маємо це як належне... Виховуйте в собі дух вдяч�
ний і смиренний перед Богом і вчіть цьому дітей.

Повторюйте біблійну істину на уроці що�
разу, коли вона природно виникає. Перепи�
туйте дітей, до чого нас закликає Бог. Відпові�
ді покажуть вам, як діти засвоїли істину уроку.
Виконайте завдання в Робочому зошиті, щоб
бути готовим допомогти, якщо в учнів виник�
нуть труднощі.

Підготовка наочних посібників

Виготовте слід з біблійною істиною уроку.
Для біблійної історії підготуйте брудний,

потертий шматок тканини, найкраще з мішко�
вини, як символ одягу прокаженої людини, і
чистий, білий шматок тканини як символ одягу
очищеної людини.

Для ілюстрації Практичного застосування
попросіть помічника бути у вас на уроці. Під�
готуйте 3�4 тонких довгих шарфи.

Приготуйте все необхідне для часу твор�
чості: аркуші жовтого картону формату А4,
розрізані на 4 частини (за кількістю учнів), про�
сті олівці, картонні шаблони різних фруктів і
овочів, клей ПВА, гуаш, пензлики, маленькі
баночки для змішування клею і фарби, фло�
мастери і яєчну шкаралупу (на випадок, якщо
хтось забуде її принести).

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Наставник – учитель, керівник.
Самаряни – народ, що виник у результаті

змішання євреїв з язичниками. Євреї дуже уни�
кали самарян і вважали їх ідолопоклонниками.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (3�5 хв.)

Привітайте учнів, запитайте, чи вийшло в
них виявити любов до людей, яких суспільство
намагається уникати. Якщо так, то попросіть
поділитися з класом подробицями. Якщо подіб�
ний досвід на цьому тижні був у вас – що дуже
бажано – обов’язково поділіться ним з учнями.

Попросіть дітей здати аркуші щоденного
читання, нехай вони зроблять позначки в та�
блиці досягнень. Виріжте і наклейте наступний
елемент на плакат семестру. Діти повинні зро�
бити так само й у себе в Робочих зошитах.

Час молитви (8�10 хв.)

Вчіть дітей молитися молитвою подяки.
Це можна зробити способом «молитовної бе�
сіди»: станьте з дітьми в коло, і нехай кожний
говорить по одному реченню подяки Богу (не
говорячи «амінь»).

Пройшовши в такий спосіб від 1 до 3
кіл, ви завершуєте молитву подяки і говори�
те «амінь». Поясніть дітям, що це немов одна
молитва подяки, вимовлена різними голоса�
ми. При цьому важливо уточнити, щоб діти
не повторювалися, а знаходили різні Божі

Біблійний вірш:

«Дякуйте Господу, добрий�бо Він, бо наві�
ки Його милосердя!»

Псалом 117(118):1

А ДЕВ’ЯТЬ ЖЕ ДЕ?

Луки 17:11�19
77
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благословення у своєму житті, за які можна
дякувати Господу.

Час співу (8�10 хв.)

Спів на сьогоднішньому уроці теж спря�
мовано на прославлення Господа і вдячність
Йому за все. Повторіть пісню минулого уроку,
«Наш Ісус – любові Вчитель». Нехай співом ке�
рує хтось із учнів.

Запропонуйте заспівати й інші пісні, які б
прославляли Господа, говорили про нашу
вдячність Йому. Наприклад, «Я – Божеє тво�
ріння» чи інші пісні з минулого семестру.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (5�6 хв.)

Запитайте в дітей:
� Скажіть, будь ласка, що ви найбільше лю�

бите їсти (дайте досить часу, щоб відповіли всі)?

� Яка у вас улюблена пора року і чому?

� А яке у вас найулюбленіше свято?

Розкажіть дітям про свято подяки, що
святкується в усьому світі, хоча має різні назви.
У євреїв це було свято жнив перших плодів і
свято збирання плодів наприкінці року. У нас
це свято називається свято Жнив. Зазвичай в
церкві ставиться великий стіл і прикрашається
різними прекрасними і корисними фруктами й
овочами, якими щороку благословляє нас Гос�
подь. Бог щодня дбає про нас, посилає нам усе
необхідне для життя на землі. І ми ніколи не по�
винні забувати дякувати Йому за це.

Давайте відкриємо Біблії і прочитаємо про
людей, що не вважали за потрібне подякувати
Богу за чудо, яке Він вчинив у їхньому житті.

Біблійна історія (13�15 хв.)

Ісус Христос ішов до Єрусалима. Доро�
гою Він проходив між Самарією і Галілеєю (по�
кажіть на карті) і зайшов в одне селище. Там
Йому зустрілися 10 чоловік, хворих проказою.

Проказа – це жахлива хвороба. Шкіра
хворого покривається виразками і ранами,
що гнояться. Людина відчуває сильний біль,
але найстрашніше, що люди дуже боялися
заразитися від прокажених, тому хворі, коли
їм зустрічалися дорогою перехожі, повинні
були голосно викрикувати «нечистий! нечис�
тий!». Їх виганяли з міст і селищ, і вони зму�
шені були жити в спеціальних місцях для
прокажених. Покажіть шматок брудної міш�
ковини і покладіть його на стіл. Скажіть, що

цей шматок тканини буде в нас на уроці сим�
волом прокази.

Отож, цих 10 прокажених, знаючи, що їм
не можна підходити близько до людей, стали
подалі від Ісуса і почали щось Йому кричати.
Запитайте дітей:

� Як ви думаєте, що саме?

Запропонуйте дітям відкрити Біблії і про
читати Луки 17:12�13.

За юдейським законом діагноз хворим ста�
вили священики. Вони уважно олядали всі
виразки, рани й опіки, що були в людей у той
час, тому що на них дуже легко «розквітала»
проказа. Вони вміли відрізняти цю хворобу від
облисіння, запалення, лишаю, корости й інших
захворювань і в залежності від діагнозу оголо�
шували людину або чистою, або нечистою. То�
му Ісус каже десяти хворим у відповідь на їхнє
прохання: «Підіть, покажіться священикам».

Цікаво, що подумали прокажені? Ми цьо�
го не знаємо, але бачимо, що вони скорилися
Ісусові і вирушили до священиків (прочитайте
вірш 14). І сталося чудо!!! Коли вони йшли до�
рогою, то цілком очистилися від прокази! (По�
кладіть на стіл чисту тканину). Їхня шкіра стала
гладенькою і здоровою, як до недуги. Вони,
звичайно ж, відразу кинулися дякувати Ісусові,
як ви думаєте? Давайте прочитаємо (прочита�
ти вірші 15�18). Отакої... Сумно, правда? У
словах Ісуса чути біль і здивування. Як можна
не прославити Бога за такий чудовий подару�
нок? Страждати від страшних болів, бути у
вигнанні, а потім за одну мить отримати звіль�
нення від усього цього і не повернутися, щоб
подякувати Господу!

Ісус хоче, щоб ми віддавали Богу хвалу і
подяку за все, що Він робить у нашому житті
(прикріпіть слід з істиною). А якщо подумати –
Він робить абсолютно все, тому наша хвала
повинна бути безперервною!

Ісус звертається до вдячного самарянина
зі словами: «Підведися й іди: твоя віра спасла
тебе!». Господь Ісус Христос прийшов у цей
світ, щоб очистити людей від духовної прока�
зи – гріха. Чистий шматок тканини (візьміть
його в руки) символізує людину, яка повірила,
що Ісус – Всемогутній Бог – може прощати грі�
хи. Вона обмита Кров’ю Христа, Який умер за
нас на Голгофському хресті.

Як проказа поступово знищує тіло люди�
ни, так гріх знищує душу. Гріх – причина
неприємностей, лих і страждань. Символом
гріха є ось цей брудний одяг (покажіть бруд�
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ний шматок тканини), а в Біблії написано, що
в Небо не ввійде ніщо нечисте.

Самарянин повернувся до Ісуса, щоб про�
славити Бога за всемогутність і подякувати
Христу за зцілення. І він отримав волю не тіль�
ки від фізичної хвороби, але й від рабства грі�
ха і вічної смерті!

Практичне застосування (10�13 хв.)

Попросіть вийти всіх дітей до дошки і ста�
ти в коло. Скажіть їм:

� Давайте подумаємо, що ми маємо від Гос�
пода (нехай діти повторюють за вами всі рухи).
Розум (покажіть на голову), слух (доторкніться
до вух), зір (доторкніться до очей), смак (дотор�
кніться до губ), голос (доторкніться до горла),
руки, ноги, внутрішні органи (відповідні жести).

Тепер попросіть підійти до вас помічни�
ка. Обв’яжіть шарфом йому очі і скажіть:
«Можливо, людина сліпа. За що вона може
дякувати Богу?» За слух, розум, голос, руки,
ноги тощо (показуйте відповідні жести). «Чи
людина не може ходити (обв’яжіть помічнику
ноги). За що він тепер може дякувати Госпо�
ду (назвіть з жестами)?» Тепер декількома
шарфиками обв’яжіть помічнику, наприклад,
горло, руки і живіт. Скажіть дітям: «Допусти�
мо, людина німа, у нього хворі печінка і шлу�
нок, а також не працюють руки. Він може за
щось дякувати Богу?» (Перелічіть із жестами;
нехай діти сідають на місця). Скажіть їм:

� Бог завжди піклується про нас і дає все
необхідне: ми маємо що їсти і пити, у що одяг�
тися, маємо друзів і батьків. Якщо чогось од�
ного з названого вище в нас немає, то є інше.
А найголовніше – Бог дає нам Свою любов, і
жодна людина не може сказати, що Бог мало
її любить – це буде неправдою. Іноді ми так
звикаємо до того, що робить для нас Бог, що
забуваємо за це дякувати Йому. Пам’ятайте
про невдячних прокажених, і не будьте схо�
жими на них. Що б не сталося у вашому жит�
ті: радість чи сум, щастя чи переживання – усе
це Бог робить, щоб ми були ближчими до
Нього. Він хоче, щоб у нас було м’яке, добре

серце, щоб ми були вдячні кожному, хто пік�
лується про нас.

Покажіть шматок білої тканини. Завер�
шіть цей розділ словами про те, що найбільшу
вдячність відчуває людина, яку Ісус омив
Своєю пречистою Кров’ю і ввів у Свою небес�
ну родину, давши новий, чистий і білий одяг
праведності. (У цей момент можна зробити за�
клик до покаяння).

Виконайте з дітьми завдання на стор.2
Робочого зошита.

Вивчення біблійного вірша (7�10 хв.)

Напишіть біблійний вірш на дошці. Діти
повинні знайти його у своїх Бібліях і прочитати.
Потім поділіть їх на 2 команди, наприклад, на
хлопчиків і дівчаток, чи на два ряди. Розучуйте
вірш так: перша команда, вставши, вимовляє
перше слово, наступна – друге, і так по черзі.

Розучуйте вірш доти, доки діти не вивчать
його напам’ять. Тоді зітріть його з дошки, а ко�
манди повинні будуть повторити його по пам’яті.

Додаткова робота (4�6 хв.)

Виконайте завдання в Робочому зошиті.

Час творчості (12�15 хв.)

Бог піклується про людей, коли дає їм
їжу. Багато страв ми можемо приготувати з
овочів і фруктів. Сьогодні ми зробимо апліка�
цію улюбленого плоду. Роздайте дітям картон
і запропонуйте намалювати його контур (мо�
лодшим дітям роздайте шаблони). Малюнок
усередині контуру необхідно ретельно змазати
клеєм ПВА, а потім, відриваючи по шматочку
яєчної шкаралупи, викладати її щільним ша�
ром, як мозаїку, на картон. Гуаш змішайте з
клеєм ПВА в пропорції 1:1. Така фарба не за�
бруднює руки і не розсипається після висихан�
ня. Розфарбуйте овоч чи фрукт, домалюйте
дрібні деталі фломастером. Навколо плоду на�
пишіть біблійну істину уроку.

Ви можете запропонувати дітям виготови�
ти кілька робіт, щоб одну залишити для дитя�
чої виставки, а другу взяти додому.
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МОЛИСЯ ЗАВЖДИ!

Луки 18:1�8
88
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Біблійна істина: 

Господь хоче, щоб ми ніколи не занепада�
ли духом у молитві

Мета:

Навчальна: учні повинні зрозуміти, що Бог
завжди відповідає на наші молитви, але від�
повідь може бути негативною

Практична: спонукати дітей бути наполегли�
вими в молитві й уважно читати Слово
Боже, щоб отримати відповідь, а також до�
віряти Богу свої потреби, молитися за рід�
них і друзів

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Прочитайте місце Писання Луки 18:1�8.
Притча Ісуса яскраво ілюструє, що нам треба
завжди молитися і не занепадати духом. Цей
урок дуже цінний для християнина будь�якого
віку, як духовного, так і фізичного. Іноді вірую�
чі перестають молитися за якусь потребу, роз�
чарувавшись в Богові чи легко переключившись
на що�небудь інше. Господь чекає від нас не та�
кого ставлення до молитви. Він хоче, щоб ми
були перед Ним, як довірливі діти, що прихо�
дять до Батька з усіма своїми проблемами.

Протягом усього заняття заохочуйте дітей
розповідати свої приклади, як Бог відповів на
їхні молитви.

Підготовка наочних посібників

Підготуйте невеликі заохочувальні призи.
Для Вступу виготовте посібник «Світло�

фор». Для цього виріжте з картону білого
кольору основу світлофора (див. Вивчення
біблійного вірша), наклейте на потрібні місця
червоне, жовте і зелене кола, нанесіть чорним

фломастером необхідні контури. Напишіть на
смужках картону фрази «завжди молитися» і
«не занепадати духом».

Приготуйте для біблійної історії шаль для
вдови. Потренуйтесь у постановці історії самі
чи запросіть помічника (у такому випадку дайте
йому заздалегідь слова, які він має говорити).

На листочках формату А6 за кількістю уч�
нів намалюйте світлофор, прикрасьте його і
напишіть на кольорових кружечках біблійний
вірш уроку, розбивши його на значеннєві ча�
стини (див. відповідний розділ).

Заготовте матеріали для часу творчості:
аркуші паперу формату А5, різнокольорові
ручки, фломастери, скотч, ножиці, складаний
ножик, наклейки, порожню коробку з�під взут�
тя, папір для пакування подарунків чи цупкий
кольоровий папір і старі поштові листівки,
клей ПВА.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Докучати – набридати.
Вдова – жінка, що втратила чоловіка і

таким чином залишилася без засобів до існу�
вання.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

До приходу учнів покладіть на парту кож�
ного з них якийсь невеликий приз і підпишіть,
що це від вас. Коли вони зберуться, запитайте,
чи викликав сюрприз у них бажання подякува�
ти, навіть якщо це не те, чого вони хотіли; чи
легко дякувати за приємне. Нехай діти згада�
ють, які неприємності трапилися в їхньому
житті протягом тижня, і чи подякував хтось з
них за це Богові. Нагадайте їм, що ми повинні
дякувати Богу за все – і за приємне, і за непри�
ємне. Бог допускає печалі в нашому житті, щоб
ми вчилися смиренності.

Нехай діти зроблять позначки про від�
відування, виріжуть і наклеять наступний
елемент у свої зошити та в основний плакат
семестру.

Біблійний вірш:

«Треба молитися завжди, і не занепадати
духом»

Луки 18:1б
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Час молитви (10�15 хв.)

Сьогоднішній урок налаштовує учнів на
молитву. Крім вашої молитви перед початком
уроку запропонуйте дітям розповісти, за що во�
ни моляться тривалий час, щоб разом у класі за
це помолитися. Перед початком молитви про�
ведіть коротке доктринальне пояснення про
молитву, побудоване у вигляді опитування.

� Що таке молитва?

Молитва – це звернення людини до Бога.
У молитві ми прославляємо Господа, просимо
Його керівництва, довіряємо свої проблеми,
одержуємо від Нього розраду і підтримку.

� Які бувають молитви?

Молитви покаяння, подяки, молитви при
благословенні дитини і шлюбі тощо.

� Де можна молитися?

Де завгодно.
� Як довго варто молитися?

У церкві молитва має бути короткою і зміс�
товною, особиста молитва може тривати скіль�
ки завгодно.

� У якому положенні треба знаходитися під

час молитви?

Якщо це можливо, ставши на коліна чи стоя�
чи. Це виражає нашу повагу до Бога і благоговін�
ня перед Ним. Але поза має другорядне значен�
ня в порівнянні зі станом серця під час молитви.

Після біблійної історії помоліться, ставши
в коло. Попросіть у Бога терпіння і смиренно�
сті, щоб з покірністю очікувати Його відповіді
і бути слухняними Його волі.

Наприкінці уроку проведіть з дітьми мо�
литву подяки і хвали, розділившись на невеликі
групи по 3 особи. Завершіть заняття спільною
молитвою «Отче наш».

Час співу (8�10 хв.)

Сьогодні на уроці згадайте пісню «Молитва».
Нагадайте дітям, що через спів ми підно�

симо Господу нашу хвалу і вдячність, прослав�
ляємо Його милість.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (3�5 хв.)

Покажіть дітям світлофор і поставте запи�
тання:

� Для чого створений світлофор? Що озна�

чає кожен його колір?

Ми візьмемо для зразка роботу цього ко�
рисного пристрою, щоб зрозуміти, як Бог від�
повідає нам на молитви.

Червоне світло означає «стій, не роби то�
го, що може тобі зашкодити». Жовте світло –
«зачекай». Зелене світло – Бог виконує наше
прохання.

Скажіть дітям, що Ісус розповів Своїм учням
притчу про дві умови, яких необхідно дотриму�
ватися в молитві. Помістіть на дошці таблички
«моліться завжди» і «не занепадайте духом».

Біблійна історія (10�12 хв.)

В одному місті жив суддя (сядьте, розвалив�
шись, на стілець, обіпріться руками об коліна).
Він розбирав позови (тобто спірні справи)
людей, вирішував, хто правий, хто винуватий.
Зазвичай він сидів на площі, куди до нього і при�
ходили городяни зі своїми проблемами. Суддя
цей був несправедливим і, роблячи гріховні
вчинки, не боявся Бога і не соромився людей.
Напевно, він не раз брав хабарі і судив людей
нечесно, а їхнє страждання його не хвилювало.

В одному місті з ним жила вдова (встаньте
і надягніть на голову шаль), у якої трапилося
велике горе. Якась людина вирішила позивати
з нею, обвинувативши її в поганому вчинку. Її
нікому було захистити, і єдиною її надією був
суддя. Вона довгий час ходила до нього і про�
сила: «Захисти мене від мого супротивника».

Але суддя не надто квапився допомогти
бідній жінці (сядьте на стілець). Він просто не хо�
тів займатися цією справою. Однак жінці більше
нікому було допомогти (надягніть на голову
шаль), тому вона продовжувала ходити і проси�
ти суддю.

Минув якийсь час і суддя якось сказав сам
собі (сядьте): «Хоч і Бога я не боюся, і людей не
соромлюся, але через те, що вдовиця оця доку�
чає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без
кінця не ходила, і не докучала мені». На цьому
притча Ісуса закінчується. Давайте прочитаємо
її у своїх Бібліях (прочитати Лк. 18:1�5).

Після цього Господь промовив Своїм слу�
хачам, що раз несправедливий суддя погодив�
ся допомогти вдові, то невже Бог не захистить
Своїх дітей, що волають до Нього безперервно
день і ніч? Він довго терпить усіх нас, тому іно�
ді бариться з захистом, однак, – каже Ісус –
незабаром ми отримаємо його. Але більше
Христа турбувало інше запитання: коли Він
прийде на землю вдруге, щоб судити світ, чи
знайде Він у людях таку ж віру, як у вдови?
(Прочитати вірші 6�8).

Біблія вчить, що Бог чує молитви правед�
них, допомагає їм, охороняє їх і захищає. Як�
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що ви довгий час молитеся про допомогу,
страждаєте від утисків з боку своїх одноклас�
ників, що насміхаються над вами, і думаєте, що
Бог не чує вас, якщо не забирає всіх негараз�
дів, ви помиляєтеся. По�перше, Бог хоче, щоб
ми вчилися смиренності, стійкості в перене�
сенні випробувань. По�друге, ми вчимося дов�
готерпінню, коли не отримуємо негайного
задоволення своїх потреб. А по�третє, ми по�
винні довірятися досконалій волі Божій. Ми
повинні з простою довірою продовжувати
приносити своє прохання перед лице нашого
Небесного Батька, і Він обіцяє Свій захист
(прикріпіть слід з біблійною істиною уроку).

Практичне застосування (7�8 хв.)

Поверніться до табличок на дошці.
� Як ви розумієте слова «молитися завжди»?

Вислухайте думки дітей. Це значить моли�
тися постійно, у будь�яких обставинах, не за�
бувати, що своєю молитвою ми свідчимо Богу
про наше розуміння важливості молитов.

� А що значить «не занепадати духом»?

Не розчаровуватися, не говорити «все, я
більше не можу за це молитися. Бог, напевно,
не чує мене». Наведіть приклад із власного
життя про те, як ви довго чекали відповіді Бо�
га на вашу молитву. Це буде корисним досві�
дом для дітей.

Знову покажіть дітям посібник «Світло�
фор» і, показавши на жовте світло, запитайте:

� Як ви думаєте, чому існують такі молитви,

на які Бог не відразу відповідає?

Відповідь не завжди приходить відразу,
але поки ми чекаємо, то більше починаємо до�
віряти Богу, стаємо терплячішими, слухняніши�
ми. Бог знає наші думки і чує наші молитви, Він
також перевіряє нашу віру. Продовжуйте мо�
литися і сподіватися на Господа. Тільки Бог
знає, що нам слугуватиме на добро і коли нам
це дати. Тому іноді на зміну зеленому і жовто�
му приходить червоний колір. Запитайте дітей:

� Чому Бог може не виконувати наші ба�

жання?

Тому що іноді наше бажання не принесе
нам нічого доброго. Дуже важливо зосереди�
тися на тому, за що ми молимося. Чи думаєте
ви над своїми словами під час молитви? Чи
потрібне вам зараз те, про що ви просите? Для
чого воно потрібне? Іноді ми просимо «не на
добро» іншим чи ж на шкоду собі, навіть не пі�

дозрюючи про це. Тільки Всезнаючий Небес�
ний Отець знає про все. Підбийте підсумок:
навіть коли Бог не дає відповіді на нашу мо�
литву, ми повинні вірити, що це найкраще для
нас, не занепадати духом, а головне – вірити,
що Бог зробить те, що корисніше для нас! По�
вторіть біблійну істину.

Вивчення біблійного 
вірша (7�8 хв.)

Роздайте дітям заготовки
біблійного вірша і дайте кілька
хвилин, щоб кожний із них
упівголоса вивчив його на�
пам’ять. Перевірте кожного
учня.

Додаткова робота (7�10 хв.)

Виконайте завдання в Робочому зошиті
на сторінці 1 і 2 уроку №8. Будьте готові до�
помогти дітям виконати завдання на повторен�
ня притч, які вони вже вивчили.

Час творчості (10�15 хв.)

Роздайте дітям аркуші паперу і ручки, за�
пропонуйте їм написати лист�молитву до Бога і
поставити внизу дату (відведіть на це 5�7 хв.).
Потім нехай діти прикрасять його малюнками,
складуть учетверо у вигляді конверта (див. ма�
люнок), закріплять скотчем і підпишуть, від кого
лист і кому він адресований. На місце марки
приклейте наклейки.

Тепер запропонуйте дітям зробити пош�
тову скриньку. Розподіліть завдання між дітьми
так, щоб кожний виконував якусь роботу.
Потрібно заклеїти коробку скотчем так, щоб
вона не розкривалася, потім обклеїти її пода�
рунковим папером (чи звичайним кольоровим,
а потім вирізати малюнки з листівок і наклеїти
їх зверху). Тепер обережно й акуратно про�
ріжте в коробці отвір за розміром аркуша (див.
малюнок). Діти можуть підібрати назву пошто�
вій скриньці і написати її зверху.

Помістіть листи в коробку, щоб наприкін�
ці навчального року прочитати їх. Після закін�
чення роботи візьміть свою моли�
товну поштову скриньку в руки і
помоліться разом із дітьми, дові�
ряючи Богу вирішення всіх цих
бажань. Знайдіть для коробки
місце в класі.

Луки 18:1б

Треба

молитися
завжди,

і не
занепадати

духом
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ДОРОГА ДО ВІЧНОГО ЖИТТЯ

Луки 18:18�31
99
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Біблійна істина: 

Біблія вчить, що Ісус Христос – єдина доро�
га до вічного життя

Мета:

Навчальна: учні повинні дізнатися, що тільки
присвятивши своє життя Ісусу Христу,
можна отримати вічне життя

Практична: спонукати учнів прийняти Ісуса
Христа як свого Господа і поставити Його на
перше місце у своєму житті

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Прочитайте місце Писання – Луки
18:18�30, а також паралельне місце Марка
10:17�31, щоб повніше висвітлити цю тему.
Ісус показує єдину дорогу, що веде до вічно�
го життя з Богом. Це не добрі справи, не хо�
діння в церкву, не викладання у Недільній
школі, а присвячене прямування за Христом.
Ніяка інша дорога не веде до Неба.

Ісус приймає кожну людину, що прихо�
дить до Нього, але не кожний хоче іти вслід за
Ним, тому що для цього треба пожертвувати
земними захопленнями. 1 Тимофія 6:10 гово�
рить, що корінь зла є не самі гроші, а грошо�
любство. Самі гроші нічого не значать, але важ�
ливе наше ставлення до них. Ісус говорив, що
серце людини буде там, де її скарб. У нашому
житті тим скарбом може бути не тільки багат�
ство, але і наша зовнішність, робота, телевізор,
ходіння по магазинах, спорт, комп’ютер – усе,
що ми ставимо вище пізнання нашого Господа.

Підготуйте запитання на повторення.
Відповіді на кросворд (у Робочому зошиті):

1. Здійсниться. 2. Давидів. 3. Змилуйся. 
4. Єрихон. 5. Прозрів. 6. Віра. 7. Хвалу. 8. Ісус.

Підготовка наочних посібників

Напишіть слово «молитва» великими літе�
рами на аркуші картону А4 і розфарбуйте їх.
Намалюйте олівцем сітку, як для пазлів (див.
приклад у 15�му уроці 1�го семестру, тільки
кількість пазлів має бути вже від 12 до 20 – тро�
хи більше, ніж кількість учнів), і розріжте картон
на часточки. На невеликих листочках напишіть
запитання на повторення і згорніть їх у трубоч�
ки. До кожної частини пазла приклейте скотчем
ниточку потрібної довжини і прив’яжіть до неї
трубочку з запитанням. Складіть пазли в коро�
бочку так, щоб трубочки звисали по краях.

Напишіть слова пісні на великому аркуші
паперу.

Принесіть на урок карту вашого міста чи,
якщо такої немає, будь�яку карту.

Для демонстрування біблійної історії ви�
готовте овал зі словом НАЧАЛЬНИК, 2 пря�
мокутні таблички ВІЧНА СМЕРТЬ і ВІЧНЕ
ЖИТТЯ З БОГОМ, покажчик зі словами
СВОЯ ДОРОГА, а також скотч і крейду. У хо�
ді біблійної історії вивішуйте ці символи на
дошку. У вас має вийти схема, представлена у
відповідному розділі.

Перемалюйте з Робочого зошита будь�
який лабіринт на невеликі листочки за кількістю
учнів, а також підготуйте прості олівці і гумки.

Підготуйте ігрове тісто (рецепт і спосіб
приготування містяться в уроці №7 першого
семестру). Додайте в тісто жовту гуаш. Приго�
туйте шпички, а також атласну стрічку чи пле�
тений шнурок (попередньо нарізати на шматки
довжиною приблизно 0,5 м).

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Вельми – дуже.
Бракує – не вистачає, немає.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (7�8 хв.)

Розкладіть для дітей, що прийшли заздале�
гідь, настільні ігри. Поцікавтеся, як минув тиж�
день, чи не важко було виконувати завдання

Біблійний вірш:

«Я – дорога, і правда, і життя. До Отця 
не приходить ніхто, якщо не через Мене»

Івана 14:6
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Щоденника. Коли діти зберуться, по покажіть
їм коробочку з запитаннями і скажіть, що в ній
знаходиться загадка. Якщо вони дадуть відпо�
відь на всі запитання, то довідаються слово, ду�
же важливе для всіх віруючих людей на землі.

Запропонуйте кожному учневі по черзі
взяти паперову трубочку і, потягнувши за ни�
точку, дістати частину літери. Якщо учень від�
повідає неправильно, він повинен покласти за�
питання назад і трохи пізніше спробувати ще
раз. Коли на руках учнів будуть усі часточки
букв, запропонуйте їм скласти слово.

Час молитви (8�10 хв.)

Перед тим як ви будете молитися на по�
чатку уроку, запитайте учнів, навіщо ми моли�
мося перед уроком, може, це звичка? Звичай�
но, це не звичка, а необхідність і бажання
серця все робити з Божого благословення.
Той, хто перший відповість на це запитання,
нехай помолиться і попросить Божого водій�
ства і благословення на цей урок.

Час співу (6�7 хв.)

Вивчіть з дітьми пісню «Ісус є дорога».
Вона коротка, але повторює біблійний вірш
уроку. Це допоможе дітям вивчити його на�
пам’ять.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (3�5 хв.)

Запитайте дітей:
� Чи доводилося комусь з вас коли�небудь

заблукати? Чому так виходить, що іноді людина

може заблудитися?

Ми не завжди знаємо правильну дорогу
до потрібного місця. Ось коли нам дуже при�
дасться карта. Покажіть дітям карту і попро�
сіть знайти свою вулицю (у молодших дітей
просто дізнайтеся її назву і знайдіть самі).

Сьогодні ми дізнаємося про начальника,
що заблукав і запитав в Ісуса, як правильно йо�
му йти. Ісус відповів йому, але чи пішов началь�
ник правильною дорогою? Давайте дізнаємося.

Біблійна історія (15�20 хв.)

Щодня Ісуса оточувало багато людей. Одні
приходили зцілитися, інші – щоб отримати Його
благословення для своїх дітей, треті – щоб почу�
ти відповіді на свої життєво важливі запитання.

Якось підійшов до Ісуса один чоловік
(прикріпіть овал). Він був начальником, і мав

великий маєток. Він знав, що Ісус – мудрий
Вчитель і дає гарні поради. Його дуже цікави�
ло одне питання, на яке він і вирішив отрима�
ти відповідь в Ісуса: «Учителю добрий – звер�
нувся він до Христа, – що робити мені, щоб
вічне життя вспадкувати?» (прикріпіть подалі
від слова НАЧАЛЬНИК табличку ВІЧНЕ
ЖИТТЯ З БОГОМ). Ісус знав, що чоловік
звертається до Нього не як до Бога, а як до
простого мудреця, тому для початку відповів
йому: «Чого звеш Мене Добрим? Ніхто не є
Добрий, крім Бога Самого». Цим Христос по�
казує, що всі Його слова – це не просто корис�
ні поради, але сама Божа істина!

Проте Ісус продовжує, відповідаючи на
запитання начальника, як успадкувати вічне
життя: «Знаєш заповіді: Не вбивай, не чини пе�
релюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, 
не кривди, шануй свого батька та матір».

� Що це за заповіді, про які говорить Ісус?

Це заповіді, які Бог дав ізраїльському на�
роду через Мойсея.

«Це все виконав я ще змалку», – відповів
Господу чоловік. Можливо, він дійсно був ду�
же доброю людиною. Але вічне життя отриму�
ють не ті, хто кращий за інших, а ті, хто любить
Господа всім серцем і йде вслід за Ним. Вірую�
чі в Ісуса будуть робити добро і стають кращи�
ми, тому що до цього їх закликає Небесний
Отець і допомагає Дух Святий. А в невіруючої
людини не вийде постійно робити добро, тому
що вона ще не має нового серця, яке дає Гос�
подь при покаянні.

Молодий начальник був дуже багатий.
Багатство не заважало йому шанувати батька і
матір, він не крав – йому вистачало своїх гро�
шей, ні на кого не говорив неправди, не уби�
вав. Але що він цінував більше за все на світі?
Чи насправді він так хотів знайти вічне життя,
щоб у всьому слухати Господа і йти вслід за
Ним? Ісус показує йому дорогу до вічного жит�
тя: «Одного бракує тобі: іди, розпродай, що
маєш, та вбогим роздай, – і матимеш скарб ти
на небі! Потому приходь та й іди вслід за
Мною» (намалюйте від слова НАЧАЛЬНИК до
таблички ВІЧНЕ ЖИТТЯ З БОГОМ дорогу і
напишіть на ній ІСУС ХРИСТОС; можете за�
повнити дорогу слідами).

Як ви думаєте, чи пішов той молодий на�
чальник єдиною дорогою, що веде до вічного
життя з Богом? На жаль, ні. Він настільки був
прив’язаний до свого земного багатства, що
не захотів його міняти на небесні скарби. Він
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не захотів віддавати те, що було найголовні�
шим в його житті – гроші. Сумний відійшов він
від Ісуса Христа, Який був єдиною дорогою
до вічного життя (прикріпіть слід з біблійною
істиною). Начальник обрав свою дорогу (при�
кріпіть покажчик ліворуч від слова НАЧАЛЬ�
НИК). Можливо, він вирішив, як і колись, на�
магатися виконувати заповіді, не маючи при
цьому любові до Бога. Але Біблія говорить,
що життя без Христа приводить до вічної
смерті (прикріпіть табличку ВІЧНА СМЕРТЬ).

Запитайте дітей:
� Чи намагалися ви коли�небудь пролізти

крізь вузенький прохід у стіні чи маленьку дірку

в паркані? Що ви при цьому почували? Що ви

робили, щоб вам було легше пролізти?

Для того щоб пролізти крізь вузьку дірку,
треба зняти рюкзак, верхній одяг чи також і
светр, щоб стати ніби меншим. Такий же прик�
лад проілюстрував Ісус, побачивши, що началь�
ник відійшов, зажурившись. «Тяжко отим, хто
надію кладе на багатство, увійти в Царство Бо�
же! – сказав Христос. – Верблюдові легше
пройти через голчине вушко, ніж багатому в
Божеє Царство ввійти!». Голчиними вушками в
Єрусалимі називали вузеньку хвіртку, що знахо�
дилась у величезній стіні, яка оточувала все міс�
то. За висотою і шириною вона була саме враз
тільки людині. Верблюда можна було втягти че�
рез цю хвіртку, але для цього з нього треба бу�
ло зняти весь вантаж, поставити його на коліна
і силою тягти через отвір. Роблячи таке порів�
няння, Ісус показує нам, що ті люди, які люб�
лять своє багатство, можуть потрапити в Боже
Царство тільки в тому випадку, якщо покинуть
свою прив’язаність до грошей і підуть за Ним.

Учні Христа, почувши такі Його слова,
здивувалися і запитали: «Хто ж тоді може спас�
тися?» На що Христос відповів: «Неможливе це
людям, а не Богові. Бо для Бога можливе
все!». Якщо ми довіримося Господу, віддамо
Йому своє серце і все життя, Він зробить у нас
зміни, які приведуть нас до вічного життя з
Богом. А тим, хто присвячує себе на служіння
Йому, Господь готує небесні нагороди і благо�
словення.

Повторіть біблійну істину. Поясніть ще
раз схему, яка вийшла
у вас на дошці.

Практичне застосування (8�10 хв.)

Роздайте дітям листочки з лабіринтами,
олівці і гумки та запропонуйте знайти вихід.
Він буде тільки один. До вічного життя немає
ніякої іншої дороги, тільки як через віру в Ісу�
са Христа і прямування за Ним.

Якщо ти вважаєш себе доброю люди�
ною, яка ніколи не крала, не ображала інших,
слухалася батьків, але через земні захоплення
у твоєму серці немає місця для Христа, то
знай: твої добрі вчинки не приведуть тебе до
вічного життя. Якщо ти з дитинства відвідуєш
церкву, Недільну школу, читаєш Біблію і зна�
єш 10 заповідей, як начальник з біблійної іс�
торії – це все на другому місці. Головною ж
має бути твоя любов до Ісуса, готовність пря�
мувати за Ним і виконувати Його веління. За�
питайте дітей:

� Подумайте, яку дорогу ви сьогодні вибира�

єте? Що вам потрібно зробити, щоб завжди бути

з Господом у вічності?

Якщо ви хочете прийняти Ісуса Христа як
свого Господа, ви можете це зробити тут, у
класі, чи на зібранні в церкві, чи вдома, попро�
сивши Ісуса простити ваші гріхи, простити вас
за те, що ви не йшли вслід за Ним і займалися
тим, що не прославляло Його. Попросіть Ісуса
подарувати вам вічне життя і допомогти пряму�
вати за Ним, жити бажаним Йому життям.

Господь завжди чує молитву щирого сер�
ця і прощає тих, хто приходить до Нього.

Вивчення біблійного вірша (7�8 хв.)

На дошці напишіть весь біблійний вірш і
вивчіть його, витираючи по одному слову.

Додаткова робота (8�10 хв.)

Виконайте завдання в Робочому зошиті.

Час творчості (10�12 хв.)

Ісус говорив про нагороду для тих, хто
йде істинною дорогою. Виготовте з учнями
невелику медаль. Роздайте кожному по шма�
точку ігрового тіста. Нехай діти скачають йо�
го в кульку, а потім долонею розплющать так,
щоб вийшов кружок діаметром приблизно 7
см. За допомогою загострених паличок напи�
шіть на медалі слова «Ісус – дорога, правда і
життя» та зробіть отвір для стрічки. Покладіть
медалі в таке місце, де їх не будуть чіпати і
вони зможуть висохнути. На наступному уро�
ці роздайте їх дітям, а вони нехай просмик�
нуть у їхні отвори різнобарвні стрічечки.

НАЧАЛЬНИКВІЧНА
СМЕРТЬ

ІСУС

ХРИСТОС

ВІЧНЕ
ЖИТТЯ 

З БОГОМСВОЯ
ДОРОГА
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Біблійна істина: 

Ісус хоче, щоб ми не лінувалися працювати
для Господа

Мета:

Навчальна: вказати учням на те, що Бог дає
нам різні здібності і хоче, щоб ми трудилися
для Нього

Практична: заохочувати дітей до старанної
праці для Господа, спонукати їх виконувати
різні доручення відповідально і без ліні

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Уважно прочитайте місце Святого Пись�
ма Луки 19 розд. Ісус наближається до хрес�
них страждань, але, як і раніше, учні багато
в чому не розуміють Його. Вони очікують, що
Господь сяде, як цар, на престолі Ізраїльсь�
кому, скинувши владу римлян, але Ісус терп�
ляче пояснює їм мету Свого приходу. У цьо�
му розділі Христос розповідає притчу про
правителя, що вирушав у далеку країну, щоб
царство прийняти й вернутись. Під цим пра�
вителем Він має на увазі Себе. Господь до
Свого другого приходу довіряє у наші руки
різні здібності і таланти, щоб ми збільшували
їх для слави Божої. Чи так ми чинимо з ними,
як хоче Господь?

Подумайте над тим, скільки талантів дав
вам Господь Ісус і як ви ними розпоряджає�
тесь. Працюючи з дітьми, чи не працюєте ви
просто собі на радість, тому що любите їх? Чи
ставитеся ви до своєї роботи як до найвідпові�
дальнішого доручення від Самого Бога закла�
дати Його вічні істини в дитячі серця? Чи роз�
виваєте ви свій талант учителя? Візьміть аркуш
паперу і запишіть, що ви вже робите для цього

і що б ви хотіли зробити. Ось кілька корисних
запитань для оцінки своєї роботи:

«Скільки часу ви проводите в молитві за
дієвість вашого викладання і відкритість для
навчання сердець ваших учнів? Як часто ви
відвідуєте уроки інших учителів? Чи берете ви
корисне з їхнього досвіду? Які семінари чи
курси підвищення кваліфікації ви відвідали?»

Якщо ви будете виконувати своє доручен�
ня від Бога з правильним ставленням, Він по�
верне вам ваші «міни» з великими відсотками,
хоч іноді для цього потрібен час. Але хіба не
готові ви чекати?

Відповіді на кросворд (у Робочому зошиті):
1. Небесах. 2. Слава. 3 Село. 4 Осля. 5. Оде�
жа. 6. Ім’я. 7. Сідав. 8. Ісус. 9. Цар.

Відповіді на кросворд «Динарій» (у РобоD
чому зошиті): 1. Боже. 2. Праведних. 3. Ке�
сар. 4. Хитрість. 5. Слові. 6. Первосвященики.
7. Динарій.

Підготовка наочних посібників

Напишіть істину уроку на сліді.
Для Вступу, а потім і для біблійної історії

вам знадобиться вузлик із зав’язаними в ньому
монетами.

Для біблійної історії вам потрібно:
1. Виготовити

корону для дитини,
що буде виконува�
ти роль «чоловіка славного роду». Для цього
виріжте заготовку з жовтого картону (див. ма�
люнок; довжина відповідає окружності голови
дитини), загніть її об край столу і скріпіть за
допомогою скотчу, степлера чи ниток.

2. Приготувати 15 вузликів з «мінами». Це
можуть бути однакові за розміром хусточки,
косинки чи шматочки тканини. Наповніть їх
для об’єму старими зім’ятими газетами.

3. Виписати на 4 листки біблійну істо�
рію великим друкованим шрифтом без ко�
ментарів для вчителя. Підкреслити кольо�
ровою ручкою чи маркером слова одного з
героїв (і так для кожного з листків), щоб ди�
тині, яка грає роль, було легше стежити, ко�
ли настає її черга.

ЧОГО НЕ МОЖНА ЗАХОВАТИ?

Луки 19:11�28
1010
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Біблійний вірш:

«Кожному, хто має, то дасться йому, хто ж 
не має, – забереться від нього і те, що він має»

Луки 19:26
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Для Практичного застосування підготуйте
невеликі листочки і кольорові ручки.

Приготуйте також кольорові олівці, фло�
мастери і папір для малювання.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Міна – близько 700 г золота чи срібла.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (4�5 хв.)

Вітайтеся з кожною дитиною, нагадайте,
щоб вони здали вам аркуші щоденного читан�
ня. Якщо хтось із дітей приводить свого друга,
приділяйте йому особливу увагу, знайомте з ін�
шими учнями. Запитайте дітей, чи думали вони
над тим, до чого більше за все прив’язане їхнє
серце. Можливо, їм щось потрібно змінити у
своєму житті. Нехай вони приходять до Небес�
ного Отця з проханням про допомогу, і Свя�
тий Дух обов’язково допоможе їм змінитися
для слави Божої.

Час молитви (8�10 хв.)

Розділіть дітей на 3 групи. Запропонуйте
одним дітям помолитися на початку уроку,
другим – після біблійної історії, а третім – після
Практичного застосування. Вчіть дітей молити�
ся, висловлюючись за темою уроку. Наприкін�
ці заняття помоліться ви, просячи благосло�
вення на наступний тиждень і для тих дітей,
що не змогли прийти на урок.

Час співу (8�10 хв.)

Повторіть сьогодні пісню «Чудесний Неба
урок». Потім запропонуйте дітям заспівати їх�
ню улюблену пісню і поцікавтеся, чим саме во�
на їм сподобалася? Після співу ви можете за�
питати дітей, про які істини співається в цій
пісні чи до чого вона закликає.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (3�4 хв.)

Запитайте в дітей:
� Чи знаєте ви, де зараз люди зберігають ве�

лику кількість грошей?

У комерційних банках, у сейфах (метале�
вих ящиках з декількома замками і секретними
кодами).

� А чи знає хто�небудь з вас, де зберігали

гроші ваші бабусі і дідусі за старих часів?

Своєрідним банком могла бути скриня в
кутку світлиці чи льох. А «сейфом» іноді була
звичайна хустка, зав’язана у вузлик (покажіть
дітям хусточку з монетами).

Сьогодні на уроці, ідучи далі вслід за Хри�
стом, ми дізнаємося про гроші, що якраз таки
не можна було ховати у вузлик.

Біблійна історія (20�25 хв.)

Розподіліть ролі між дітьми (правитель;
троє рабів, що говорять слова, і сім рабів без
слів), роздайте листки зі словами. Ви будете
читати слова оповідача (можна з Книги вчите�
ля). «Чоловікові славного роду» дайте 10 вуз�
ликів з «мінами». У ході історії робіть дітям під�
казки, якими мають бути їхні дії.

Оповідач: Один чоловік славного роду
вирушав у далеку країну, щоб прийняти у
спадщину царство. Перед від’їздом він покли�
кав 10 своїх рабів і дав їм 10 мін, щоб слуги за
час його відсутності працювали і не лінувалися
(нехай учень роздасть вузлики).

Правитель: Торгуйте, аж поки я повернуся.
Оповідач: Кожен раб узяв собі по міні та

став думати, як використати ці гроші, у яку
прибуткову справу вкласти їх.

Через якийсь час правитель повернувся
з поїздки (надягніть учневі корону, швидень�
ко зберіть вузлики і дайте першому рабу 10
вузликів, другому – 5, а третьому – один з
монетами).

Правитель: Покличте до мене рабів тих,
котрим я дав срібло, щоб довідатися, хто що
набув.

Оповідач: Раби з’явилися в палац і стали
перед царем.

Раб 1 (підходячи): Пане, міна твоя прине�
сла десять мін (дає правителю 10 вузликів).

Правитель: Гаразд, рабе добрий! Ти в ма�
лому був вірний, володій десятьма містами.

Раб 2 (підходячи): Пане, твоя міна п’ять
мін принесла. (Віддає 5 вузликів).

Правитель: Будь і ти над п’ятьма містами.
Раб 3 (підходячи): Пане, ось міна твоя, що

я мав її сховану в хустці (учень розв’язує вуз�
лик і показує правителю монети), бо я боявся
тебе, ти ж бо людина жорстока: береш, чого
не поклав, і жнеш, чого не посіяв.

Оповідач: Правитель здивувався таким
зухвалим словам. Адже він дав так багато сріб�
ла кожному зі слуг, і ті сумлінно виконали свій
обов’язок, служачи своєму панові. Він відповів
ледачому рабові:
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Правитель: Устами твоїми, злий рабе,
суджу я тебе! Ти знав, що я жорстока людина,
беру, чого не поклав, і жну, чого не посіяв.
Чому ж не віддав ти міняльникам срібла мого,
і я, повернувшись, узяв би своє із прибутком?

Оповідач: Ледачий раб думав, що якщо
він обвинуватить правителя в несправедливос�
ті, той простить його бездіяльність. Але прави�
тель якраз був дуже справедливим, тому він
вирішує ось що.

Правитель (звертаючись до учнів): Візь�
міть міну від нього, та дайте тому, хто десять
мін має. Говорю бо я вам: «Кожному, хто має,
то дасться йому, хто ж не має, – забереться від
нього і те, що він має».

Підбийте підсумок (див. нижче), а потім,
якщо діти хочуть, зіграйте історію кілька разів,
щоб кожний міг взяти участь у сценці. Старші
діти можуть у наступні рази читати у ролях
прямо з Біблій.

Міни в цій притчі символізують здібності,
які Господь довірив нам, як цар своїм рабам, і
чекає від нас вірної праці. Він хоче, щоб ми
мудро служили Йому талантами, а не розтрачу�
вали їх намарне. Якщо ми служимо ними не Бо�
гові, а собі чи світові, то це – як заховані міни,
вони не приносять радості нашому Панові –
Христу і користі для Небесного Царства. Якщо
Бог обдарував тебе здатністю малювати, то не
для того, щоб ти малював карикатури на одно�
класників, а щоб оформити, наприклад, листів�
ку другові, що важко занедужав. Якщо Бог дав
музичний слух і голос, то не для того, щоб
співати модні пісеньки, а щоб прославляти Гос�
пода у зібранні. Господь хоче, щоб ми не ліну�
валися працювати для Нього (прикріпіть слід з
істиною), не приховували здібності, які Він дав.
Господь дав нам таланти, і ми повинні віддава�
ти Йому прибуток, тобто все більше й ретельні�
ше служити ними для Господа.

Практичне застосування (10 хв.)

Поставте дітям запитання:
� Подумайте і скажіть, які таланти дав вам

Господь.

Вислухайте кожного учня.
� Як ви трудитеся для Господа своїми здіб�

ностями?

Бог хоче, щоб ми вкладали свої таланти в
Божу справу: допомагаючи нужденним, вико�

нуючи доручення батьків, прославляючи Бога
в зібраннях, у школі і вдома.

Роздайте дітям листочки паперу, і попро�
сіть їх заповнити пропуски в реченнях, які ви
напишете на дошці:

Я – (П І Б).
Мені... років.
Бог дав мені здібності...
Я хотів би навчитися... для слави Господа.
Я можу прославляти Бога тим, що...
Я можу допомагати батькам тим, що...
Я мрію стати...
Сьогодні:__ _______ ____(число, місяць, рік).
Тепер нехай діти скрутять листки трубоч�

кою і вкинуть у вашу поштову скриньку. На�
прикінці цього чи на початку наступного нав�
чального року їх можна дістати і подивитися,
чого кожен з учнів досяг у праці для Господа.

Нехай діти відкриють Робочий зошит і ви�
конають завдання «Знайди правильну відпо�
відь» на стор. 2 сьогоднішнього уроку. Ключо�
ве слово: НЕ ЛІНУВАТИСЯ.

Вивчення біблійного вірша (8�10 хв.)

Вірш цього уроку нагадує нам про те, що
треба мудро розпоряджатися здібностями, які
дав нам Бог, цінувати їх і не упускати можливо�
сті вкласти їх у Божу справу, щоб з нами не тра�
пилося так, як з ледачим рабом.

Нехай учні відкриють свої Біблії і прочи�
тають хором уголос біблійний вірш уроку. За�
пропонуйте їм вивчити його за допомогою
гри «Снігова куля». Діти повинні стати в коло.
Скажіть, що подібно до того, як снігова куля
для сніговика, коли її котять, набирає все
більше і більше снігу, може збільшуватися і
вірш. Хтось із дітей говорить перше слово, на�
ступний – перше і друге, третій – перших два
слова і третє і так до кінця вірша. Остання ди�
тина говорить увесь вірш повністю і з поси�
ланням. Пограйте в цю гру кілька разів, почи�
наючи щоразу з іншої дитини.

Додаткова робота (3�4 хв.)

Виконайте з дітьми решту завдань у Робо�
чому зошиті.

Час творчості (10�12 хв.)

Запропонуйте дітям намалювати ілюстра�
цію до сьогоднішньої біблійної історії.
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СЛАВА ЦАРЮ НАВІКИ!

Луки 19:29�44
1111
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Біблійна істина: 

Біблія вчить, що Ісус Христос – Цар світу

Мета:

Навчальна: учні повинні дізнатися, що Ісус
Христос – Цар світу, і Він гідний поклоніння

Практична: спонукати учнів поставити Ісуса
на чолі свого життя, поклонятися Йому і
виконувати Його заповіді

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Прочитайте місце Писання Луки 19:29�
44 про в’їзд Ісуса в Єрусалим, а також пара�
лельні місця Мт. 21:1�11; Мр. 11:1�10; Ів.
12:12�19. Прочитайте також пророцтво Заха�
рія про цю подію (Зах. 9:9�10). Це пророцтво
було сказане за сотні років до Різдва Христо�
вого. Бог через Захарія показав Своєму наро�
дові істинного Царя з роду Давида. У цьому
пророцтві пролунали 4 характеристики Месії:

1) Він – Цар; 2) Він – праведний; 3) Він
несе спасіння; 4) Він – лагідний.

Чим же особливим був цей в’їзд у Єруса�
лим, адже Ісус стільки разів бував у цьому
місті? Це був останній у земному житті вихід
Царя до народу. Попереду – Голгофа. Цар
Світу в’їхав у Єрусалим, щоб померти за гріхи
всього людства...

Перш ніж розкривати учням біблійну істи�
ну уроку, замисліться, наскільки ваше власне
життя свідчить про те, що Ісус є Цар вашого
життя. У чому виявляється ваше поклоніння і
слухняність Йому? Завжди пам’ятайте: те, про
що ви говорите на уроках, сприйметься дітьми
близько до серця тільки в тому випадку, якщо
вони побачать підтвердження цих істин у ва�
шому житті.

Підготуйте запитання на повторення у
формі тверджень.

Відповіді на завдання «Чаша» (у Робочому
зошиті): 1. Опрісноків. 2. Пасху. 3. Подяку�
вав. 4. Поділити. 5. Хліб. 6. Тіло. 7. Чашу. 
8. Крові. 9. Спомин. 10. Син Людський.

Відповіді на кросворд «Зречення» (у РобоD
чому зошиті): А) Сатана. Б) Симон. В) Віра. 
Г) Зречеться. Д) Смерть.

Підготовка наочних посібників

Підготуйте клас перед початком уроку.
Поставте парти півколом, щоб усім було вас
добре видно під час біблійної історії.

Зробіть написи слів «ТАК» і «НІ» на смуж�
ках картону 10х20 см.

Оформіть слова нової пісні на плакаті,
прикрасьте його ілюстраціями.

Візьміть стару шпалеру білого кольору і
відріжте шматок довжиною 1м. Або можна
взяти листок ватману, розрізати його уздовж
на дві частини і склеїти короткими сторона�
ми, щоб вийшов довгий сувій. Це буде по�
слання від свідка давніх подій. Потримайте
папір над вогнем. Він почне жовтіти і набуде
вигляду старого сувою. Великими літерами
товстим маркером перепишіть туди зміст ли�
ста, що міститься в біблійній історії. До обох
країв сувою за допомогою
клею, кнопок чи гвіздків
прикріпіть палички, як це
показано на малюнку (щоб
вам було зручніше читати,
напишіть текст паралельно
до паличок). Скрутіть сувій.

Потренуйтесь показу�
вати біблійний вірш.

Для творчої роботи підготуйте картон
жовтого кольору для виготовлення корони, но�
жиці, по невеликому аркушеві двостороннього
паперу рожевого, блакитного і світло�зеленого
кольору, яскраві шматки обгорткового паперу,
кольоровий папір, фольгу, дрібні намистинки,
бісер, нитки, голку, скотч, новорічний «дощик»
чи клей із блискітками, клей ПВА, різнобарвні
маркери.

Біблійний вірш:

«Благословенний Цар, що йде у Господнє
Ім’я! Мир на небесах, і слава на висоті!»

Луки 19:38
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Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів

Гряде – від старост. «грясти» – приходи�
ти, наближатися.

Вельми – дуже.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

Привітайтеся з учнями. Прикріпіть на
дошку сліди з усіма істинами 2 семестру. Ска�
жіть дітям, що на наступному уроці у вас буде
невелике повторення пройденого матеріалу.
Попросіть дитину, у якої найближчими днями
буде день народження, зібрати листки Щоден�
ника, а той, у кого день народження був зовсім
недавно, нехай виріже і приклеїть наступний
елемент у плакат семестру.

Для повторення матеріалу минулого уроку
покладіть на підлогу смужки картону зі словами
«ТАК» і «НІ» у різних кінцях класу. Кажіть дітям
твердження, а вони нехай мовчки просто стають
біля відповідних слів.

Нагадайте дітям, що вони повинні регуляр�
но повторювати всі вірші й істини, бо наприкінці
навчання буде повторення матеріалу семестру.

Час молитви (10�12 хв.)

Просіть Божого благословення на урок,
моліться за дітей, щоб вони прийняли близько
до серця істину про те, що Ісус має бути Царем
їхнього життя.

Після біблійної історії помоліться молит�
вою прославлення і подяки, з радістю підне�
сіть хвалу Богу за всі чудеса. Перед цим краще
зробити вступ, спонукаючи дітей до прослав�
лення. Наприклад, запитайте дітей:

� За що зазвичай хвалять людину?

Якщо вона зробила щось гарне, добре,
допомогла комусь. Чи за чудові якості характе�
ру, за вихованість.

� А якої хвали гідний наш Бог?

Найкращої. Адже Він – досконалий, усі
Його якості – тільки позитивні. Він Добрий і
Справедливий, Він щодня піклується про нас і
любить кожного більше Самого Себе.

Наприкінці уроку прославте на колінах
Царя нашого життя, схиляючись перед Його
величчю.

Час співу (10�12 хв.)

Вивчіть з дітьми нову пісню «Прославлен�
ня». Вона закликає увесь світ поклонятися Гос�

поду Христу, Який і створив увесь світ (Кол.
1:16). Ісус – лагідний Цар, що помер за нас на
Голгофі, омив своєї кров’ю наші гріхи та від�
крив нам Небо.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Біблійна історія (15�17 хв.)

Біблійна історія подається без вступу.
Скажіть дітям, що сьогодні з ними буде ді�

литися інформацією один дуже давній персо�
наж. Він жив у часи Ісуса і був свідком остан�
ніх днів земного життя Христа. Його спогади
записані ось на цьому сувої (дістаньте сувій і
запропонуйте дітям сісти зручніше).

«Шалом алейхем! Мир вам!
Я хочу описати вам одну подію з мого

життя, що мене надзвичайно схвилювала. Жив
я в одному невеликому селищі біля міст Вітфа�
гії і Віфанії, що біля Єрусалима. Одного разу
вранці я, погодувавши своїх віслюків, прив’язав
одного з них – наймолодшого, на якого ще ніх�
то з людей навіть не сідав – до прив’язі. Через
якийсь час, коли я працював у себе по госпо�
дарству, прийшли двоє незнайомих мені чоло�
віків і почали відв’язувати те осля. Звичайно, я
дуже здивувався і запитав їх: “Навіщо ви від�
в’язуєте осля?” Вони ж відповіли: “Господь по�
требує його”. Я відчув, як щось досі невідоме
піднімається в моєму серці. Моє осля потрібне
Самому Господу! Який я радий Йому послужи�
ти! Без сперечань я дозволив цим чоловікам
забрати ослика, і вирішив сам піти подивитися,
як же Господь буде його використовувати.

Я покинув свою роботу і пішов до Єруса�
лима. Що відкрилося перед моїми очима!
Дорога, яка вела до міста, була заповнена
людьми. Усі були в радісному хвилюванні і очі�
куванні чогось. Раптом неподалік я побачив
своє осля. Біля нього стояли ті два чоловіки,
які приходили до мене, а з ними ще десять. Во�
ни постелили свій одяг на осля. “Цікаво, – по�
думав я, – для кого вони так стараються?” І
отут підійшов чоловік, присутність якого на�
повнила моє серце благоговінням і смиренні�
стю. Це був Ісус Христос.

Він сів на ослика і поїхав на ньому від го�
ри Оливної до Єрусалима. Люди раділи, вони
зрізали галузки пальмових дерев і стелили їх,
а також свій верхній одяг на дорогу перед
Христом. Гучним голосом народ хвалив Бога,
вигукуючи: “Благословенний Цар, що йде у
Господнє Ім’я! Мир на небесах, і слава на ви�
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соті!” І отут я згадав, про що було написано в
пророка Захарія: «Радій вельми, о дочко Сіо�
ну, веселись, дочко Єрусалиму! Ось Цар твій
до тебе гряде, справедливий і повний спасін�
ня, покірний, і їде на ослі, і на молодім віслю�
кові, сині ослиці». Ці слова були про Ісуса!
Він дійсно був Праведник, Він був лагідний і
смиренний. Він часто говорив, що прийшов
спасти загиблих від гріхів людей. І мій ослик
також зіграв свою роль у Божому плані! У
глибокій пошані я теж постелив свій одяг під
ноги моєму Царю.

Раптом я почув, як деякі фарисеї, що йшли
серед народу, невдоволено сказали Ісусові:
«Учителю, – заборони Своїм учням». Вони були
обурені, що Ісуса зустрічають з такими почестя�
ми. Але Він сказав їм у відповідь: «Кажу вам, що
коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме!».

А коли Христос наблизився до Єрусали�
ма, то, подивившись на місто, раптом запла�
кав. Я почув, як Він сказав, що Єрусалим так
і не зрозумів, що Бог пропонував йому спа�
сіння у Своєму Сині. Я здогадався, що Ісус під
містом мав на увазі Свій народ – ізраїльтян.
Сьогодні багато хто з них співали славу Ісу�
сові, але через кілька днів вони – я забіжу на�
перед – віддадуть Його на розп’яття. А ще
Ісус сказав пророцтво про те, що незабаром
Єрусалим буде зруйновано, так що каменя на
камені не залишать у ньому за те, що він не
зрозумів часу відвідин Месії. Повинен вам
сказати, що через сорок років римляни дійс�
но зрівняли місто з землею.

Ось і все, що я хотів вам розповісти. За�
лишайтеся з миром».

Прикріпіть на дошку слід із істиною.
� Відкіля ми можемо дізнатися, що Ісус є Цар?

Це записано в Слові Божому, як у сьогод�
нішній історії, так і в Старому Заповіті. Запро�
понуйте дітям прочитати по віршеві Пс.
23(24):7�10; Пс. 46(47):7�8; Пс. 144(145):1�2;
Єр. 23:5.

Практичне застосування (10�12 хв.)

Ісус Христос – могутній Цар світу, Який
володіє усім видимим і невидимим світом, йо�
му скоряються не тільки люди й Анголи, але й
уся природа. Біблія свідчить, що Христос
прийде знову на землю, сяде на престол і буде
царювати 1000 років. Але тоді Його з радістю
зможуть зустріти тільки ті, хто поклонявся Йо�
му, вірив у Нього і був істинним християни�
ном. Це може статися незабаром; чи готові ви

зустріти Царя Ісуса? Сьогодні у вас ще є час
переглянути своє ставлення до Нього і покло�
нитися. Поставте дітям запитання:

� Що зробити, щоб Ісус став Царем вашого

життя?

Треба скоритися Йому, попросити про�
щення за неслухняність і мати бажання назав�
жди визнати Ісуса Христа своїм Царем, іти
вслід за Ним і виконувати всі Його веління,
записані в Біблії.

� Як ви можете допомогти іншим людям, які

не визнають Христа Царем свого життя, змінити

своє ставлення до Нього?

У лагідності і смиренності розповідати їм
про те, який Ісус добрий і справедливий Цар,
що Він приймає всіх, хто приходить до Нього.

Якщо хтось із ваших дітей бажає дізнати�
ся, як отримати спасіння, скористайтеся мате�
ріалом, викладеним наприкінці уроку.

Виконайте завдання «В’їзд Ісуса в Єруса�
лим» у Робочому зошиті.

� Малюнок 1: Це вороже налаштовані
люди, що зовсім не визнають Ісуса, а коли їм го�
ворять про Бога, стають дратівливими й агре�
сивними. За таких людей треба в першу чергу
наполегливо молитися, щоб Бог змінив їхнє
серце і ви змогли розказати їм про Христа.

� Малюнок 2: Це люди, що хочуть визна�
ти Ісуса своїм Господом і Царем, поклоняти�
ся Йому і виконувати Його заповіді. Вони з
радістю слухають Добру Звістку і каються у
своїх гріхах.

� Малюнок 3: Є люди, що знають про Ісу�
са Христа, але не вважають Його Царем і Бо�
гом. Він їм байдужний, і вони живуть так, як їм
хочеться. Таким людям треба з великим тер�
пінням і наполегливістю говорити про Ісуса,
свідчити своїм життям, сповненим добрих
справ в ім’я Христа.

� Малюнок 4: Це люди, що знають, що
Ісус – Цар і Бог, але Він – не Цар їхнього жит�
тя, вони не знайомі з Ним особисто. Такі лю�
ди, у тому числі і діти, можуть відвідувати цер�
кву або Недільну школу заради цікавості чи на
свята, коли є настрій. Цим людям треба розпо�
відати про прекрасні якості Бога, який Він
люблячий, мудрий, справедливий, всемогут�
ній, Він приймає у Свою родину кожного, хто
приходить до Нього з покаянням. За цих лю�
дей також треба ретельно молитися.

Вивчення біблійного вірша (7�10 хв.)

Вивчіть вірш за допомогою жестів:
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� Благословенний – підніміть руки долоня�
ми вниз, як при рукопокладенні.

� Цар – дві долоні приставте до голови у
виді корони.

� Що йде – зробити крок.
� у Господнє Ім’я – підняти руку вгору, по�

казуючи на небо.
� Мир на небесах – провести лівою рукою

лінію напроти очей справа наліво.
� І слава на висоті! – не опускаючи лівої

руки, провести правою лінію трохи вище зліва
направо.

� Івана 12:13 – розкрити долоні у вигляді
книги.

Спочатку продемонструйте дітям увесь
вірш, щоб вони могли побачити його цілком, а
потім вивчіть його.

Додаткова робота (4�5 хв.)

Виконайте інші завдання в Робочому
зошиті.

Час творчості (12�15 хв.)

Сьогодні ви будете виготовляти символіч�
ну корону Царя Ісуса Христа. Коштовностями
на ній будуть наші життя, присвячені Богу.

З’єднайте за допомогою клею чи скотчу
кілька аркушів жовтого картону і виріжте заго�
товку корони. Зубців у неї має бути за числом
учнів у класі. Тепер нехай діти з двосторонньо�
го паперу виріжуть «коштовні камені», напи�
шуть на них фразу «Ісус – мій цар», підпишуть
свої імена (молодші діти можуть просто напи�
сати своє ім’я) і приклеять їх на зубці корони.
Унизу заготовки напишіть «Ісус Христос – Цар
світу». Тепер потрібно прикрасити корону за
допомогою різноманітних матеріалів: клеєм із
блискітками намалювати завитки (або намалю�
вати лінію клеєм ПВА і посипати дрібно нарі�
заним дощиком), вирізати з яскравого паперу і
фольги та приклеїти різні «коштовні камені».
Також можна протягнути голку з ниткою з ви�
ворітного боку корони на лицьову, нанизати
на неї намистинки і знову вивести на виворіт,
закріпивши скотчем.

З’єднайте кінці корони скотчем чи клеєм і
поставте на виставку дитячих робіт.

ЮліяГена Олена Мишко НадяМари�
на

Ісус Христос – Цар Світу

«Бо під небом нема іншого Ймення, даного людям, 
що ним би спастися ми мали» (Дії 4:12)

Знай:

✦ Бог створив тебе і хоче бути твоїм найкращим Другом (Марка 10:6; Єремії 31:3).
✦ Усі згрішили і повинні відповісти за свій гріх (Римлян 3:23; 6:23).
✦ Ісус Христос – Син Божий – став на твоє місце. Він помер за твій гріх на хресті і взяв на себе

покарання, що ти заслужив, бо дуже любить тебе (Івана 3:16; Римлян 5:8; 1 Петра 2:24).

Якщо ти віриш, що Ісус Христос помер за твої гріхи, розкажи про це Богу в молитві:

� визнай, що ти грішив і маєш потребу в прощенні;
� подякуй Богові за те, що Ісус помер за твої гріхи;
� попроси Ісуса ввійти у твоє серце і стати твоїм Господом і Спасителем;
� подякуй Богу за Його любов до тебе.

Коли ти приймеш Ісуса у своє серце, ти отримаєш спасіння і вічне життя 
(Дії 16:31; 1 Івана 5:13).

Тепер починай духовно зростати:
� молися і читай Біблію щодня;
� ходи в церкву і спілкуйся з християнами;
� роби добро людям;
� розповідай іншим, що ти віриш в Ісуса Христа і йдеш услід за Ним.

Якщо хтось із ваших дітей хоче дізнатися, як отримати спасіння, скористайтеся цим матеріалом:
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ПАМ’ЯТАЙ!

Луки 22:7�23
1212
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Біблійна істина: 

Ісус Христос заповідав згадувати про Його
страждання і смерть

Мета:

Навчальна: учні повинні дізнатися причини
страждань і смерті Христа і чому християни
повинні про них завжди пам’ятати

Практична: спонукати учнів читати Боже Сло�
во, з якого ми дізнаємося про страждання і
смерть Господа Христа, а також очистити
своє життя від гріхів кров’ю Ісуса через
особисте покаяння

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Прочитайте Лк. 22�24 розд. Ви закінчуєте
розглядати земне життя і служіння Ісуса Хрис�
та. У цих розділах Господь заповідає приймати
хліб і вино на спомин про Його смерть. Ваша
мета – закликати дітей дякувати Богу за смерть
Ісуса, яку Він прийняв заради кожного з нас. У
цьому і буде їхня участь у цій заповіді.

Перегляньте підготовку до 14 уроку. Вже
зараз вам потрібно буде посадити 2 квасолини
в одноразовий стаканчик із землею, та постій�
но стежити, щоб земля була вологою.

Підготовка наочних посібників

На молитовних листочках напишіть різні
подяки Богові і слова прославлення.

Принесіть збірники для спільного співу.
Зробіть таблички зі словами «година»,

«день», «тиждень», «місяць», «рік» (для Вступу).
Підберіть ілюстрації останньої вечері, зо�

браження вівці і прісних коржів для біблійної
історії. Принесіть простий керамічний глечик і

хліб, схожий на прісний тонкий корж (напри�
клад, лаваш).

Розмножте тест на повторення в Практич�
ному застосуванні за кількістю учнів, а також
підготуйте прості олівці і гумки в достатній кіль�
кості. Підготуйте невеликі заохочувальні призи.

Візьміть 3 аркуші паперу формату А4,
склейте їх скотчем по довгому боці і на пишіть
чорним маркером уздовж аркуша біблійний
вірш, розбивши його на значеннєві частини і
починаючи кожен відрізок з нового рядка.
Також підготуйте смужку картону червоного
кольору за довжиною рядка.

Для часу творчості виготовте звечора
ігрове тісто. Гуаш у тісто не додавайте і зробіть
1/3 порції. Також підготуйте пластилін сірого
кольору, паличку довжиною 8 см і діаметром
приблизно 4 мм, дощечки для ліплення, коло з
картону коричневого кольору діаметром 30см,
загострену паличку.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Опрісноки – прісні, тобто не дріжджові,
хлібці.

Горниця – кімната нагорі будинку.
Заповіт – договір, союз, обіцянка.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (4�5 хв.)

Привітайтеся з учнями, дізнайтеся, чи роз�
повідали вони кому�небудь на тижні про Царя
Ісуса. Як люди реагували на це? Підбадьорте
тих, хто отримав різку відсіч. Ісус попереджав
нас, що раз гнали Його, то будуть гнати і Його
послідовників, тож ми повинні радіти, що ми
маємо ті ж труднощі, що й Ісус.

Попросіть ту дитину, що прийшла першою,
вирізати і вклеїти черговий елемент основного
плаката семестру. Нехай те ж саме діти зроблять
у своїх Робочих зошитах.

Час молитви (10�15 хв.)

Подякуйте Господу Ісусу Христу за те, що
Він виконав доручення Свого Отця, прийшов

Біблійний вірш:

«Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та
чашу цю пити, – смерть Господню звіща�
єте, аж доки Він прийде»

1 Коринтян 11:26
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на цю землю, проповідував Добру Звістка про
Царство Боже, помер за нас на хресті і вос�
крес, щоб ми жили для Бога.

Після біблійної історії нехай помолиться
кожен учень, щоб йому завжди пам’ятати про
страждання і смерть Ісуса Христа і про те, для
чого вони були потрібні. Наприкінці уроку
роздайте молитовні листки і запропонуйте ді�
тям помолитися за ними. Цим ви будете вчи�
ти дітей молитися конкретно, доповнюючи
один одного.

Час співу (8�10 хв.)

Вивчіть з дітьми псалом, що співає церква
в день споминів про страждання і смерть Гос�
пода: «Господь, коли учням Ти смерть Свою
явив». Діти повинні знати його, бо навіть без
участі в ламанні хліба вони повинні згадувати
про страждання Христа.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (5�7 хв.)

Розмістіть на дошці таблички зі словами
«година», «день», «тиждень», «місяць», «рік». За�
пропонуйте учням згадати, про що вони гово�
рили зі своїми батьками рівно рік тому. Звісно
ж, це нереально згадати. Тоді спростіть їм зав�
дання – про що вони говорили місяць тому?
Важко. А тиждень тому? Також.

� Чому так важко згадати все те, що стало�

ся колись?

Бог створив наш розум таким чином, що
все несуттєве згодом забувається, інакше в нас
було б просто перевантаження пам’яті!

Однак є речі, про які потрібно пам’ятати
завжди. Легше всього пам’ятати те, що сталося
зовсім недавно.

� Що люди роблять, якщо хочуть довго

пам’ятати про щось дуже важливе?

Записують на папері, замальовують, бе�
руть якусь пам’ятну річ, роблять фотографію
чи відеофільм.

Ще віддавна Бог хотів, щоб люди
пам’ятали важливі речі, які Він робив для
Свого народу. Згадайте манну, що зберіга�
лась у ковчегу, свято Пасхи, яке люди по�
винні були відзначати щороку. Про все це
ми дізнаємося із найголовнішої пам’ятки, яку
Бог залишив для нас – Його записаного Сло�
ва, Біблії. З неї ми довідаємося сьогодні, що
дуже важливе заповів нам пам’ятати Ісус
Христос.

Біблійна історія (15�17 хв.)

Наступив день Опрісноків чи Пасхи, ко�
ли приносили в жертву пасхальне ягня. Запи�
тайте дітей, що вони пам’ятають про Пасху.
Це був день, коли Бог вивів Свій народ із раб�
ства. Вночі Бог здійснив останню, десяту кару
над Єгиптом – померло все первородне, від
людей до тварин. Господь сказав євреям, що
для того, щоб їхні діти залишилися живі, вони
повинні помазати кров’ю ягняти одвірки, а са�
ме ягня спекти і з’їсти. «Пасха» у перекладі з
давньоєврейської мови означає «проходження
мимо, помилування». Ангол проходив повз по�
мазані кров’ю двері, і в таких домах ніхто 
не загинув. Ізраїльтяни йшли з Єгипту поспі�
хом. Тісто, що вони несли в діжках, не встигло
вкиснути – воно було ще прісним. Таким чи�
ном, на згадку про своє звільнення євреї по�
винні були їсти запечене ягня і прісний хліб на
свято Пасхи (покажіть ілюстрацію опрісноків і
вівці). У книзі Вихід 12:14 Бог сказав такі сло�
ва: «І стане той день для вас пам’яткою, і бу�
дете святкувати його, як свято для Господа на
всі роди ваші! Як постанову вічну будете свят�
кувати його!».

Ісус, звичайно ж, виконував усі веління
Свого Батька, тому сказав Своїм учням Петро�
ві й Іванові також приготувати усім пасху. Він,
як і у випадку з осликом, посилає їх безпосе�
редньо до тієї людини, у якої хотів її спожити
(прочитати Лк. 22:7�13). Ви пам’ятайте, що
людина, ослик якої знадобився Ісусові, без
слів погодилася послужити Господу. Тут ми
бачимо таку ж слухняність словам Христа.

Учні приготували пасху, і, коли всі апос�
толи зібралися поруч з Ісусом, Він сказав, що
востаннє споживає пасху з ними тут, на землі
(прочитати вірші 14�16).

Після закінчення святкової вечері настає
найвідповідальніший момент. Господь гово�
рить учням про те, що їм треба запам’ятати на
все життя і постійно виконувати (покажіть
ілюстрацію вечері – із хлібом і чашею). Він
бере хліб, розламує його на шматки і роздає
учням зі словами: «Це тіло Моє, що за вас від�
дається. Це чиніть на спомин про Мене!». Роз�
ламаний на шматки хліб символізує страждан�
ня на хресті тіла Ісуса, Який буде розп’ятий за
наші гріхи. Потім Ісус бере чашу з вином і, по�
даючи її учням, говорить: «Оця чаша – Новий
Заповіт у Моїй крові, що за вас проливається».
Вино символізує кров Ісуса, що проллється за
всіх людей.
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Своєю кров’ю Ісус установлює Новий За�
повіт з людьми. До цього гріхи людей покрива�
ла кров жертовних тварин. Що ж зміниться зі
смертю Ісуса? Відповідь знаходиться в Слові
Божому в 1 Кор. 5:7 (нехай усі діти прочи�
тають хором з Біблій): «Бо наша Пасха, Хрис�
тос, за нас у жертву принесений». Ось чому
Ісуса Христа називають Агнцем. Тепер свято
Пасхи для нас набуває істинного змісту. Пас�
хальний агнець Старого Заповіту був прооб�
разом непорочного Агнця Ісуса, кров Якого
спасає від вічної смерті кожного, хто приймає
Його жертву.

На останній вечері зі Своїми учнями Ісус
заповідав їм згадувати Його страждання і
смерть. (Прикріпіть слід з істиною уроку). З
тих пір і до сьогоднішнього дня всі учні Хрис�
та – християни – виконують цю заповідь. Вони
будуть робити це, поки Ісус не прийде на зем�
лю вдруге.

Практичне застосування (8�10 хв.)

Ми повинні пам’ятати і ніколи не забувати
про страждання і смерть Ісуса. Запитайте дітей:

� Хто знає, як розвивалися біблійні події далі?

Ісуса схопили і присудили до розп’яття,
звинувативши Його в тому, що Він називав се�
бе Божим Сином. Його розіп’яли на пагорбі,
що називався Голгофа, а на третій день Він
воскрес, тому що був Богом і смерть не могла
втримати Його у своїх обіймах. Ісус сказав, що
прийде на землю вдруге, і заповів Своїм послі�
довникам до самого Його приходу робити Ве�
черю Господню, котра ще називається ламан�
ням хліба або Причастям.

У наших церквах для здійснення цієї запо�
віді відведений особливий день, коли члени
церкви, зібравшись разом, їдять хліб і п’ють
вино, згадуючи страждання і смерть Христа.
Робити Вечерю Господню можуть ті, хто при�
святив своє життя Богу через особисте пока�
яння і прийняв Святе водне хрещення, давши
обіцянку служити Богу до кінця своїх днів.

Скажіть дітям, що цього уроку ми закін�
чуємо вивчати Євангелію. Роздайте їм листки з
тестом, олівці і гумки, запропонувавши знайти
правильний варіант відповіді.

Тест
1. Ми повинні зростати, як Ісус:

а) у науці;
б) мудрістю;
в) зростом.

2. Ми повинні перемагати лукавого:
а) стрілами;
б) добрими справами;
в) Словом Божим.

3. Ми повинні робити добрі справи:
а) будь�якого дня, крім суботи;
б) тільки по суботах;
в) будь�якого дня тижня.

4. Ми повинні любити:
а) усіх людей без винятку;
б) тільки християн;
в) тих, хто слухає наші розповіді про Христа.

5. Покликані на бенкет повинні займати:
а) найкраще місце;
б) останнє місце;
в) місце посередині.

6. Ми повинні дякувати Богу:
а) у неділю;
б) щодня, але тільки за добре;
в) завжди і за все, що Він посилає.

7. У Царство Боже ввійде той, хто стане, як:
а) Мойсей;
б) дитя;
в) Іван Христитель.

8. Своїми здібностями ми повинні працювати:
а) для себе;
б) для друзів;
в) для Бога.

9. Щоб не впасти в спокусу, треба:
а) триматися за поруччя;
б) молитися;
в) закрити очі і вуха.
Після закінчення роботи роздайте дітям

невеликі заохочувальні призи.

Вивчення біблійного вірша (8�10 хв.)

Покажіть дітям наочність вірша. Під час
вивчення закривайте то один, то інший рядок
смужкою картону.

Додаткова робота (5�6 хв.)

Виконайте завдання в Робочому зошиті.

Час творчості (10 хв.)

Сьогодні ви з благоговінням будете ви�
готовляти чашу і хліб. Старшим доручіть
виготовити чашу з пластиліну. Для ніжки тре�
ба використовувати паличку, обліпивши її
пластиліном. Молодші нехай зроблять корж
із тіста. Готові хліб і чашу покладіть на кар�
тонне коло, на хлібі (або на картонному колі)
напишіть вірш уроку.
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Біблійна істина: 

Бог хоче, щоб ми стежили за своїми
словами

Мета:

Навчальна: учні повинні дізнатися, що грубі,
злі слова – це такий же гріх, як і погані
вчинки

Практична: спонукати учнів не вживати непри�
стойних слів, прізвиськ, не бути зарозуміли�
ми і просити в Господа сил приборкувати
свій язик

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Вам добре відома проблемна звичка май�
же всіх сучасних дітей – вживання жаргонних,
нецензурних слів, прізвиськ, образливих слів, і
не тільки в час гніву. І тому ваше завдання на
цьому уроці – показати, якої уваги Бог надає
нашій мові.

Прочитайте Якова 3:1�12. Автор розкри�
ває нам проблему нашої мови. Діти повинні ус�
відомити, що крім власних зусиль у приборку�
ванні свого язика, ми потребуємо й допомоги
Господа. Якщо ми будемо перебувати в живо�
му спілкуванні з Ним, Він буде наповнювати
нас Своїм миром, і це витіснить гнів, який час�
то є причиною грубощів.

Також у цьому розділі є повчання і для вас
як учителя. Слова «Не багато�хто ставайте, бра�
ти мої, учителями, знавши, що більший осуд
приймемо» накладають на вас особливу відпові�
дальність. Якщо помилки у викладанні робить
вчитель алгебри, то максимум, до чого це приве�
де, – то це те, що учні, приміром, будуть плута�
ти поняття тангенс і котангенс. Але якщо пога�

но викладає вчитель Недільної школи, це може
привести до інвалідності дитячих душ, перекру�
ченого сприйняття Божих істин і навіть утрати
спасіння через неправильне розуміння Бога.

Підготовка наочних посібників

Оформіть на зворотному боці перекидно�
го календаря нову пісню.

Для розділу Вступ принесіть малюнок лю�
дини і ніж (сховайте його до початку уроку,
щоб ніхто з дітей не поранився).

Підберіть малюнки: кінь з вуздечкою, ве�
ликий корабель, ліс, що палає, виступ із дреси�
рованими тваринами. До приходу дітей при�
кріпіть малюнки на дошку. Також принесіть на
урок сірники, пакетик соку і прозору склянку.

На великому аркуші на�
малюйте півтонами один з
малюнків на тему уроку (ко�
рабель, палаючий ліс), а вго�
рі напишіть біблійний вірш.
Для часу творчості виготовте

з картону кілька шаблонів коня. Підготуйте
картон зеленого кольору формату А5 за кіль�
кістю учнів, а також білий і кольоровий папір,
ножиці, клей ПВА, фломастери, тасьму ніжно�
зеленого кольору, нитки зеленого кольору,
скотч. Виготовте одну картину для зразка (див.
відповідний розділ).

Не забудьте, що на 14 урок вам знадо�
биться квасоля.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Вуздечка – залізні стрижні, вкладені в
рот тварини для керування нею при їзді.

Стерничий – людина, що стоїть на кормі
(задній частині корабля) біля керма (стерна) і
керує судном.

Геєнна – пекло.

ТРИМАЙМО У ВУЗДЕЧЦІ

Якова 3:1�12
1313
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Біблійний вірш:

«Коли хто не помиляється в слові, то це
муж досконалий, спроможний приборку�
вати й усе тіло»

Якова 3:2
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ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�6 хв.)

Зустрічаючи дітей, вітайте їх. Поцікав�
тесь, чи часто вони за ці дні згадували про те,
як Господь постраждав за нас і що Він зробив
це заради нашого спасіння? Чи дякували во�
ни Господу за Його смерть заради нашого
викуплення?

Повідомте дітям, що незважаючи на те, що
ви закінчили йти сторінками Євангелії, ви буде�
те продовжувати йти тією ж дорогою в Небо.
Адже Автор усієї Біблії – це Святий Дух, що на�
дихав благочестивих людей на потрібні слова.
Тому до досліджуваних послань не треба ста�
витися легковажніше, ніж до Євангелії, а з та�
ким же благоговінням і слухняністю.

Час молитви (8�10 хв.)

Завжди перед молитвою створюйте
необхідну атмосферу спокою і благоговіння
для розмови з Богом, протягом уроку ви може�
те мати кілька молитов. На початку просіть Бо�
жого благословення на урок, на прийняття і
розуміння теми й істини.

Час співу (8�10 хв.)

Вивчіть цього уроку нову пісню «Розли�
вайся, пісне». Закликайте дітей розмірковувати
над словами пісень. Господь помер за нас, щоб
ми стали новими людьми. Спаситель живе у
відродженому серці, тому ми повинні з мудріс�
тю відкривати свої вуста, щоб не заподіяти Йо�
му болю, а прославляти Його, а Він, у Свою
чергу, готує нам небесне житло.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (7�8 хв.)

Викладіть на стіл ніж, сірники і газовану
воду (або сік). Покажіть дітям малюнок люди�
ни і скажіть їм, що Бог створив людину таким
чином, що кожен орган його тіла має своє
призначення. Але після гріхопадіння перших
людей усе змінилося, і те, що служило тільки
для добра, тепер може служити і злу.

� Подумайте, що в людині є таке, що може

служити як добру, так і злу?

(Молодші школярі можуть не зрозуміти це
запитання, тому розкажіть про це, не ставлячи
запитання).

� Руки: допомагають слабким, обіймають
чи можуть бити, красти.

� Ноги: біжать на допомогу чи копаються.
� Язик: говорить добрі слова, втішає чи

лається, кривдить, насміхається.
Покажіть дітям ніж.
� Що можна зробити корисного ножем?

Чистити овочі, різати м’ясо, щось май�
струвати. Ніж абсолютно необхідний у турис�
тичному поході.

� А що ним можна зробити поганого?

Зіпсувати якісь речі, поранити, налякати,
пригрозити чи навіть убити.

Зверніть увагу дітей на малюнки на дошці і
предмети, що лежать на столі. Запитайте, що
спільного вони знаходять у всіх цих речах (нав�
ряд чи діти зможуть дати правильну відповідь).
Скажіть, що ви б теж не змогли відповісти, якби
не читали Послання апостола Якова – брата Ісу�
са Христа. Воно нам і допоможе зрозуміти, що
все це означає.

Біблійна історія (12�15 хв.)

Зніміть з дошки малюнок коня з вуздеч�
кою і покажіть усім дітям поблизу. Поставте
запитання:

� Чи знаєте ви, для чого коням вкладають у

рот вуздечку?

Це роблять для того, щоб керувати всім
їхнім тілом і скеровувати туди, куди потрібно
їхати вершнику чи візнику (нехай хтось із ді�
тей зачитає Як. 3:3). Навіть найбільші кораблі
(зніміть з дошки малюнок корабля і покажіть
дітям), гнані буйними вітрами, за допомогою
маленького стерна пливуть у будь�якому на�
прямку, куди забажає стерничий (нехай інша
дитина прочитає 4 вірш).

А ось у нашому тілі є невеликий орган, що,
однак, може бути дуже неслухняним. Це наш
язик. Ось як такий маленький вогонь (запаліть
сірник; дотримуйтеся правил пожежної безпе�
ки) може підпалити величезний ліс, так малень�
кий язик може наробити багато лиха (нехай
хтось зачитає вірш 5; ви в цей час зніміть і по�
кажіть усім дітям малюнок палаючого лісу).

Коли людина говорить неправду чи лаєть�
ся, насміхається над кимсь, розпускає плітки,
злим стає не тільки язик, але й сама людина вже
здатна на велике зло – і на бійку, і на крадіжку,
і навіть на вбивство. Лукавий дуже задоволе�
ний, якщо ми вживаємо непристойні слова –
для нього вони дуже навіть приємні і милозвуч�
ні, тому що Ісус у Євангелії від Івана 8:44 гово�
рить про нього, що він – «неправдомовець і
батько неправді» (прочитати Як. 3:6).
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Зніміть малюнок із дресированими твари�
нами і покажіть класу. Скажіть, що людина мо�
же приборкати, тобто зробити слухняними,
будь�яких звірів, птахів, морських тварин і на�
віть змій, а от язик свій приборкати і зробити
слухняним часто не може. (Двом дітям прочита�
ти вірші 7�8). Виявляється, в собі таїть смертель�
ну отруту не тільки кобра, скорпіон чи павук
тарантул. Неправильне використання нашого
язика теж веде до смерті. Це значить, що гріхом
є не тільки погані і злі вчинки, але й образливі і
лайливі слова, а Біблія говорить, що плата за
гріх є смерть (Рим. 3:23). За кожне своє слово
людина буде відповідати перед Богом (прочи�
тайте слова Ісуса з Мт. 12:36�37), тому Бог
хоче, щоб ми стежили за своїми словами (при�
кріпіть слід з біблійною істиною).

Відкрийте сік чи газовану воду і, нали�
ваючи напій у склянку, запитайте в дітей:

� Чи може звідси литися в склянку мікстура

від кашлю?

Запропонуйте чотирьом учням прочитати
по черзі Як. 3:9�12, де продовжуються роз�
мірковування про язик. Ми можемо співати
про Бога пісні, молитися Йому, говорити нав�
колишнім, який Він добрий, люблячий і тур�
ботливий, але буквально через кілька хвилин
можемо скривдити когось із наших друзів, на�
грубити батькам. Так не має бути. З пачки із
соком ми не видавимо ні краплі мікстури. З
неї потече те, чим вона наповнена. Згадайте
слова Ісуса: «Бо чим серце наповнене, те гово�
рять уста» (Лк. 6:45б).

Давайте стежити за своєю мовою, тому
що цього бажає наш Бог (повторіть істину).

Практичне застосування (8�10 хв.)

Бог хоче, щоб ми стежили за своїми сло�
вами, утихомирюючи свій язик. І це легше
зробити, коли в нашому серці перебуває лю�
бов до Бога і людей. Тоді в нас є сили не
кривдити взаємно, не сваритися, не обзивати�
ся. Якщо хочете, проведіть вдома такий екс�
перимент. Налийте в склянку води і додайте
туди фарбу для малювання (акварельну чи
гуаш). Піднесіть склянку під кран і включіть
воду. Ви побачите, що чиста вода без залиш�
ку витіснить зафарбовану. Якщо ви постійно
будете спілкуватися з Господом і віруючими,
читати Біблію, виконувати Божі заповіді, то
Бог буде наповнювати вас Своєю любов’ю,
терпінням і миром, витісняючи все погане, що

є у вас. Саме так досягають досконалості до�
рогою до Неба.

Багато хто з ваших ровесників часто вжи�
ває непристойні, жаргонні слова і думає, що це
робить їх дорослими. Але якщо ви озирнетесь
уважніше, то побачите, що дорослі насправді
обертаються і дивляться на таких дітей з осу�
дом чи навіть роблять зауваження, тому що
такі слова – показник невихованості і бруталь�
ності. Якщо ви знаєте, що у вашій мові також є
подібні слова, попросіть у Господа, щоб Він
допоміг вам приборкати свій язик і надалі сте�
жити за мовою.

Виконайте з класом завдання в Робочому
зошиті на стор. 1 цього уроку.

Вивчення біблійного вірша (8�20 хв.)

Покажіть дітям наочність з біблійним вір�
шем. Скажіть, що апостол Яків дає мудру по�
раду: хто контролює свою мову, той зможе
контролювати і свої вчинки. Вивчіть з дітьми
вірш, повторюючи кілька разів. Потім розріж�
те вірш на 5 частин довільної форми, виклич�
те до дошки 5 охочих, і нехай вони складуть
його на вашому столі. Так по черзі нехай підій�
дуть усі учні.

Додаткова робота (5�6 хв.)

Виконайте інші завдання в Робочому зошиті.

Час творчості (10�15 хв.)

Скажіть дітям, що сьогодні вони будуть
виготовляти невелику настінну картину. Роз�
дайте їм шаблони коня, картон зеленого
кольору, а також кольоровий папір коричне�
вий, білий чи сірий кольори – за бажанням ді�
тей. Нехай діти обведуть шаблон на кольоро�
вому папері, виріжуть його і приклеять на
картон (угорі треба залишити побільше місця
для вірша). Тепер чорним фломастером треба
обрисувати контур коня, а також його очі,
гриву, вуздечку тощо. Білих і сірих коней
можна прикрасити «яблуками» – невеликими
кружечками, вирізаними відповідно з сірого
чи білого паперу. Тепер унизу треба наклеїти
квіти з паперу, угорі написати біблійний вірш
уроку, а потім за допомогою клею ПВА при�
красити краї картини тасьмою. Попросіть ді�
тей перевернути свою роботу, коли вона тро�
хи підсохне. Роздайте їм шматочки нитки і
допоможіть зробити петлю за допомогою
скотчу. Картина готова!
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ВІЗЬМЕМО З СОБОЮ ЖИВЕ СЛОВО

1 Петра 1:22�25
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Біблійна істина: 

Біблія вчить, що Слово Боже – живе і вічне

Мета:

Навчальна: показати учням, що Слово Боже є жи�
вим і вічним і дослідити з дітьми, як воно діяло
протягом століть у житті людей

Практична: закликати учнів постійно читати
Біблію і виконувати заповіді Господа у сво�
єму повсякденному житті

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Прочитайте місця Писання 1 Петр. 1:22�
25; 2 Хр. 33�34 розд. Ваша мета – донести до
дітей, чому Слово Боже живе і вічне та змінює
життя людей. Хоча з часу написання навіть
останньої її книги минули сотні років, Біблія
не зникла у всесвітньому інформаційному по�
тоці, її не змогли знищити, хоча і намагалися
це зробити не раз.

Передайте свою любов до Божого Слова
дітям, розкажіть, як воно змінило ваше життя.
Згадайте який�небудь приклад з життя, що є
свідченням того, як істина з Біблії допомогла
вам у подоланні труднощів чи показала вашу
неправоту, викрила, навчила або скерувала
вас на правильну дорогу.

Проаналізуйте, скільки часу ви витрачає�
те на читання і дослідження Божого Слова, чи
завжди чітко дотримуєтеся його заповідей?
Пам’ятайте, що серед ваших учнів немало та�
ких, чиї батьки невіруючі, тому ви є для них
єдиним прикладом, як любити Бога і Його
Слово: як ви читаєте і виконуєте написане в
Слові, так і вони будуть це робити, тому що
наслідують вас.

Підготуйте запитання на повторення.

Підготовка наочних посібників

Для повторення матеріалу минулого уро�
ку візьміть пластмасове відерце. Намалюйте на
аркушах 12х8 см краплини, виріжте їх і напи�
шіть там запитання на повторення. Нанизайте
краплини на товсту нитку і помістіть їх у відер�
це. Кінчик нитки залиште назовні.

Підготуйте листочки для молитовних про�
хань і коробку, де їх можна перемішати.

Візьміть 2 аркуші формату А2, зігніть нав�
піл і прошийте нитками. У вас вийшла велика
книга. На 1й сторінці напишіть назву нової піс�
ні, а всередині – слова.

Попросіть когось із братів розповісти іс�
торію царя Йосії. Дайте йому текст за кілька
днів до уроку, попередивши, що це займе 10
хвилин його часу на занятті. Приготуйте зазда�
легідь одяг царя: накидку і корону. Випишіть
на листочок чітким почерком розповідь про
Біблію (див. у біблійній історії). Підготуйте од�
норазові баночки з землею для кожної дитини,
насіння квасолі гарної якості, воду, маркери.
Не забудьте взяти на урок стаканчик із про�
рослим насінням квасолі.

Для сьогоднішнього виробу вам потрібні:
по шматку білого ситцю розміром 15х15см на
кожну дитину, фломастери, праска, калька і
воскова крейда (найкраще підходить крейда
фірми «Crayola»). Зробіть один виріб для зраз�
ка вдома (див. відповідний розділ).

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Нелицемірний – істинний, доброзичли�
вий, щиросердий.

Тлінний – не вічний, що підлягає руйну�
ванню.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (7�8 хв.)

Привітно зустрічайте кожного учня. Поці�
кавтеся, як дітям вдавалося протягом минуло�
го тижня приборкувати свій язик.

Запропонуйте учням відповісти на запи�
тання:

Біблійний вірш:

«А Слово Господнє повік пробуває! А це те
Слово, яке звіщене вам в Євангелії»

1 Петра 1:25
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� З чим апостол Яків порівнює язик? З вогнем.
� А що гасить вогонь? Вода.
Запропонуйте дітям діставати з відерця

по черзі краплини і, відповідаючи на запитан�
ня, повторювати істини, що допомагають нам
приборкувати свого язика, гасити його водою
Божого Слова.

Попросіть дітей зробити позначки в таб�
лиці досягнень і здати аркуші щоденного
читання.

Час молитви (8�10 хв.)

На початку уроку запропонуйте комусь із
дітей попросити Божого благословення на
урок і помолитися за тих, хто не прийшов.

Протягом уроку виділіть час, щоб діти
могли обмінятися молитовними проханнями.
Роздайте їм невеликі листки, щоб вони могли
записати їх і обмінятися в класі один з одним.
Це буде таємна гра, що допоможе тренувати
свій язик, щоб відвикав від зайвої балакучості.

Зробіть у молитві акцент на важливості
вивчення Слова Божого. Виражайте вдячність
Богу за Його вічне Слово, що і сьогодні змінює
наше життя.

Час співу (8�10 хв.)

Усі пісні, що ми співаємо на уроці, мають
відображати біблійну істину і сприяти її за�
своєнню, тому вивчіть з дітьми перші 2 купле�
ти пісні про Біблію – «Суперкнига», а також
повторіть пісню минулого уроку.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Почніть урок із прямого підходу. Скажіть,
що до дітей на урок прийшов гість (після цих
слів запросіть в клас «царя Йосію»).

Біблійна історія (15�20 хв.)

«Вітаю вас! Мене звуть Йосія. Я став ца�
рем Юдейським, коли мені виповнилося 8
років. Мені важко про це говорити, але мій
батько Амон і дід Манасія були неблагочести�
вими царями і робили зло в очах Божих. Во�
ни служили ідолам, приносили їм жертви і 
не слухалися Господа. У Божому храмі, який
побудував цар Соломон, було споруджено
жертовник язичницькому богу Ваалу. Мій дід
ворожив, гадав, звертався до викликувачів
духів померлих і чарівників. Під кінець свого
життя він покаявся перед Богом, але мій
батько не взяв його за взірець для себе.

Коли я став царем, то зрозумів, що без
Бога нічого не зможу зробити. Я став поклоня�
тися і молитися Йому. Коли мені виповнилося
12 років, я вирішив очистити свою землю від
ідолів: я розбив жертовники Ваала, вирубав
священні гаї, а ідолів, вирізаних з дерева і ви�
литих з металу, поламав і розтер на порох.

Божий храм був опоганений ідолопо�
клонством, до того ж він вимагав капітального
ремонту. Я велів відновити храм Господній.
Для виконання робіт найняли теслів, будівель�
ників, мулярів.

Одного разу, коли священик Хілкійя спо�
стерігав за роботами в домі Господньому, він
знайшов Книгу Закону, що була дана Богом
через Мойсея. Бог неймовірним чином зберіг
її від рук ідолопоклонників. Я повинен вам
сказати, що Слово Боже ніколи не може зник�
нути. Воно – живе і вічне. І знаходиться під
охороною Самого Бога.

Коли мені прочитали слова Закону, я ро�
зірвав свої шати на знак скорботи і каяття. Як
мій народ ображав Бога ці роки, скільки бо�
лю він заподіяв Йому своїм непослухом і слу�
жінням язичницьким божкам! У Книзі Божій
було написано про благословення, які будуть
супроводжувати Ізраїль, якщо Він буде дотри�
муватися заповідей Господніх. Але також там
було написано і про прокляття, що ляжуть на
мій народ, якщо він відпаде від Єдиного Жи�
вого Бога. Через пророчицю Господь сказав
мені, що тому, що я полюбив Його і впоко�
рився перед Ним, усі ці нещастя не прийдуть
на мій народ під час мого царювання.

Я зібрав усіх жителів своєї країни і пішов
з ними в дім Господній, уклав заповіт перед
лицем Господа ходити за Ним і дотримуватися
заповідей Його, і свідчень Його, і уставів Його
усім серцем своїм і всією душею своєю, щоб
виконати слова заповіту, написані в цій книзі.
Слово Боже стало живим і діючим в житті мо�
го народу» (Цар вішає на дошку слід з біблій�
ною істиною, прощається й іде).

Продовжуйте заняття такими словами:
� У Новому Заповіті Слово Боже цінується

не менше. Про його могутню силу розповів нам
апостол Петро у своєму Першому посланні. Ви
пам’ятаєте Петра? Це той самий учень Христа,
що відрікся від Господа перед лицем випробу�
вань, але потім, від усього серця розкаявшись,
став смиренно ходити вслід за Ісусом при будь�
яких життєвих обставинах. У його двох послан�
нях багато корисних істин і порад. Про деякі з
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них ми зараз дізнаємося (прочитати 1 Петр.
1:22). Запитайте в дітей:

� До чого закликає апостол Петро?

Слухаючи істину, любити один одного.
� А що таке істина?

Нехай хтось із учнів прочитає Ів. 17:17б.
Слово Боже є істина.

Ви пам’ятаєте, як через слухняність істи�
ні – Слову Божому – змінилося життя не тіль�
ки царя Йосії, але і всього народу? Ці зміни в
житті людини творить Святий Дух і Слово
Боже, і називаються вони народженням згори
чи відродженням (прочитати 1 Петр. 1:23).

Покажіть дітям проросле насіння квасолі:
� Уявіть собі, що ця посудина з землею –

ваше серце. Ви читаєте і слухаєте Біблію, і її
живе насіння потрапляє у ваше серце. Що ста�
неться через якийсь час із цим насінням? Воно
проросте – з насіння перетвориться на парос�
ток. І ваше життя теж почне змінюватися. Да�
вайте візьмемо баночки, зробимо в ґрунті лунку
і покладемо туди квасолину. Ми будемо догля�
дати за землею, підпушувати її і поливати, щоб
насіння проросло і, можливо, навіть зацвіло
(підпишіть кожен стаканчик, доручіть черговій
поливати насіння в будень).

� А що буде далі, скільки наша рослинка мо�

же рости?

У Біблії говориться і про це (прочитати 
1 Петр. 1:24�25). Люди вмирають і відходять у
вічність, їхня земна слава минає, про них забу�
вають, тому земне життя людини порівнюється
з рослинами, що мають межу своєму існуван�
ню. Але зовсім по�іншому відбувається зі Сло�
вом Божим, тому що воно вічне і живе.

Попросіть когось із дітей прочитати істо�
рію, записану на аркуші.

«У 303 році після Різдва Христового імпе�
ратор Римської імперії Діоклетіан видав указ
усе Святе Письмо знищити, а всіх віруючих в
Ісуса Христа вбити. Це було найжорстокішим
переслідуванням християн за весь час існуван�
ня християнства. Воїни так ревно виконували
указ імператора, що через рік він вирішив, що
досяг своєї мети і стер Боже Слово з лиця зем�
лі. Діоклетіан був настільки задоволений своїм
успіхом, що спорудив колону з написом: “Сло�
во “християнин” назавжди знищене”.

В ті роки загинула дійсно величезна кіль�
кість християн. Але потім Діоклетіан помер, і
як ви думаєте, хто прийшов йому на зміну? Ім�
ператор Костянтин, що став християнином,
поклонявся Богу і шанував Його вічне і живе

Слово. Час страшних переслідувань закінчив�
ся. І те, що у кожного з вас зараз є своя Біблія,
свідчить, що ніщо не могло знищити її. Вона –
жива і вічна. Жива, тому що змінює життя лю�
дей, і вічна, тому що перебуває повік».

Практичне застосування (7�8 хв.)

Запропонуйте дітям відповісти на запи�
тання. Уважно слухайте їхні висловлювання.

� Які зміни ви відчули у своєму характері

завдяки читанню Біблії? Яка з книг Біблії ваша

улюблена? Чому? Скажіть, що вам потрібно змі�

нити у своєму житті, щоб більше читати Слово

Боже. Розкажіть, як ви можете свідчити своєму

невіруючому другу про вічне і живе Слово Боже.

Якщо ви йдете дорогою до Неба, вам
необхідно взяти із собою Слово Боже. Через
Біблію Бог відкриває нам Себе, Свою всемогут�
ність і велич. Однак ніхто не зможе заставити
вас читати Біблію, якщо ви самі цього не хоче�
те. Якщо ви читаєте Біблію без любові до Бога
і Його Слова, ваше серце схоже на порожній
горщик без ґрунту: ви кладете туди насіннячко,
а воно лежить на дні і не проростає. Якщо ви
читаєте Слово Боже без любові, ви не змінює�
теся, не відкидаєте погані вчинки і звички, зали�
шаєтеся зі своїми гріхами. А Біблія вчить, що з
гріхами ніхто не потрапить на Небо.

Вивчення біблійного вірша (8�10 хв.)

Напишіть вірш 1 Петра 1:25 на дошці
справа наліво (змінюйте місцями тільки слова, а
не літери). Поясніть, що євреї читають не так,
як ми – зліва направо, а справа наліво. Для чи�
тання Слова Божого вони відкривають його з
кінця. Було б добре показати дітям журнал або
книжку, що надрукована саме в такий спосіб.
Розучіть вірш, витираючи по одному слову.

Додаткова робота (5�7 хв.)

Виконайте завдання в Робочому зошиті.

Час творчості (15�17 хв.)

На шматочку тканини намалюйте кольоро�
вими фломастерами малюнок відкритої Біблії,
напишіть під нею великими літерами: «Я читаю
Біблію». Діти повинні розфарбувати літери і
Біблію кольоровою крейдою. Тепер покладіть
на малюнок кальку і розгладьте гарячою прас�
кою (будьте обережні, щоб ніхто не обпікся).
Покажіть дітям, як підшити краї. У такий же
спосіб можна прикрашати футболки. Малюнок
не зникає навіть після прання.
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ВІЗЬМЕМО З СОБОЮ ЛЮБОВ

1 Івана 3:1�24
1515
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Біблійна істина: 

Христос заповів нам любити один одного

Мета:

Навчальна: учні повинні усвідомити, що люби�
ти один одного – це не просто порада, яку
можна виконувати чи не виконувати, а
заповідь Христа

Практична: закликати учнів, щоб вони на ділі
виявляли свою любов до батьків, братів і
сестер за вірою, друзів

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Готуючись до цього уроку, уважно про�
читайте всі тексти Писання, що розглядають�
ся в Робочому зошиті і на уроці. Тема любові
до Бога і ближнього досить часто порушуєть�
ся на уроках, але, тим не менше, вона завжди
залишається актуальною, тому важливо її роз�
кривати для дітей. Вони повинні усвідомити,
що їм необхідно з любов’ю ставитися до нав�
колишніх, як до старших за віком, так і до
молодших.

Цей урок відрізняється від інших тим, що
за основу взяті фрази з послання апостола
Івана, а не сюжетна розповідь, притча тощо.
Коли ви готуєтеся до заняття і бачите, що вик�
лад біблійної теми буде складним для учнів ва�
шого віку, спрощуйте його. Головне, що ви
повинні донести до маленьких дітей (6�7 ро�
ків) – Христос помер за нас, тому що любить
кожну людину, і Він заповідає нам любити
один одного.

Відповіді на кросворд (у Робочому зошиті):
1. Заступник. 2. Пробуває. 3. Світі. 4. Гріхи.
5. Темряві. 6. Обітниця. 7. Світлі. 8. Антихрист.

Підготовка наочних посібників

Принесіть на урок своє свідоцтво про на�
родження.

Виготовте такі таблички до біблійної історії:
1. На картон чорного кольору наклейте

слово «ГРІХ», вирізане з кольорового паперу
коричневого кольору.

2. Хрест (з картону чи фланелеграфа).
3. На картоні білого кольору напишіть

червоним маркером слово «ОЧИЩЕННЯ».
4. На табличку з блакитного картону на�

клейте вирізані з білого паперу слова «НЕБЕС�
НИЙ ОТЕЦЬ».

Також підберіть ілюстрації двох груп лю�
дей – тих, що моляться і які ведуть себе зухва�
ло. Якщо дошка у вас у класі не пристосована
для прикріплення наочності магнітами, прине�
сіть скотч. Якщо ж вона недостатньо велика,
продумайте, як ви будете подавати ілюстра�
тивний матеріал до біблійної історії. Ви може�
те взяти лист ватману і прикріпити його до
стіни. Потренуйтесь у викладі біблійної історії,
щоб почувати себе впевнено.

Підготуйте запитання практичного змісту
на засвоєння біблійної історії і запишіть їх на
невеликих листочках (такі запитання мають бу�
ти побудовані за принципом «Що ми повинні
робити, щоб...», «Як ви вчините, знаючи, що...»
тощо). Зробіть серце великого розміру, зво�
ротний бік розграфіть на квадрати за кількістю
учнів і прикріпіть пластиліном листочки з запи�
таннями, скручені трубочкою.

Напишіть біблійний вірш на великому ар�
куші паперу жирним великим шрифтом, вико�
ристовуючи фломастер чи маркер темних
кольорів.

Підготуйте наочність для часу творчості.
Виготовте невеликі червоні сердечка з картону
у кількості вдвічі меншій, ніж кількість учнів у
класі. З одного боку кожного сердечка постав�
те номер. Розріжте сердечка кожне особливим
способом (хвилями чи зубчиками різної фор�
ми). Зробіть у кожній половинці діркопробива�
чем дірочки, просмикніть туди нитку і закріпіть
її петелькою. Складіть усі сердечка в невелику
коробочку, щоб петля з нитки звисала назовні.

Біблійний вірш:

«І оце Його заповідь, щоб ми вірували в
Ім’я Сина Його – Ісуса Христа, і щоб лю�
били один одного, як Він нам заповідь дав!»

1Івана 3:23
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На невеликих картках з паперу для письма за
кількістю цілих сердець напишіть творчі зав�
дання на тему уроку. Наприклад: «Продемон�
струйте, як можна відрізнити дітей гріха від
Божих дітей». Кожну картку пронумеруйте і
покладіть до себе на стіл.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Зводити – спокушати.
Душогуб – вбивця.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (4�5 хв.)

Привітайтеся з учнями. Скажіть, що ви
раді бачити їх на уроці. Запитайте, скільки
часу вони тепер вивчають Біблію і моляться.
Чи читають вони Слово Боже і чи моляться
перед тим, як іти до школи? Чи є щось, що
перешкоджає цьому? Порадьте їм вставати
трошки раніше – на 15�20 хвилин, щоб помо�
литися і попросити в Бога благословення.
Наголошуйте на тому, що Слово Боже – це
духовний хліб. Людина не може весь час
ходити голодною, і найкращий час підкріпи�
тися – зранку. Розкажіть про себе, як ви пла�
нуєте свій ранок, які Божі благословення от�
римуєте від читання Біблії.

Доручіть комусь із учнів зробити позначки
про відвідування, зібрати аркуші щоденного
читання. Не забудьте вклеїти елемент плаката
семестру.

Час молитви (8�10 хв.)

Нагадайте дітям про великий привілей,
даний нам Богом: читати і вивчати Його Сло�
во – Біблію. Спонукайте дітей до молитви по�
дяки за те, що Бог говорить з нами через
Святе Письмо.

Посередині уроку, після того, як діти до�
відаються про основну істину, нехай помо�
ляться і попросять Бога допомогти їм любити
навколишніх і один одного. Наголошуйте на
тому, що діти Божі завжди люблять Бога і сво�
їх ближніх.

Час співу (8�10 хв.)

Продовжуйте вивчати пісню «Суперкни�
га». Вона прекрасно перегукується і з темою
сьогоднішнього уроку: у Своєму Слові Господь
дає багато порад, як любити ближніх, як стати
чистішими і більш праведними, як, узявши із

собою любов, можна дійти до Неба. Господь
бачить наші серця і, якщо потрібно, викриває
нас там, де ми неправі.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (3�5 хв.)

Покажіть учням свідоцтво про народжен�
ня і запитайте їх:

� Ви знаєте, що це за книжечка?

Це свідоцтво про народження. Його ви�
дають батькам новонародженої дитини. Воно
підтверджує, що нова людина має ім’я, по�
батькові, прізвище, день і рік народження. Во�
но вказує, у якому місті чи селі людина наро�
дилася, і найголовніше – хто її батьки. Давайте
переконаємося в цьому самі (прочитайте запи�
си зі свідоцтва).

У Біблії, яку ми читаємо, також містить�
ся дуже цікаве свідоцтво про народження, але 
не однієї людини, а сотень тисяч!

Біблійна історія (15�20 хв.)

Скажіть дітям, що тому, що вони вже до�
сягли певних успіхів у вивченні Біблії, сьогод�
ні ви спробуєте провести заняття так, як воно
проходить у молодіжних і дорослих групах з
розбору Біблії. Запитайте дітей, чи готові вони
спробувати себе в цій справі. Напевно, їхньою
відповіддю буде дружне «Так!».

Попросіть дітей відкрити 1 Ів. 3 розд. і за�
пропонуйте прочитати перше речення «Поди�
віться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були
дітьми Божими» хором. Це – Боже «свідоцтво
про народження» Його дітей – християн.

� А яка ця любов, що дав нам Небесний

Отець?

Дітям важко буде чітко відповісти на це
запитання, тому запропонуйте їм згадати поси�
лання Івана 3:16. Напишіть цей вірш на дошці
якнайвище. Поясніть, що Божа любов відкри�
лася нам в Ісусі Христі. Він помер за наші грі�
хи, але й воскрес, щоб виправдати нас перед
Богом. Тому кожен віруючий у Сина Божого
Ісуса Христа, за словами апостола Івана, – ди�
тя Боже. Напишіть на дошці під віршем фразу
«Кожен християнин – дитя Боже».

Тепер попросіть кого�небудь прочитати 
1 Ів. 3:1б�3.

� Коли ми станемо подібні до Бога?

Після свого воскресіння.
� Чим ми повинні очищати себе, якщо віри�

мо, що Ісус – Син Божий і наш Спаситель?
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Кров’ю Христа.
Нехай хтось із дітей прочитає 1 Ів. 3:4�5.
� Чим забруднене життя кожної людини?

Гріхом (прикріпіть до дошки під попе�
редньою фразою табличку «ГРІХ»).

� Для чого прийшов на землю Христос?

Щоб узяти на Себе всі наші погані діла:
сварки, бійки, брутальність, обман тощо. Сам
Він був праведником і ніколи не грішив, тому
Йому було так важко на Голгофі. Гріхи всього
людства лягли на Нього, начебто це Він їх ско�
їв. В одній пісні співається, що Христа тримали
на хресті не цвяхи, а наші беззаконня (помістіть
на дошку поруч з табличкою хрест). Своєю
смертю Ісус викупив нас із рабства гріха.

Нехай хто�небудь прочитає 6 і 9 вірші.
Запитайте дітей:

� Невже ті, хто повірив в Ісуса, більше ніко�

ли не грішать? Чому Іван так каже?

Звичайно, поки ми живемо на землі, ми
не можемо не грішити, тому що маємо гріхов�
не тіло. Але якщо ми всім серцем ідемо вслід
за Господом, постійно перебуваємо в Ньому
через молитву і читання Біблії, глибоко роз�
каюємося за кожен гріх, що не втримавшись
могли вчинити, то Господь прощає нас і очи�
щає Своєю кров’ю (прикріпіть поруч із хрестом
табличку «ОЧИЩЕННЯ»).

Скажіть учням, що в наступних віршах мо�
ва йде про дві групи людей: тих, хто чинить
правду, і тих, хто чинить гріх. Запропонуйте
кому�небудь прочитати 7�8 вірші.

� Хто є Батьком тих, хто чинить правду?

Бог.
� А хто батько людей, які чинять гріх?

Диявол. Зверніть увагу дітей на те, що
крім земних батьків, які записані у свідоцтві
про народження, кожна людина має батьком
або Бога, або диявола. Віруючі, звичайно ж,
мають Небесного Отця (прикріпіть поруч з по�
передньою табличку «НЕБЕСНИЙ ОТЕЦЬ»).

Нехай хтось із дітей прочитає 10 вірш.
Прикріпіть під табличками зображення двох
груп людей і підпишіть під ними їхні характе�
ристики:

Діти гріха (диявола)
Діти Божі.
Запитайте дітей:
� Як можна розпізнати дітей диявола і дітей

Божих?

Попросіть учнів давати відповіді, виходя�
чи з уже прочитаних віршів послання, а ви за�
писуйте їх у 2 стовпчики.

Діти гріха: перебувають у гріху, не роб�
лять чесних і праведних вчинків, не люблять
Бога, не люблять навколишніх людей.

Діти Божі: очищають себе від гріха Кров’ю
Ісуса, люблять Бога і ближніх, у них пробуває
Боже насіння, вони роблять добрі справи.

Попросіть прочитати наступного учня 
1 Ів. 3:11�12.

� До чого нас із самого початку закликає

Христос?

Любити один одного (прикріпіть під та�
блицею, залишивши трохи порожнього місця,
слід з біблійної істиною).

Попросіть дітей коротенько переказати,
що вони пам’ятають про Каїна й Авеля
(нехай діти піднімають руки, а ви запитуйте їх
по черзі; викличте тих, хто до цього на уроці
не виявляв особливої активності). Каїн убив
свого брата через заздрість. У житті старшо�
го брата був якийсь гріх, у якому він не захо�
тів покаятися, тому Бог не прийняв його
жертву. Він застеріг Каїна, що в дверях його
серця підстерігає гріх, але той не захотів
панувати над своїм беззаконням. Запишіть
імена братів у таблицю: Каїна – у першу, а
Авеля – у другу. Попросіть когось із дітей
прочитати вірші 14�15.

� У чому ми можемо стати схожими на Каї�

на, якщо ненавидимо своїх братів за вірою?

Той, хто ненавидить свого брата, стає ду�
шогубом, як Каїн.

Попросіть чергового учня прочитати вір�
ші 16�18.

� Як ви розумієте останні слова апостола

про те, як треба любити?

Одних слів про любов мало. Любов – як
віра, без діл вона мертва. Ми можемо скільки
завгодно говорити, що любимо маму, але якщо
не допомагаємо їй у роботі вдома, не слухає�
мося її, говоримо образливі слова, то наша лю�
бов мало чого варта. Якщо ми говоримо, що
любимо братів і сестер у Христі, але не допо�
можемо бабусі піднятися по сходинках у церк�
ві, будемо під час проповіді пастора шушука�
тися і кривитися, кривдити дітей з молодших

ГРІХ ОЧИЩЕННЯ
НЕБЕСНИЙ ОТЕЦЬ
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класів Недільної школи, то де ж у нашому сер�
ці місце для Божої любові? Там панує гордість
і зарозумілість.

� Як ви думаєте, що треба робити, щоб зро�

зуміти, любимо ми тільки на словах чи на ділі?

Попросіть трьох учнів прочитати по черзі
по 2 вірші 1 Ів. 1:19�24. Ми повинні прислуха�
тися до своєї совісті. Святий Дух буде вказува�
ти нам, де ми неправі, де недостатньо любимо
ближніх, а де йдемо в правильному напрямку.
Повторіть біблійну істину уроку.

Практичне застосування (8�10 хв.)

Покажіть дітям велике серце. Якщо пере�
вернути його зворотною стороною, то можна
побачити, що воно не просте, а з завданнями.
Запропонуйте дітям підходити по черзі, відклею�
вати записки з запитаннями і відповідати на них.

Коли всі діти дадуть відповідь, підбийте
підсумок, що дорогою до Неба дуже важливо
відкрити своє серце для любові до Бога і сво�
їх ближніх.

Вивчення біблійного вірша (7�10 хв.)

Покажіть дітям наочність із віршем. По�
просіть читати цей вірш по черзі тих, хто:

1) узяв на урок Біблію;
2) приїхав у Дім молитви на транспорті;
3) виконав усі завдання в Щоденнику цьо�

го тижня;
4) зрозумів, як важливо любити своїх бра�

тів за вірою;
5) переконався, що Бог Його любить.
Переконайтеся в тому, що всі діти вивчи�

ли вірш напам’ять.

Додаткова робота (5 хв.)

Запропонуйте дітям виконати завдання в
Робочому зошиті.

Якщо у вас залишається вільний час, мо�
жете пограти з дітьми в гру «Якщо любиш – ус�
міхнися» Для цього виберіть ведучого (спочатку
це будете ви), він має стати в центрі кола. Ве�
дучий по черзі підходить до учнів і говорить,
дивлячись прямо в очі: «Якщо любиш – усміх�
нися». Гравець має відповісти: «Я тебе люблю,
але усміхнутися не можу» і при цьому насправ�
ді має намагатися не усміхнутися. Це майже
неможливо, бо діти здебільшого починають ве�
село сміятися, коли дають таку відповідь. Той,
хто усміхнувся, стає ведучим. Якщо гравець не
усміхається з першого разу, ведучий може
звернутися до нього ще раз, а потім, якщо той
не посміхнувся, перейти до іншого учня.

Час творчості (12�15 хв.)

Запропонуйте дітям гру «Знайди поло�
винку». Кожен учень має потягнути за ниточ�
ку і витягнути з коробки якусь частину сер�
дечка. Після цього всі діти повинні знайти
свою другу половинку. Коли всі знайдуть
свою пару, зверніть їхню увагу на номер сер�
дечка. Учні повинні підійти до вчительського
столу і знайти картку з таким же номером.
Завдання можна виконати за допомогою пан�
томіми, сценки зі словами, малюнка, невели�
кої пісні чи вірша, тобто діти повинні творчо
підійти до цього завдання, головне – зробити
це вдвох. На підготовку виділіть не більш 5
хвилин, тому що потрібно залишити досить
часу на саме демонстрування.



113
Книга вчителя

Біблійна істина: 

Бог хоче, щоб ми не грішили, а жили для
Нього

Мета:

Навчальна: донести до учнів, що означає на
практиці вмерти для гріха і жити для Бога

Практична: спонукати учнів не чинити гріхов�
них вчинків, пам’ятаючи, що ми повинні
вважати себе мертвими для гріха; вибирати
дорогу, запропоновану Христом

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Уважно прочитайте Римлян 6 розділ. Ба�
гато понять, порушених у цьому розділі, діти
ще не можуть зрозуміти через їхню абстракт�
ність, тому біблійна історія представлена як
цікаве оповідання на кшталт «Подорожі Пілі�
грима» Джона Буньяна. Незважаючи на те, що
вона досить об’ємна за змістом, діти напевне
будуть з задоволенням її слухати, бо в цьому
віці вони з великим інтересом сприймають різ�
ні історії. Принцип «умерти для гріха і жити
для Бога» зустрічається в повсякденному жит�
ті дітей, і ви повинні піднести його так, щоб
вони зрозуміли, що Господь чекає святості і
від них, а не тільки від дорослих.

Важливим є те, як ви самі розумієте цю те�
му. Чи вважаєте ви себе мертвими для гріха, чи
обновляєтеся у святості, чи є рабом Божим?

Проаналізуйте вашу підготовку до занять.
Уявіть, що ви випадково забули вдома Книгу
вчителя, узявши тільки Біблію і наочні посібни�
ки. Чи вплинуло б це на ваше викладання?
Змогли б ви зробити свій урок жвавим і дина�

мічним? Якщо ви усвідомлюєте, що відсутність
посібника – це катастрофа, то ви повинні змі�
нити своє ставлення до викладання. Якщо ви
не будете жити уроком, не пропустите його че�
рез розум і серце, не довірите себе керівниц�
тву Духа Святого, ви не будете мати успіх у ви�
кладанні. Не сумуйте, якщо у вас є подібні
проблеми, але віддайте себе Господу, присвя�
тіть більше часу особистому спілкуванню з
Ним, просіть Його підтримати вас, «і Він зро�
бить» (Пс. 36 (37):5). Не забувайте виконувати
всі завдання в Робочому зошиті.

Відповіді на кросворд (у Робочому зошиті):
По горизонталі: 1. Жити. 2. Воскресення. 3. Ві�
руємо. 4. Благодаттю. По вертикалі: 1. Жи�
вими. 2. Панувати. 3. Богові. 4. Один.

Підготовка наочних посібників

Напишіть слова нової пісні великими літе�
рами на дошці. Підготуйте «інструменти» для
шумового оркестру.

Для розповіді біблійної історії принесіть
кілька теплих ковдр чи килимків та продумай�
те, як розсадити на підлозі дітей, щоб їм було
максимально зручно, щоб кожний вас добре
чув і ви добре бачили всіх учнів.

Для вивчення біблійного вірша вам знадо�
биться 4 сірникових коробки і 4 комплекти па�
перових смужок, на яких написано по одному
слову вірша. Зовнішню частину сірникових ко�
робок обклейте білим папером і напишіть на
ній посилання: на різних сторонах слово, ци�
фри і двокрапка. Складіть смужки в коробки.

Підготуйте на кожну дитину по смужці бі�
лого картону 6х20см, а також кольорові олів�
ці і фломастери для часу творчості.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Пілігрим – людина, що подорожує до
місця поклоніння Богу.

УМЕРТИ ДЛЯ ГРІХА І ЖИТИ ДЛЯ БОГА

Римлян 6 розд.
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Біблійний вірш:

«Так само ж і ви вважайте себе за мертвих
для гріха й за живих для Бога в Христі
Ісусі, Господі нашім»

Римлян 6:11
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ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (4�5 хв.)

Зустрічайте дітей з усмішкою. Поцікав�
тесь їхніми успіхами в навчанні, благополуччям
у родині, здоров’ям. Пам’ятайте, що цим ви
вчите дітей свідчити про те, що робить Бог у
їхньому житті. Запитайте дітей, чи стало їм
легше любити своїх кривдників, знаючи, що це
заповів наш Господь. Як вони боролися з
неприязними почуттями, що для цього роби�
ли? Повторіть з дітьми біблійний вірш та істи�
ну минулого уроку.

Час молитви (8�10 хв.)

Заохочуйте дітей до молитви: розкажіть,
як протягом тижня Бог відповідав на ваші мо�
литви. Нагадайте, яке значення має молитва в
житті християнина, якою вона є силою в бо�
ротьбі зі спокусами. У середині уроку, після
того, як учні довідаються біблійну істину, за�
кликайте їх помолитися на тему уроку.

Час співу (8�10 хв.)

Нагадайте дітям, що спів дуже приємний
нашому Господу. У Слові Божому ми знаходи�
мо поради для співу (прочитайте дітям Пс.
95(96):1�3; Пс. 97(98):1,4�6). Запропонуйте
дітям вивчити пісню «Щастя дає Христос» у су�
проводі шумового оркестру. У ній говориться
про те, що ми – нове створіння в Ісусі, створе�
не для святого життя, про те, що Господь про�
стив нас, омив Своєю кров’ю, відвернув від
рабства гріха і вічної погибелі, давши щастя
вічно перебувати з Ним на Небесах.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (2�3 хв.)

Запитайте дітей, що вони пам’ятають про
апостола Павла (інформацію про нього вони
читали на 13 уроці 1�го семестру). Повідомте,
що, починаючи із сьогоднішнього заняття, ми
будемо вивчати його послання до церков і
окремих християн.

Тепер поставте дітям запитання:
� Чи можна вмерти, і при цьому залишитися

живим?

Не подумайте, що це якась казка чи бай�
ка! Відповідь на це запитання має знати ко�
жен, хто йде дорогою до Неба. І про це ми
дізнаємося з листа апостола Павла до римлян,
якщо прочитаємо 6 розділ.

Біблійна історія (17�20 хв.)
Нехай діти зручно розмістяться навколо

вас на ковдрах. Запитайте, чи чули вони про
Джона Буньяна і його книгу «Подорож Пілі�
грима». Це дуже цікавий твір. У ньому розпо�
відається про подорож людини на ім’я Хри�
стиянин, що так само, як і ми з вами, йде до
Неба за Царем Христом. У цій цікавій книзі
описуються труднощі, з якими стикається
Християнин, але також радості і втіхи, які він
отримує від Господа й інших віруючих. Герої
цієї книги дуже незвичайні. Там є сусіди Хри�
стиянина Впертий і Згідливий, його друзі Вір�
ний і Уповаючий, сестри на ім’я Мудрість,
Благочестя і Милосердя. Навіть географічні
назви там особливі: місто Загибель, драгови�
на Зневіри, гори Милість і Правосуддя. Через
кілька уроків діти зможуть дізнатися про Джо�
на Буньяна багато цікавого. А сьогодні запро�
понуйте дітям написану в стилі «Подорожі Пі�
лігрима» розповідь. Прочитайте її з великим
почуттям. Почніть зі слів Джона Буньяна.

«Мандруючи дикою пустелею цього світу,
я випадково забрів в одне місце, де знаходило�
ся невелике пристановище. Там я приліг відпо�
чити і незабаром заснув. І ось приснився мені
сон... Бачу я чоловіка, зодягненого в брудний
одяг. Ім’я його – Грішник. Стоїть він неподалік
від невисокого пагорба, що зветься Голгофа,
де відбувається щось сумне: на трьох хрестах
розп’ято трьох людей, навколо вирує натовп.
Хтось плаче, хтось насміхається над страдни�
ками, хтось радо потирає руки... Грішник 
не відриваючись дивиться на Людину, чий
хрест стоїть посередині. Обличчя цього Чоло�
віка сяє небесним світлом. Ім’я Його – Життя.

Грішник ніяк не може зрозуміти, чому ро�
зіпнули цю Людину. Так карали тільки злочин�
ців, а обличчя Людини на ім’я Життя випромі�
нює любов. Ні, Він не може бути злочинцем!
Грішник вирішив запитати когось із людей, що
стоять поруч, у чому провина цієї Людини. Він
підійшов до жінки на ім’я Жаль і поставив їй
це запитання. Жаль витерла сльози й відпові�
ла Грішникові:

� Бачиш, ця Людина – Божий Син. Люди
через свої гріхи втратили спілкування з Його
Небесним Отцем і повинні за свої беззакон�
ня загинути всі без винятку. Але Бог не хоче
їхньої смерті. Він вирішив Сам умерти за них,
тому прийшов на цю землю. І ось тепер Він
на хресті. Його тримають там не цвяхи, а на�
ші гріхи.
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� Я винен у стражданнях цього Праведни�
ка! – с жахом вигукнув Грішник.

Але тут на Голгофі щось сталося. Промо�
вивши «Звершилось!», Людина на ім’я Життя
вмерла...

Вражений побаченим, Грішник сумно по�
плівся додому. Він постійно думав про Божого
Сина, Який помер і за Нього на Голгофі.
Скільки днів тривала його дорога, я не знаю,
тільки раптом бачу я, як до Грішника підходить
подорожній, і між ними зав’язується розмова.

� Як тебе звуть і куди ти прямуєш? – запи�
тує подорожній.

� Звуть мене Грішник, і йду я додому, у мі�
сто, що називається Вічна Смерть.

� А чому ти такий сумний?
� Я побачив, як померла Людина на ім’я

Життя. Це був Праведник, і Його убили гріхи
всіх людей, у тому числі й мої. Я не знаю, як
тепер жити з цією провиною.

� Не засмучуйся, – відповів подорожній. –
Я хочу повідомити тобі радісну новину. Божий
Син, про Якого ти кажеш, воскрес на третій
день після своєї смерті.

� Звідки ти знаєш про це? – вигукнув
Грішник. – І як тебе звуть?

� Мене звуть Апостол, – відповів подо�
рожній. – А знаю я про це тому, що Він
з’явився мені, і з тих пір моє життя докорінно
змінилося. Я довідався, що Божий Син ні в
чому мене не звинувачує. Тільки Він хоче,
щоб я в усьому чинив, як Він. Насамперед,
щоб я вважав себе мертвим для гріха.

� Мертвим? – перепитав Грішник. – Як ти
можеш бути мертвим? Адже ти живий!

� Зараз я тобі наведу приклад. Ось як ти
думаєш, якщо перед мертвою людиною покла�
сти смачні наїдки, їй захочеться їх покуштувати?

� Ні, – засміявся Грішник. – Вона ж мертва!
� Правильно. А якщо перед нею покла�

дуть красиві речі, вона встане, щоб їх одягти?
� Звісно ж, ні!
� Так само і ми повинні вважати себе

мертвими для гріха. Що б нам не пропонував
злий Ангол на ім’я Лукавий, ми повинні реагу�
вати на це так, начебто ми мертві. Але Божий
Син також сказав, щоб подібно до того, як Він
воскрес, ми воскресли і жили для Небесного
Отця. Це значить, що йдучи дорогою в країну,
яка називається Небо, ми повинні у всьому
дотримуватися заповідей Божого Сина і кори�
тися Йому. До речі, саме в цю країну я зараз
і прямую.

� Я теж хочу потрапити туди! – гаряче ви�
гукнув Грішник. – Я не хочу повертатися до
свого міста. Можна, я піду з тобою?

� Для початку тобі треба попросити в Си�
на Божого прощення за свої гріхи, попросити
Його допомогти тобі вмерти для гріха і почати
нове життя для Бога, – відповів Апостол.

І я бачу, як Грішник став на коліна і почав
зі сльозами молитися за прощення. Через
якийсь час він підвівся. На його обличчі сяяла
радість.

� Господь простив мене! – вигукнув він.
� Звичайно! – підтвердив Апостол. – І те�

пер твоє ім’я буде не Грішник, а Спасенний.
І сниться мені далі, що Апостол і Спасен�

ний пішли вузенькою доріжкою, що веде до
країни з прекрасною назвою Небо. І ось зу�
стрічають вони дорогою величезний магазин з
вивіскою «СПОКУСА», поруч з яким стоїть
модно одягнений продавець. Продавець кида�
ється до них і починає навперебій пропонува�
ти різні товари:

� Дорогі мандрівники, заходьте до мого
магазину. Там є все, чого тільки душа заба�
жає: крадені коштовності, модні прикраси,
ароматні сигарети, дорогі алкогольні напої. І
головне, для вас – все безкоштовно, тільки
простягніть руку.

� Ми повинні вважати себе мертвими для
гріха! – вигукнув на пропозицію продавця
Спасенний.

� Нехай не панує гріх у смертельному ва�
шому тілі, щоб вам слухатись його пожадливо�
стей, – додав Апостол, і вони швидко пішли
геть від магазину.

Не пройшли вони і сотні кроків, як поба�
чили кузню, з якої чувся брязкіт металу. Коли
мандрівники наблизилися, відтіля вийшов ви�
сокий коваль у шкіряному фартуху.

� Що ви робите? – з цікавістю запитав
Спасенний.

� Я кую знаряддя праведності і неправди.
Ті, хто хоче бути рабом гріха, беруть знаряддя
неправди.

� Ні�ні, – поспішив заперечити Апостол, –
для люблячих Бога сказано: «І не віддавайте чле�
нів своїх гріхові за знаряддя неправедности, але
віддавайте себе Богові, як ожилих із мертвих, а
члени ваші – Богові за знаряддя праведности».

� Ми беремо знаряддя праведності, – з ра�
дістю заявив Спасенний. – Я хочу бути інстру�
ментом у руках Божих, щоб мною Він творив
Свою волю.
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Мандрівники рушили далі в дорогу.
Незабаром вони побачили гарний будиночок
з доглянутим садочком. На порозі будиночка
стояв дідок, який на перший погляд здавався
великим добрягою.

� Шановні мандрівники, – звернувся він
до Спасенного й Апостола, – мені дуже пот�
рібний раб. Я вже в похилому віці і не можу
сам виконувати роботу в домі. Чи не погодите�
ся ви бути моїми рабами? Ви будете мати все,
що захочете: гроші, владу, скільки завгодно
їжі, питва й одягу. Тільки вам потрібно відмо�
витися від своєї дороги до країни за назвою
Небо. Але я подбаю про те, щоб у цьому зем�
ному житті у вас було все.

� Як ти вважаєш, погодитися? – розгубле�
но запитав Спасенний в Апостола.

� Я ось що тобі скажу: кому віддаєш себе
за раба на послух, то ти й раб того, кого слу�
хаєшся, або раб гріха, або раб праведності. Ти
ж хотів потрапити в країну Небесного Царя і
служити тільки Йому!

� А що буде моєю нагородою наприкінці
служіння? – поцікавився Спасенний у старого.

� Смерть. Але ти не сумуй. Коли ще там
вона настане... Головне, що ти зараз отримаєш
усе, що хочеш.

� А що мене очікує наприкінці служіння
Небесному Царю? – запитав Спасенний у
Апостола.

� Великий дар – вічне життя в Божому Си�
ні, Панові нашому.

� О, я вибираю вічне життя в країні за на�
звою Небо. Поспішімо ж туди! – вигукнув
Спасенний, і вони разом з Апостолом спішно
продовжили свою путь.

Отут я прокинувся і зрозумів, що це був
сон».

Практичне застосування (5�6 хв.)

Прикріпіть на дошку слід з біблійної істи�
ною і підбийте підсумок історії. Коли ми віри�
мо, що Ісус Христос помер за наші гріхи, і хоче�
мо йти за Ним на Небо, ми повинні зрозуміти,
що наше гріховне «я» розп’яте разом із Христом.

Ми повинні уподібнитися до Його смерті і
вмерти для гріха. Запитайте дітей:

� Що це значить?

Перестати робити негідні вчинки, не думати
погано про людей, не піддаватися спокусам лука�
вого. Коли ми бажаємо жити для Господа, то не
повинні обманювати, заздрити, лаятися, щоб сво�
їми гріхами не засмучувати Небесного Отця.

Але Христос не тільки вмер, але і воскрес
з мертвих, тому і ми повинні воскреснути до
нового життя для Бога.

� Як ви це розумієте?

Любити Господа, поклонятися і молитися
Йому, читати Біблію, виконувати Божу волю,
бути знаряддям праведності в Божих руках.

� Які справи праведності ви знаєте?

Справи праведності – це все те, що ми
робимо, слухаючи Бога: допомагаємо батькам,
старим чи хворим людям, чимось жертвуємо
для ближніх (часом, коштами) тощо.

Бог хоче, щоб ми не грішили, а жили для
Нього.

Вивчення біблійного вірша (8�10 хв.)

Розділіть дітей на 4 команди. Кожній ко�
манді роздайте сірникові коробки зі словами
вірша. Запропонуйте їм на швидкість зібрати
смужки вірша за змістом. Виграє та команда,
яка швидше і найбільш правильно складе вірш.
Щоб перевірити, чи добре відповіла перша ко�
манда, запропонуйте дітям знайти місце в Біб�
лії, що записане на коробці.

Після того, як вірш буде прочитано з Біблії,
попросіть когось із бажаючих пояснити вірш.

Додаткова робота (5�8 хв.)

Виконайте завдання в Робочому зошиті.

Час творчості (12�15 хв.)

Роздайте дітям смужки картону, олівці і
фломастери. Запропонуйте їм намалювати сю�
жет на тему сьогоднішнього уроку на закладках
для своїх Біблій. Закладку можна розкреслити
на кілька квадратів і зробити кілька сюжетів.
Унизу треба написати біблійну істину.
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НАЙБІЛЬША ПЕРЕМОГА

Римлян 12:14�21
1717
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Біблійна істина: 

Бог хоче, щоб ми були у мирі з усіма
людьми і відповідали добром на зло

Мета:

Навчальна: учні повинні усвідомити, що Бог
хоче, щоб вони не тільки не мстили за себе
кривдникам, але і відплачували їм добром

Практична: спонукати учнів у різних життєвих
ситуаціях застосовувати біблійну істину
«перемагай зло добром»

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Перш ніж готуватися до цього уроку, ви
повинні усвідомити потребу ваших учнів у цій
істині. Просто не відповісти на образу – це
половина діла. Але відповісти на зло добром –
це буде дещо складніше. Християни досить
добре засвоїли закон «не будь переможений
злом». Часто навіть новонавернені не мстять
за себе. Але принцип «перемагай зло добром»
використовується віруючими далеко не зав�
жди. Ви повинні зацікавити дітей виконувати
цю Божу заповідь, тому що вона збільшує на�
шу любов до ближнього і нашу залежність від
Божої підтримки.

Важливо, щоб ви самі перевірили своє
життя, наскільки ви вмієте прощати образи і
відплачувати добром за зло. Чи довіряєте ви
свій розпач Господу? Прочитайте додатково
до сьогоднішнього біблійного тексту Мт. 5:38�
48 і 2 Цар. 6:8�23.

Виконайте завдання в Робочому зошиті.

Підготовка наочних посібників

Для Вступу підготуйте два пом’яті невели�
кі білі папірці і два красивих яблука в пакеті.

Для біблійної історії знайдіть ілюстрацію
вогненних колісниць і бенкету.

Для Практичного застосування напишіть
на окремих невеликих листочках ситуації і їх�
ні вирішення, наведені у відповідному розділі
(без слів «ситуація» і «вирішення»). Ситуацій
має бути вдвічі менше, ніж кількість учнів.
Якщо у вас багато дітей, допишіть кілька си�
туацій і їхніх вирішень. Покладіть листочки в
коробочку.

Напишіть кожне слово біблійного вірша і
посилання на смужці паперу і покладіть усе в
мішечок. Якщо у вас у класі немає фортепіано,
принесіть магнітофон і касету з записом дитя�
чих пісень.

Для часу творчості зробіть удома кілька
різних шаблонів голубів. Підготуйте цупкий бі�
лий папір, прості олівці, ножиці, діркопроби�
вач, фломастери, дріт, відрізки міцних ниток
довжиною 15 см.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Величатися – виявляти зарозумілість,
самовпевненість, думати про себе високо, за�
знаватися.

Зірець – зіниця ока. Доторкатися до зір�
ця – доторкатися до чогось, що найбільш обері�
гається (існує приказка: берегти, як зіницю ока).

Помста – відповідна дія за заподіяне зло;
відплата.

Прагнути – хотіти пити; у переносному
значенні – дуже чогось хотіти.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�8 хв.)

Радісно вітайте всіх дітей. Виберіть
трьох хлопчиків з дітей, що прийшли зазда�
легідь. Вийшовши з класу, поясніть їм їхню
роль у сценці, що вони повинні будуть зігра�
ти з вами під час Вступу.

Повторіть з класом вибірково вірші й іс�
тини цього семестру. Скажіть, що на остан�
ньому уроці ми будемо повторювати весь
пройдений матеріал цього семестру, і кож�

Біблійний вірш:

«Не будь переможений злом, але перемагай
зло добром!»

Римлян 12:21
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ний отримає заохочувальний приз за свою
роботу.

Нехай найнижчий учень у класі вклеїть
черговий символ у плакат семестру, а найви�
щий – збере аркуші щоденного читання.

Час молитви (8�10 хв.)

На початку уроку помоліться за Боже
благословення на весь сьогоднішній день, за
те, щоб дитячі серця були відкриті для біблій�
них істин, щоб діти з радістю і старанністю вті�
лювали їх у своєму повсякденному житті.

Після біблійної розповіді нехай діти по�
просять в Ісуса Христа допомоги, щоб не тільки
прощати образи і не мстити, але й відповідати
добром на зло. Коли діти моляться за темою
біблійного уроку, вони ще раз усвідомлюють
важливість вивченої істини.

Час співу (8�10 хв.)

Продовжуйте вчити пісню минулого уроку.
Ви можете доручити комусь із дітей провести
час співу. Можна повторити пісню «Наш Ісус –
любові Вчитель». Діти можуть співати по черзі
по одному рядку, а повтор співати всі разом.

Нагадуйте дітям, що своїм співом ми про�
славляємо Господа.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (5�7 хв.)

Розіграйте з дітьми вивчену сценку. Постав�
те поруч два стільці, щоб було видно всім учням.

Учитель: Сашко, Миколка і Володя – сусі�
ди. Сашко і Миколка ходять у Недільну школу.
Вони люблять Ісуса і намагаються йти слідом
за Ним. Якось Володя – хлопчик з невіруючої
родини – вирішив покепкувати над своїми ві�
руючими однокласниками. Він підклав їм на
стільці жуйки («Володя» кладе на два стільці бі�
лі зім’яті папірці), яких вони, на жаль, не помі�
тили, тож так і сіли (двоє інших дітей сідають,
а потім підхоплюються і розгублено дивляться
на стілець).

Володя: Ха�ха�ха! Так вам і треба!
Миколка: Я на тебе не ображаюся і не бу�

ду робити тобі нічого поганого у відповідь
(розвертається й іде).

Сашко: Даремно ти так, Володю. Я тобі
не зробив нічого поганого... Слухай, а мені
мама два солодких яблука дала, хочеш, я тебе
почастую? (Дістає з пакета яблука і протягає
зніяковілому однокласнику).

Учитель (звертаючись до класу): Як ви
думаєте, хто вчинив правильніше – Сашко чи
Миколка?

Після того, як діти висловлять свою дум�
ку, скажіть їм, що мудра книга Біблія покаже
нам, як найбільш правильно діяти у подібній
ситуації.

Біблійна історія (17�20 хв.)

Скажіть дітям, що сьогодні ми продов�
жуємо вивчати Послання апостола Павла до
римлян. Як ви пам’ятайте, Павло спочатку
сам переслідував Церкву Божу, але після зус�
трічі з Ісусом перемінився, і тепер сам став
переслідуваним. Минулого семестру ви чита�
ли, скільки страждань переніс Павло, скільки
образ і болю витерпів він від своїх супротив�
ників. Якби на його місці була невіруюча лю�
дина, вона б вважала справедливим якось
помститися своїм ворогам, адже це так при�
родно для людини! Але Бог змінив серце апо�
стола. Він вклав туди таку ж любов до своїх
гонителів, яку Сам Ісус виявляв на хресті до
Своїх катів.

Давайте прочитаємо, що радить нам ро�
бити апостол Павло, коли до нас несправедли�
во ставляться (запропонуйте прочитати Рим.
12:14 хлопчикові, який грав Миколку). Святий
Дух через апостола Павла закликає нас з лю�
бов’ю ставиться до тих, хто нас пригноблює,
кривдить. Як це можливо? Ми повинні пам’я�
тати, що Бог ненавидить гріх, але любить кож�
ну людину. Як же ми можемо проклинати то�
го, кого любить Бог? Слово Боже радить нам
благословляти своїх ворогів, тобто говорити їм
приємні слова і робити для них добро. Це має
стати принципом нашого життя.

(Нехай хтось із дітей прочитає 15 вірш).
� Як ви розумієте цей вірш?

Ми повинні так ставитися до радості ін�
шої людини, начебто ця радість сталася в нас.
І так співчувати горю ближнього, начебто це в
нашому житті трапилося горе, навіть якщо ця
людина робила нам погане.

Пройдіться класом. Нехай той, на чиє
плече ви покладете руку, читає по одній фразі
Рим. 12:16�17 (всього 6 фраз). Для того, щоб
уміти любити ворогів, нам потрібно (запишіть
ці пункти на дошці в стовпчик):

� думати між собою однаково;
� не величатися;
� наслідувати слухняних людей;
� не вважати за мудрих себе;
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� не відплачувати злом за зло;
� намагатися робити добро для всіх.
Нехай учень, що грав Володю, прочитає

18 вірш. Іноді так буває, що люди не хочуть змі�
нювати своє ставлення до нас, продовжуючи
нас ненавидіти, кривдити і чіплятися. Але з на�
шого боку такого ніколи не повинно бути. Ми
маємо вишукувати будь�які можливості, щоб
мати добрі взаємини з навколишніми. Прочи�
тайте самі вірш 19.

� Як ви думаєте, чому Бог каже, що це Йому

хтось мстить, якщо кривдить нас?

Ми – діти Божі. У своїй книзі пророк За�
харій говорить, що хто доторкується Божого
народу (тобто кривдить, гнітить, ображає),
той доторкується до зірця (зіниці) ока Самого
Бога (Зах. 2:12). Коли нас кривдять, ми не по�
винні платити тим же самим, не придумувати
плани помсти, але все віддавати Єдиному
Праведному Судді.

Нехай хтось із учнів прочитає Рим.
12:20. Справжнє розпалене вугілля, звичай�
но ж, ніхто на голову не згортає, але цей ви�
раз показує, що тим, хто робить якесь зло,
завжди так неприємно і соромно, якщо на йо�
го зло відповідають добром. У більшості та�
ких випадків від сорому обличчя людини на
якусь мить червоніє, звичайно, якщо в неї ще
залишилося трохи совісті.

В історії ізраїльського народу одного ра�
зу сталася дуже цікава подія. На той час си�
рійський цар воював з ізраїльтянами. Він був
дуже кмітливим воєначальником і придумував
різні хитрі плани нападу. Але щоразу, коли
його війська влаштовували пастку, виявляло�
ся, що хтось вже попередив ізраїльтян. Си�
рійський цар був дуже здивований тим, що всі
його плани провалювалися. Він зібрав своїх
слуг і запитав їх:

� Скажіть мені, хто це в нас став зрадником

і передає все ізраїльському царю?

Але виявляється, ніякого зрадника не бу�
ло. Просто жив на той час в Ізраїлі Божий чо�
ловік – пророк на ім’я Єлисей. Бог дав йому
здатність дізнаватися плани ворога. І навіть ті
слова, що вимовляв сирійський цар у своїй
спальні, Єлисей дізнавався і попереджував
свого правителя про небезпеку.

Коли слуги сирійського царя сказали йо�
му про Єлисея, він страшенно розгнівався. Він
розвідав, у якому місті знаходиться чоловік Бо�
жий, і послав туди колісниці і велике військо.
Воїни вночі оточили місто.

Вранці слуга Єлисея з жахом побачив, що
все місто оточене ворожими військами. «Пане
мій, лихо! Що нам робити?» – злякано запитав
він Єлисея. Запитайте дітей:

� Як ви думаєте, знав про цей ворожий план

Єлисей?

Звісно ж, так. Бог не тільки попередив
його, але й послав свою допомогу. «Господи,
розкрий йому очі, і нехай він побачить!», –
помолився Єлисей за свого слугу (покажіть
ілюстрацію вогненних колісниць). Господь роз�
крив очі слузі, і той побачив, що вся гора на�
повнена вогненними конями і колісницями.

Коли сирійці рушили в наступ, Єлисей по�
молився Господу і сказав: «Удар цей люд сліпо�
тою!». Бог зробив за словом Єлисея. Тоді чоло�
вік Божий вийшов до ворогів і сказав їм: «Це не
та дорога й не те місто. Ідіть за мною, й я про�
веду вас до того чоловіка, якого ви шукаєте». І
привів їх Єлисей... прямо до ізраїльського царя.
Тільки уявіть собі здивування сирійців, коли во�
ни, прозрівши знову ж за молитвою Єлисея, по�
бачили себе зовсім в іншому місці, ніж очікува�
ли. «Що ж тепер з нами буде?» – подумали вони.
«Який слушний випадок позбутися ворогів, по�
мстившись їм за всі лиха», – подумав ізраїльсь�
кий цар. Однак Єлисеєм керує Бог, і Він дав
Своєму пророку мудрість вчинити по�іншому.

«Запропонуй їм хліба і води; нехай їдять і
п’ють, і підуть до пана свого», – сказав Єлисей
цареві. Ізраїльський цар послухався слів Єлисея
і, нагодувавши вороже військо, відпустив їх до�
дому. Біблія оповідає, що після цього сирійські
орди не входили до Ізраїлевого Краю.

Нехай хлопчик, що грав Сашка, прочитає
Рим. 12:21. Бог хоче, щоб ми були у мирі з усі�
ма людьми і відповідали добром на зло (поміс�
тіть написану біблійну істину на дошку).

Практичне застосування (8�10 хв.)

Запропонуйте всім дітям узяти по одно�
му листочку з коробочки, прочитати, що там
написано, потім, запитуючи інших дітей про
те, що написано в них, знайти собі правильну
пару і пояснити, яка біблійна істина міститься
в даній ситуації.

Ситуація
Старший брат забрав у Сергійка кілька

його цукерок.
Вирішення
Сергійко запропонував розділити ті, що

залишилися, на двох.
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Ситуація
Однокласниця Оксани постійно ображає її:

дражнить, висміює, налаштовує проти неї клас.
Вирішення
Оксана молиться за однокласницю, нама�

гається робити їй приємні дрібнички, розпові�
дає іншим про її різні гарні риси.

Ситуація
У Зоїної сестри дуже болить голова. Зоя

ненароком впустила підручники, і сестра на�
гримала на неї.

Вирішення
Зоя вибачилася і запропонувала прине�

сти сестрі ліки і склянку води.

Ситуація
Мишко зневажає Павлика за те, що той

віруючий і ніколи не дає здачі. Якось Мишка
сильно побили старшокласники.

Вирішення
Павлик кинувся до Мишка, допоміг йому

дійти до медпункту, а потім, дочекавшись, по�
ки йому допоможе лікар, відвів додому.

Ситуація
Сусідка Люби, тітка Лариса, дуже заро�

зуміло ставиться до самої Люби і її родини.
Недавно її дочка, здавши дуже важкі іспити,
вступила до університету.

Вирішення
Люба на уроці Недільної школи зробила

гарний виріб�мобіль і подарувала його тітці
Ларисі, привітавши з радісною подією.

Вивчення біблійного вірша (8�10 хв.)

Запропонуйте дітям відкрити свої Біблії,
знайти біблійний вірш уроку і повторити йо�
го 5 разів, загинаючи пальці. Потім попро�
сіть дітей стати в коло і дайте їм мішечок зі
смужками. Під супровід музики учні переда�
ють мішечок один одному. Коли ви раптово,
у будь�якому місці, зупиняєте пісню, учень, у
руках якого виявиться мішечок, має дістати
одну смужку зі словом. Від слова, що випало
йому, він по пам’яті повинен продовжити
вірш до кінця. Учень, якому попадеться

останнє слово чи посилання, повинен розка�
зати вірш від початку до кінця. Діти повинні
класти смужки на місце. Продовжуйте гру
доти, доки всі не вивчать вірш напам’ять.

Додаткова робота (3�5 хв.)

Виконайте завдання в Робочому зошиті.

Час творчості (9�10 хв.)

Виготовте з дітьми мобіль (виріб, який
треба підвішувати до стелі) «Голуби миру».
Сядьте разом з дітьми. Поки вони будуть ви�
готовляти голубів, ви робіть підвіску. Це зро�
бить вас ближчими і буде підсилювати істину
уроку. Діти повинні обмалювати шаблон го�
луба, що їм сподобався, на білому папері і
вирізати його. Потім у верхній частині тулуба
зробити дірочку і просунути через неї від�
різок нитки довжиною 15 см (поки що не за�
в’язувати). З одного боку голуба нехай діти
напишуть біблійний вірш уроку, а з іншого
боку – біблійну істину.

Ви в цей час повинні скрутити дріт в
щільне коло діаметром 30�40 см. Кінець дро�
ту треба закріпити, кілька разів обмотавши
його навколо підвіски. Тепер до трьох�чоти�
рьох місць кола прикріпіть нитки довжиною
приблизно 20 см. Зв’яжіть їх у пучок, щоб ко�
ло висіло, не нахиляючись в жодний бік, і за�
кріпіть ниткою потрібної довжини (у залеж�
ності від місця, куди ви будете вішати мобіль).
Тепер нехай діти прив’яжуть свої вироби до
підвіски. Виріб готовий!

Під час роботи повторіть вірш та істину
уроку, обговоріть ситуації з практичного за�
стосування, нехай діти поділяться своїм досві�
дом і проблемами.

Не будь 

переможений злом, 

але 

перемагай 

зло добром!

Рим. 1
2:2

1
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БУДЬ ГОТОВИЙ ДО ПЕРЕСЕЛЕННЯ

1 Солунян 4:13�5:11
1818
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Біблійна істина: 

Біблія попереджує, що ми повинні бути
готові до приходу Ісуса Христа

Мета:

Навчальна: діти мають дізнатися, як поводитися в
очікуванні Господа, а також що буде з христи�
янами при другому приході Ісуса

Практична: спонукати дітей вести такий спосіб
життя, начебто Господь прийде сьогодні, а та�
кож з радістю очікувати приходу Ісуса

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Сьогоднішній урок закликає вас і дітей 
не тільки навчитися щось робити у своєму ду�
ховному житті, але й оцінювати вже зроблене.
Чи очікуєте ви приходу Христа? Не так, «вза�
галі», а щодня, з трепетом і благоговінням? Чи
зодягаєтеся ви в броню віри і любові, чи надя�
гаєте шолом надії спасіння? Пам’ятайте, що ви
не зможете ефективно подати істину дітям, як�
що самі не дотримуєтеся її у своєму житті.

Розкажіть дітям, що ви робите в очікуван�
ні приходу Господа, як переносите втрати.
Християни ніколи не прощаються навічно, бо
в них є Божа обітниця – вічне перебування 
з Ним на Небі.

Підготовка наочних посібників

Підготуйте для біблійної історії такі ма�
люнки: 1) горбик із хрестом; 2) люди на хмарі;
3) сурма; 4) фігурка Ісуса; 5) Небесне місто; 
6) дві невеликі стрілки зеленого кольору й од�
ну трохи більшу – блакитного; 7) жінка, що
працює в домі. Також приготуйте скотч.

Для Практичного застосування підготуй�
те на аркушах формату А4 малюнки броні,

одну з написаним посередині словом «ВІРА»,
другу – зі словом «ЛЮБОВ», а також малюнок
шолома з написаними в ньому словами
«НАДІЯ СПАСІННЯ».

Для вивчення вірша напишіть на аркуші
формату А3 фрази «Тож не будемо спати,»,
«як інші, а пильнуймо», «та будьмо тверезі!» і
посилання – кожну фразу іншим кольором.
Підготуйте смужки кольорового паперу тих же
кольорів, що й фрази вірша і посилання.

Для часу творчості приготуйте акварельні
фарби, папір для малювання, стаканчики, пен�
злики, фломастери, різнобарвні ручки.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Не відали – не знали.
Архангол – вищий Ангол, що виконує

особливі Божі веління.
Покійні – померлі.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (10 хв.)

Підготуйте дітям несподівану для них си�
туацію. Спеціально прийдіть до класу із запіз�
ненням на 5 хвилин. (Правда, це спрацює
тільки в тому випадку, якщо ви раніше ніколи
не дозволяли собі такого). Нехай ваш поміч�
ник розгублено виглядає у двері і дивиться на
годинник (він повинен продумати свою пове�
дінку і відповіді на можливі запитання дітей
про вас, щоб це не було неправдою).

Коли ви нарешті ввійдете, запитайте дітей:
� Що ви робили, поки мене не було в класі?

Про що ви думали?

Хтось, напевно, чекав, повторював ма�
теріал минулого уроку. А хтось із дітей, ма�
буть, навіть не помітив, що вчителя немає:
хто грався з друзями, хто займався своїми
справами, а хтось і зовсім спізнився й усе
пропустив.

Скажіть учням, що настане час, і на зем�
лю вдруге прийде Господь Ісус. Деякі будуть
чекати Христа, а решта буде зайнята своїми
справами чи розвагами.

Біблійний вірш:

«Тож не будемо спати, як інші, а пильнуймо
та будьмо тверезі!»

1 Солунян 5:6
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Виконайте всю вашу звичайну підготовку
до заняття.

Час молитви (8�10 хв.)

Попросіть когось із дітей помолитися на
початку заняття, обов’язково згадавши про
тих, хто відсутній через хворобу.

Після біблійної розповіді ви можете розді�
лити дітей на групи по 3 особи. Нехай вони
розійдуться по класу і помоляться.

Час співу (7�8 хв.)

Вивчіть із дітьми пісню «Скоро, скоро
вже» з рухами.

� «Скоро» – покажіть вказівним пальцем
рух секундної стрілки годинника.

� «Побачимо Христа» – прикладіть долоню
до очей.

� «Алілуя» – підніміть зігнуті в ліктях руки
долонями догори.

� «Смерті там нема» – складіть руки на гру�
ди і закрийте очі.

� «Сльози Він зітре» – витріть по черзі лі�
вою і правою рукою сльози з�під очей.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (5�6 хв.)

Розкажіть дітям історію.
«Одна бабуся з дитинства була вірую�

чою. Вона часто бувала в зібраннях і уважно
слухала проповіді. Але згодом вік став брати
своє, у зібраннях вона засинала, Біблію ста�
ла читати рідше – боліли очі. Та й уставати
раніше, щоб помолитися, їй не хотілося. «Не
той у мене вік», – думала вона. І ось одного
разу приходить вона в неділю вранці на зіб�
рання, дивиться – а там жодної душі. Спо�
чатку вона просто здивувалася, походила по
дому, що займала церква. Нікого... І тут її як
блискавка пронизав здогад: Господь прий�
шов за своєю Церквою, а її покинув! Бабуся
кинулася на коліна і стала просити прощен�
ня в Господа за недбалий спосіб життя. У
відповідь – тиша. Тоді вона, вся в сльозах,
кинулася до сусідки, що теж була віруючою.
Яке ж було її здивування, коли вона побачи�
ла, що сусідка, ніби й нічого не сталося, хо�
дить по дворі.

� Катерино! – скрикнула бабуся. – То ти
теж залишилася?

Сусідка кинула на бабусю здивований
погляд.

� Де залишилася?
� Ну як же... Чому в зібранні нікого немає?
� А ви хіба не чули? Пастор усіх попере�

див, що богослужіння буде пізніше, на другу
годину, бо він не встигне приїхати з відвідин
іншої церкви.

Отут бабуся зрозуміла, що вона просто
проспала оголошення».

Запитайте дітей:
� Чи подумав хто�небудь з вас, що Господь

може не взяти його на Небо?

Щоб бути впевненими, що Господь прий�
де і за нами, давайте подивимося в Слово Бо�
же, як ми повинні поводитися, очікуючи Його.

Біблійна історія (15 хв.)

Біблія обіцяє, що настане день, коли на
землю вдруге прийде Господь Ісус. Ви пам’ятай�
те початок нашого уроку? Господь прийде саме
тоді, коли більшість людей Його не буде чекати.
Про це мова йде в 1 Посланні апостола Павла
до солунян.

� Чи бувало так, що хтось із ваших друзів

чи рідних переїхав жити далеко від вас? А мож�

ливо, хтось із вас переніс навіть утрату близь�

кої людини?

Ми знаємо, що деяких людей, які колись
були поруч з нами, ми вже ніколи не побачи�
мо. У таких ситуаціях ми сумуємо і тужимо.
Люди плачуть, коли вмирають близькі. І тут
нічого дивного немає – нам шкода розстава�
тися з дорогими серцю людьми. Однак апо�
стол дає нам дуже підбадьорливу пораду.
Давайте прочитаємо її (попросіть двох учнів
прочитати 1 Сол. 4:13�14).

� Хто це такі, «що надії не мають»?

Це невіруючі люди, які не вірять в Ісуса
Христа і воскресіння мертвих. У них немає на�
дії на зустріч зі своїми близькими людьми після
смерті.

� А на що має бути надія в нас?

Якщо ми віримо, що Ісус помер за нас, а
потім і воскрес, то повинні вірити, що і всі по�
мерлі християни воскреснуть і ми знову буде�
мо разом, тепер вже назавжди! Тому ми не
повинні тужити, знаючи, що після смерті є
вічне життя, яке Господь дарує всім, хто при�
ходить до Нього.

А як же буде відбуватися наша зустріч із
християнами, що пішли, і з Господом? Давайте
прочитаємо 1 Сол. 4:15�18. (Повторіть послі�
довність зустрічі, прикріплюючи відповідні ма�
люнки; див. схему в Робочому зошиті).
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1) Воскреснуть мертві християни (повісь�
те малюнок з горбиком і хрестом).

2) Усі християни, що залишаться живими
до приходу Господа, будуть підняті (схоплені)
разом з ними на хмарах у повітря (стрілка і ма�
люнок людей на хмарах).

3) При голосі Архангола і звуці Божої
сурми Ісус Христос зійде з неба (стрілка і ма�
люнки сурми й Ісуса).

4) Так відбудеться наша зустріч, після якої
ми вже навіки не розстанемося зі своїм Госпо�
дом (стрілка і Небесне місто).

Коли ж станеться ця дивовижна подія?
(Прочитати 1 Сол. 5:1�5).

Отже, дня приходу Ісуса не знає ніхто.
Але синів дня, синів світла він не має застати
зненацька.

� Як ви думаєте, хто такі сини світла, дня?

Ми читали в 1 Івана: сини світла, дня – це
ті, що люблять Бога і виконують Його заповіді.

� Що ж нам робити в очікуванні Господа?

(Прочитайте вірші 6�7 і покажіть ілюстра�
цію жінки, що прибирає). Ви, напевно, не раз
допомагали своїй мамі, коли чекали на гостей.
Усяка господиня в такій ситуації не спить, роз�
лігшись на дивані, а ретельно прибирає в домі,
готує святковий стіл. Ми не знаємо, коли точно
прийде Ісус, тому, щоб не бути захопленими
зненацька, повинні очікувати Його в будь�який
момент (прикріпіть слід із біблійною істиною).
Попросіть дітей зачитати вірші 8�11.

� Для чого призначив Господь нас, що віру�

ють в Ісуса Христа?

Для отримання спасіння. Дня другого
приходу бояться тільки ті, хто живе в темряві
гріхів. А ті, хто має надію на спасіння через ві�
ру в Ісуса Христа, живуть не в темряві. Ці лю�
ди, тобто християни, все роблять з Господом і
в ім’я Його й очікують Христа з радістю і наді�
єю. Так само повинні чинити і ми, що йдемо на
Небо вслід за Ісусом. Ми повинні стежити за
собою і своїми вчинками, мати віру, любов і
надію на спасіння.

Практичне застосування (8�10 хв.)

Апостол Павло каже, що ми повинні
пильнувати і бути тверезі, зодягнувшись у бро�
ню віри, любові і шолом надії спасіння. Пока�
жіть дітям броню зі словом «ВІРА».

� Що таке віра, і як вона допомагає нам очі�

кувати Господа?

У Євреїв 11 розд. написано, що віра – це
здійснення очікуваного і впевненість у неви�

димому. Щодня броня віри допомагає нам до�
лати труднощі, які зустрічаються дорогою на
Небо, тому що ми віримо, що Ісус свого часу
прийде за нами.

Покажіть дітям броню зі словом «ЛЮБОВ».
� Як допомагає нам очікувати Ісуса любов?

У 1 Посланні Івана ми читали, що Ісус за�
повів нам любити один одного. Броня любові
допомагає нам оберігати серце від ненависті,
від руйнівної сили заздрості і помсти. Пока�
жіть дітям малюнок шолома.

� А що ж робить шолом за назвою «НАДІЯ

СПАСІННЯ»?

Він захищає наш розум від спокус сатани
і синів темряви, які говорять, що немає Бога чи
що ви ніколи не заслужите життя на Небі.

Підбийте підсумок. Для того щоб пильнува�
ти в очікуванні Господа, нам необхідна зброя
Божа. А ще прекрасний засіб, щоб не заснути, –
їсти! Ви ж не заснете, якщо щось їсте, правда? А
що є духовним хлібом? Звичайно ж, Слово
Боже! Нам необхідно постійно духовно зроста�
ти. Подивіться на наше насіння квасолі: ми до�
глядали за ним, у паростків уже є листки. Ці
рослини ні дня не залишаються без їжі: у будні
їх поливає черговий, а ви це робите у неділю.
Що могло б статися, якщо б молода квасоля не
отримувала живильної вологи? Вона б зав’янула.
Тому пильнуймо і будьмо тверезими, щоб бути
готовими до приходу Ісуса Христа!

Вивчення біблійного вірша (8�10 хв.)

Нехай діти прочитають біблійний вірш
кілька разів. Розділіть клас на 4 команди і дай�
те кожній по смужці кольорового паперу. По�
кажіть плакат із віршем. Нехай кожна команда
читає в правильній послідовності ті слова, ко�
лір яких збігається з виданою їм смужкою. По�
тім нехай команди поміняються папірцями і
знову читають вірш у новій для них послідов�
ності, доки не вивчать його напам’ять.

Додаткова робота (6�8 хв.)

Виконайте завдання в Робочому зошиті.

Час творчості (12�15 хв.)

Запропонуйте дітям намалювати їхню зус�
тріч з Господом на хмарах. Виконати роботу тре�
ба акварельними фарбами в техніці «по мокрому»
(див. урок №4 семестру 1), а внизу малюнка на�
пишіть біблійну істину. Під час роботи повторіть
біблійний вірш, а також поміркуйте про практич�
не застосування сьогоднішньої істини.
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ЯК ОТРИМАТИ ВІНОК ПРАВЕДНОСТІ

1 Коринтян 9:24�27; 2 Тимофія 4:1�8 
1919
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Біблійна істина: 

Бог хоче, щоб ми, займаючись духовними
вправами, прагнули до вінка праведності

Мета:

Навчальна: діти повинні дізнатися, що таке
духовні вправи і що Господь готує для тих,
хто зберіг віру

Практична: заохотити учнів до утримання від грі�
хів і до постійного спілкування з Богом

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Якщо проаналізувати місіонерську діяль�
ність апостола Павла, то можна відзначити, що
він добре «змагався», тобто чудово діяв у цьо�
му служінні. Менше як за 10 років своєї місіо�
нерської праці Павло заснував християнські
церкви в чотирьох провінціях Римської імпе�
рії. Кажуть, що Бог плете нам царські вінці з
життєвих тернів. Дійсно, праця Павла була
важкою. Апостола чекали переслідування від
своїх же одновірців – євреїв, що не прийняли
спасіння від Христа. Павла били, саджали до
в’язниці, він пережив загибель корабля, потер�
пав від голоду і холоду, але Господь оберігав
його життя. Скільки в посланнях апостола оп�
тимізму і віри в Ісуса!

Про що говорить апостол у листі своєму
молодому другу Тимофію в досліджуваному
нами сьогодні місці Писання? Він підкреслює,
що все необхідне для християнина�благовісни�
ка він зробив: змагався добрим змагом, свій біг
закінчив, віру зберіг. Усі ці дієслова вказують
на одне – зроблені Павлом діла продовжують
приносити результат. Все, до чого його приз�

вав Господь, він устиг зробити. І при цьому
зробив добре.

Подумайте про своє духовне змагання.
Як ви несете своє служіння? Який вінець очі�
кує вас? Якщо Господь готує вам завершення
життєвої дороги, чи можете ви приєднатися до
слів апостола?

Відповіді на кросворд (у Робочому зошиті):
1. Віри. 2. Надії. 3. Любові. 4. Ідолів. 5. Ра�
дість. 6. Взірцем. 7. Утискові. 8. Молитвах.

Підготовка наочних посібників

Для повторення матеріалу
минулого уроку підготуйте коло
з картону діаметром не менше
20 см, розкресліть його на сег�
менти й у кожнім напишіть сло�
восполучення за темою минулого
уроку (наприклад «броня любові», «схоплення
церкви», «не мають надії» тощо). Також приго�
туйте білизняні прищіпки для кожного учня.
Якщо у вас у класі немає піаніно, скористайте�
ся магнітофоном.

Напишіть слова нової пісні на ватмані,
внизу приклейте ілюстрацію лісової стежинки
(гарний малюнок міститься на обкладинці ста�
рих номерів дитячого християнського журналу
«Стежинка»), а вгорі намалюйте небо з хмара�
ми. Якщо у вас невеликий клас, напишіть сло�
ва пісні на окремих листочках для кожного уч�
ня і прикрасьте їх у такий же спосіб.

Намалюйте на альбомному листі спортивні
нагороди – золоту, срібну і бронзову медалі.
Підготуйте малюнок чи фото спортсмена�бігуна.

Для Практичного застосування підготуйте
невеликі листочки, прості олівці та гумки для
кожного учня.

Підготуйте заохочувальні призи.
Для часу творчості принесіть на кожну

дитину по аркушеві білого картону, а також
прості олівці, лінійки, фломастери, різнобарв�
ні гелеві ручки, наклейки.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Перегони – змагання з бігу.

Біблійний вірш:

«Я змагався добрим змагом, свій біг закін�

чив, віру зберіг. Наостанку мені призна�

чається вінок праведности»

2 Тимофія 4:7�8
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Змагун – учасник змагання.
Змагом – змаганням.
Тлінний – що підлягає тлінню, не вічний.
Нетлінний – вічний.
Допоминайся – нагадуй.
Байка – у переносному значенні – неправда.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (7�8 хв.)

Радісно зустрічайте кожного учня. Запи�
тайте дітей, чи виходило в них протягом цього
тижня постійно пильнувати в очікуванні Гос�
пода, відганяючи духовний «сон» бронею віри,
любові і шоломом надії спасіння. Попросіть їх
здати аркуші щоденного читання.

Запропонуйте дітям гру на повторення
матеріалу минулого уроку. Нехай учні стануть
у коло; роздайте їм прищіпки. Поки грає музи�
ка, діти передають один одному круг, не тор�
каючись його рукою, а беручи прищіпками.
Коли музика зупиняється, той, у кого на цей
момент опиняється круг, читає слова із сегмен�
та, де знаходиться прищіпка, і говорить, що оз�
начають ці слова. Той, у кого круг упаде на
підлогу, повинен розповісти біблійний вірш
минулого уроку.

Зробіть позначки в таблиці досягнень.
Нагадайте дітям, що через три тижні буде під�
сумковий урок.

Час молитви (8�10 хв.)

Будьте для дітей взірцем людини молитви.
Просіть Божого благословення на дітей, на се�
бе, на хід усього уроку. Вчіть дітей молитися
конкретно за темою біблійної істини уроку. По�
моліться також відразу після біблійної історії.

Час співу (8�10 хв.)

Вивчіть пісню «Стежинка в Небо». Це ос�
тання нова пісня цього навчального року.

Не забувайте перед будь�яким видом діяль�
ності на уроці робити вступ, щоб привернути
увагу учнів і налаштувати їх на зміст молитви,
пісні чи біблійного вірша, творчої чи ігрової ак�
тивності, роботи над завданням у зошиті.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (6�7 хв.)

Попросіть дітей розповісти все, що вони
знають про спортсменів (якщо треба, ставте
навідні запитання: хто вони такі, що роблять,

як тренуються), а ви, попередньо розділивши
дошку вертикальною рискою на дві частини,
записуйте їхні відповіді в лівому стовпчику. Се�
ред них мають бути такі (формулювання може
відрізнятися в залежності від віку дітей):

� Спортсмени – це люди, що займаються
спортом і мають в цьому певні досягнення.

� Спортсмени не курять, не п’ють, не пе�
реїдають, щоб підтримувати гарну форму.

� Спортсмени багато тренуються.
� Для спортсменів проводяться змагання,

на яких найдужчий чи найспритніший з них от�
римує нагороду.

Скажіть дітям, що апостол Павло порів�
нює всіх нас зі спортсменами. Що саме він має
на увазі, ми дізнаємося, прочитавши частини
двох листів Павла: до церкви в місті Коринт і
до його юного друга Тимофія.

Біблійна історія (18�20 хв.)

Але для початку покажіть дітям малюнок
спортсмена�бігуна, і запропонуйте їм невелику
розповідь.

«Олег з дитинства дуже любив біг. Спо�
чатку він нестримно бігав дитячим майданчи�
ком, доводячи свою маму до розпачу, у школі
краще за всіх здавав крос. Учитель фізкульту�
ри побачив у ньому майбутнього спортсмена
і запропонував почати займатися в секції.
Там Олегові дуже сподобалося. Діти з трене�
ром займалися різними фізичними вправами,
у тому числі і бігом. Тренер відразу помітив,
що Олег виділяється серед інших. Він став
приділяти йому більше уваги, запропонував
взяти участь у змаганнях. Олег ретельно готу�
вався: із самого ранку він пробігав кілька кі�
лометрів ще сплячими вулицями, обмежував
себе в калорійній їжі і солодощах, намагався
їсти побільше овочів і фруктів і добре виси�
патися. Його однокласники вже пробували
курити сигарети і не раз пропонували йому.
Але Олег категорично відмовлявся. Він знав,
що куріння шкодить здоров’ю, а воно йому
було необхідне для перемоги. Він любив роз�
повідати друзям повчальну історію про те, 
як один спортсмен якось запитав тренера:
«Невже не можна пити, курити і розважати�
ся, і водночас займатися спортом?» На це
тренер відповів: «Займатися можна – пере�
могти не можна».

На міських змаганнях Олег посів перше
місце Тренер з радістю повісив йому на шию
золоту медаль».
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Запитайте дітей:
� Як ви думаєте, чому Олегові вдалося отри�

мати нагороду?

Він не вживав спиртних напоїв, не курив,
обмежував себе в жирному і солодкому. Він
прагнув до заповітної мети і робив усе, щоб
досягти її.

Після відповідей дітей запропонуйте їм
прочитати по черзі по одному вірші 1 Кор.
9:24�27. Апостол Павло порівнює наше життя
з тренуванням і змаганнями (на дошці, у право�
му стовпчику, навпроти відповідного запису
про спортсмена запишіть фразу «Християни
порівнюються зі спортсменами»). На відміну
від змагань, у духовних «перегонах» нагороду
отримують багато людей, але для цього вони
не повинні лінуватися. Поясніть дітям, що ра�
ніше переможця змагань прикрашали вінком із
лаврового листя.

� Що отримують переможці спортивних зма�

гань у наш час?

Покажіть малюнок золотої, срібної і брон�
зової медалі.

� Чи повинен християнин від чогось утриму�

ватися?

Так. Він має утримуватися від гріхів: не пи�
ти спиртних напоїв, не курити, не красти, не
обманювати, не битися, не лаятися тощо. Нам
треба втихомирювати і стримувати своє гріхов�
не тіло, що само по собі не хоче робити добро
(запишіть у правому стовпчику наступний пункт
«Християни повинні утримуватися від різних
гріхів»).

� А в чому треба тренуватися християнину?

Запропонуйте дітям прочитати по черзі 
2 Тим. 4:1�5.

� Як ви думаєте, що повинен був робити Ти�

мофій, щоб добре проповідувати Слово, доко�

ряти, забороняти, переконувати з терпеливістю

та з наукою, нести Добру Звістку і виконувати

служіння?

Все це можливо тільки в тому випадку,
якщо людина має живе спілкування з Богом,
виконує духовні вправи: молиться, читає Біб�
лію, намагається любити навколишніх, не зва�
жаючи на особи, несе служіння в церкві.

� Як багато часу треба присвячувати духов�

ним тренуванням?

Спортсмен не зможе перемогти, якщо
буде тренуватися по 5�10 хвилин щодня. Ми
повинні виділяти для духовних вправ стільки
часу, щоб наше тіло звикло коритися духу.
(Запишіть на дошці наступний пункт «Хри�

стияни повинні присвячувати багато часу ду�
ховним тренуванням»).

� А як виконував своє служіння апостол

Павло? Давайте прочитаємо.
(Прочитати 2 Тим. 4:6�8). Апостол Павло

каже про те, що його земне життя підходить
до кінця. Але його це не тривожить. Він з ра�
дістю дивиться на Небо, тому що його життя
було насичене добрими подвигами, тому що
він встояв у боротьбі зі спокусами і до кінця
зберіг віру у свого Спасителя. Апостол язич�
ників знав, що йому готується вінок правед�
ності, який у призначений день дасть йому
Господь, Праведний Суддя; і не тільки йому,
але й усім, хто полюбив Бога (запишіть на
дошці останній пункт «Християни повинні так
пройти свою життєву дорогу, щоб отримати
нагороду від Господа»).

Біблія говорить, що «Чого око не бачило
й вухо не чуло, і що на серце людині не впало,
те Бог приготував був тим, хто любить Його!».
Ми можемо лише уявляти, які вінки Господь
дасть кожному вірному християнину, що зберіг
до кінця свого життя віру, але знаємо точно,
що заради них варто тренуватися тут, на землі.

Прикріпіть слід з біблійною істиною.
Пройдіться ще раз порівняльною таблицею.

Практичне застосування (7�8 хв.)

Підбийте підсумок. Поставте дітям такі
запитання:

� Чому для спортсменів такі важливі трену�

вання?

Вони зміцнюються фізично, виробляють у
собі витривалість.

� Чому духовні тренування важливі для хри�

стиян?

Тому що в них зміцнюється наша віра, ми
сильнішаємо духовно.

� Скільки часу ви віддаєте духовним вправам?

Запропонуйте дітям зробити деякі мате�
матичні обчислення (для молодших дітей по�
няття часу ще абстрактне, тому акцентуйте
їхню увагу просто на різниці в цифрах, а об�
числення зробіть самі). Нехай вони пораху�
ють, скільки виділяють часу для молитви за
один день. Потім нехай цю цифру помножать
на сім – це буде час за тиждень. Тепер нехай
діти порахують, скільки часу вони витрачають
на читання Біблії і виконання завдань Щоден�
ника, а потім – на їду, на сон, на ігри. На
жаль, час, що призначається для духовних
вправ, далеко не завжди може «похвалитися»
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своїми великими розмірами. Діти побачать,
скільки часу вони призначають для духовної
праці.

Нам треба прислухатися до поради апо�
стола Павла і вже сьогодні почати духовні
тренування: виділяти більше часу для молит�
ви, читання Біблії, допомоги нужденним. У
школі також можна займатися таким трену�
ванням: робити добрі справи, свідчити про
Христа, не величатися перед іншими. Тільки
так можна зберегти свою віру, як зберіг апос�
тол Павло. Повторіть істину.

Вивчення біблійного вірша (8�10 хв.)

Нехай діти знайдуть біблійний вірш у сво�
їх Бібліях. Дайте 3�4 хвилини на те, щоб вони
про себе кілька разів повторили його і поси�
лання. Витріть написане з дошки, залишивши
вертикальну риску. Розділіть клас на дві коман�
ди, нехай діти стануть у 2 колони один за од�
ним перед дошкою. Тепер ті діти, що стоять
першими у кожній з команд, повинні підійти до
дошки, записати перше слово вірша, кожний у
своєму стовпчику, і стати в кінець колони. По�
тім підходить другий учасник і пише друге сло�
во, і так до самого посилання. Повторіть таке
змагання кілька разів. Після кожного туру діти
повинні помінятися між собою місцями. Вру�
чіть учням заохочувальні призи.

Додаткова робота (5 хв.)

Виконайте завдання з Робочого зошита.
Розповідь про Джона Буньяна ви можете про�
читати для всіх учнів уголос.

Час творчості (10�12 хв.)

Запропонуйте дітям скласти графік тре�
нувань з духовних вправ. Для цього роздайте
їм усі необхідні матеріали і запропонуйте роз�

графити листок на дві колонки, відступивши
від краю 5�6 см і провівши вертикальну лінію.
Відступивши зверху 2см, треба провести го�
ризонтальну лінію. Це буде графа для назв
«Час» (для першої колонки) і «Духовна вправа»
(для другої).

У першому стовпчику потрібно записати
час, у який має проходити духовне тренуван�
ня, а в другому – назву вправи. Наприклад:

6.45 – 7.15 – Молитва, читання Біблії
7.30 – 7.50 – Вправа «Допомога у приго�

туванні сніданку»
8.30 – 13.00 (прим. – час, проведений

зазвичай у школі на уроках) – Вправи «Любов
до навколишніх», «Благовістя», «Добрі справи»

14.00 – 15.00 – Молитва, читання Біблії,
виконання завдань Щоденника

16.30 – 17.00 – Вправа «Допомога бать�
кам удома»

тощо.
Допоможіть молодшим учням скласти та�

кий розклад. Наприкінці нехай діти прикрасять
його наклейками і дрібними малюнками. Удома
його можна прикріпити на робоче місце за до�
помогою скотчу чи повісити на цвяшок – нехай
діти порадяться з батьками.

Час Духовна вправа
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ПОEСПРАВЖНЬОМУ ЩАСЛИВІ
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Біблійна істина: 

Біблія вчить, що той, хто читає і виконує
Слово Боже, – щасливий

Мета:

Навчальна: учні повинні дізнатися, що таке
справжнє щастя і що потрібно робити, щоб
його досягти

Практична: спонукати дітей приділяти більше
уваги молитві, читанню Слова Божого, від�
відуванню богослужінь і Недільної школи,
спілкуванню з іншими віруючими

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Прочитайте місце Писання, на якому буде
будуватися ваш урок. Звичайно, діти не змо�
жуть зрозуміти всіх пророцтв про майбутнє, які
є в Об’явленні, але вони повинні усвідомити,
що любов до Бога і Його Слова допоможуть їм
уникнути лих, які очікують землю. Гнів Божий
не призначений для Церкви. І якщо ви вірите,
що саме тому Господь візьме Церкву від землі,
донесіть це дітям.

Відповіді на кросворд (у Робочому зошиті):
1. Первенець. 2. Патмос. 3. Альфа. 4. Омега.
5. Ефес. 6. Свідок. 7. Владика. 8. Об’явлення.

Підготовка наочних посібників

Підготуйте інструменти для шумового
оркестру.

Для розділу Вступ підготуйте конверт і
малюнок звичайного телефонного апарата.

Напишіть на аркуші текст Об. 1:9�20, по�
тримайте його над вогнем, щоб папір пожовк,
і покладіть в конверт, приготовлений для Всту�

пу. Приготуйте ілюстрації Різдва, розп’яття,
воскресіння Ісуса і підхоплення Церкви.

Зробіть наочність для біблійного вірша
(див. відповідний розділ).

Зробіть зразок виробу (див. відповідний
розділ). Підготуйте все необхідне для роботи:
на кожного учня картон 10х10см, шматок тон�
кої тканини ніжного забарвлення 12х12см,
тасьму з гіпюру чи атласу під колір тканини
шириною не більше 1см і довжиною 42�56см,
шматочок двостороннього кольорового папе�
ру 7х7см і шаблон серця за розміром паперу,
а також клей ПВА, прості олівці, ножиці і 
фломастери.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Первенець – первісток.
Альфа й Омега – перша й остання літе�

ри грецького алфавіту.
Вседержитель – Всемогутній.
Обосічний – загострений з обох країв меч.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (4�5 хв.)

Привітайтеся з учнями, поцікавтеся подія�
ми, що сталися в них протягом тижня. Чи вда�
валося їм духовно тренуватися? Скільки часу
вони присвячували цьому? Як до ідеї графіка
поставилися батьки? Може, вони теж захотіли
зробити собі подібний розклад? Будьте уважні
до кожної дитини. Не робіть це, дотримуючись
звичайної формальності. Живіть проблемами,
радощами і досягненнями своїх учнів.

Ваша робота зі склеювання картини з паз�
лів майже підійшла до завершення. Уже добре
видно дітей, що прямують до Небесної країни.
Скажіть учням, що ми з цими дітьми йдемо в
одному напрямку.

Час молитви (8�10 хв.)

Розподіліть на кожну дитину по одній мо�
литовній потребі, яку можна сказати Богу на
початку уроку. Закріплюйте вміння дітей моли�
тися змістовними молитвами.

Біблійний вірш:

«Блаженний, хто читає, і ті, хто слухає сло�
ва пророцтва та додержує написане в ньо�
му, – час�бо близький!»

Об’явлення 1:3
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Після біблійної історії чи Практичного за�
стосування станьте з дітьми в коло і помоліть�
ся за темою цього уроку.

Ще один цикл уроків підходить до завер�
шення. Поставте собі запитання, чи навчилися
ваші діти відрізняти молитву подяки від молитви
прохання, чи можуть вони направляти своє спіл�
кування з Богом на поклоніння Йому і подяку, а
також на прохання за конкретні потреби.

Час співу (10 хв.)

Заспівайте сьогодні пісню «Щастя дає
Христос», «Суперкнига» у супроводі шумового
оркестру. Повторіть пісню минулого уроку.
Спонукайте дітей розмірковувати про слова пі�
сень, бо Господу приносить радість не сам
спів, а наше поклоніння в ньому.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (3 хв.)

Покажіть дітям конверт і малюнок теле�
фонного апарата, а потім поставте запитання:

� Скажіть, що краще, отримати листа від

людини чи поговорити з нею по телефону?

І в тому і в іншому випадку є свої позитив�
ні сторони. Щоб терміново дізнатися необхід�
ну інформацію, краще скористатися телефо�
ном, а для того, щоб інформація збереглася на
довгий час, краще написати лист (не пропо�
нуйте малюнок мобільного телефону, адже ді�
ти можуть заперечити, що СМС�повідомлення
теж можна зберігати). Лист можна перечитува�
ти скільки завгодно разів. Погодьтеся: дуже
добре, що апостоли писали свої послання на
папері і відсилали їх давньою поштою. Ми,
християни, яких з апостолами розділяють тися�
чі років, повинні радіти, що Бог доніс до нас
Своє Слово таким, яким воно записувалося в
ті далекі дні.

Біблійна історія (12�15 хв.)

Дістаньте з конверта аркуш паперу і пові�
домте дітям, що сьогодні ми прочитаємо лист,
що прийшов до нас з минулого. Написав його
апостол Іван, вірний послідовник Господа, про
якого написано, що це учень, якого любив Ісус.

Це лист незвичайний тим, що він проро�
чий. У ньому написано пророцтва, що ще не
збулися, і має він назву «Об’явлення». А втім,
давайте самі прочитаємо уривок з цієї книги
(прочитайте текст, записаний на папері). По�
ставте дітям запитання:

� Чому апостол Іван опинився на острові

Патмос?

Він був засланий туди за свідчення про
Ісуса Христа і проповідь Слова Божого.

� Як ви думаєте, що розповідав Іван про

Христа?

Допоможіть учням згадати ключові події
життя учнів з Ісусом: Нагірна проповідь, по�
кликання апостолів, преображення Христа,
свідками якого були Петро, Іван і Яків, таємна
вечеря, Гефсиманський сад, розп’яття і вос�
кресіння Господа.

Поверніться до Об’явлення Івана.
� Кого побачив Іван, знаходячись у дусі?

Ісуса Христа.
� Як виглядав Ісус?

� Як ви думаєте, що це за «меч обосічний»,

що виходив з вуст Христа?

Це Слово Боже (прочитайте дітям Еф.
6:17; Євр. 4:12).

Запропонуйте дітям прочитати по черзі
по одному віршеві Об. 1:4�8.

� Як тут названий Господь?

Свідок вірний, Первенець з мертвих і
Владика земних царів, Альфа й Омега, Бог,
Той, Хто є, і Хто був, і Хто має прийти, Все�
держитель (прочитати Об. 1:1�3; помістіть на�
пис біблійної істини уроку на дошку).

� Що значить слово «блаженний»?

Найщасливіший.
� А що таке щастя?

Після того, як учні висловлять свої думки,
скажіть, що, звичайно, ми переживаємо відчуття
щастя, коли нам дарують подарунки, коли ми
їдемо до дорогих нам людей у гості, коли отри�
муємо гарні оцінки, коли мама готує на вечерю
улюблену страву. Але все це ВІДЧУТТЯ щастя.
Зараз воно є, а через хвилину його може відмес�
ти геть якою�небудь неприємною подією. Але
справжнє, духовне щастя – це впевненість у то�
му, що Бог прийшов у тілі, щоб повідомити нам
Добру Звістку (покажіть зображення Різдва),
померти за наші гріхи на Голгофі (покажіть зоб�
раження розп’яття), воскрес, щоб ми могли жи�
ти для Бога й отримати вічне життя (зображен�
ня воскресіння) і прийде, щоб забрати нас до
себе на Небо (картина підхоплення Церкви).
Пам’ятаєте, Ісус якось сказав Своїм учням: «Та
не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіш�
тесь, що ваші ймення записані в небі!». Істинне
щастя полягає в тому, що людина вірить у Гос�
пода, любить Його і, пильнуючи і будучи твере�
зою, здійснює своє спасіння.



� Кого Біблія називає блаженним?

Тих, хто читає, слухає і дотримується
пророцтва. У пророцтві, даному Іванові, так
само, як і у всій Біблії, говориться про Христа,
про Його жертву, про те, що Церква повинна
в усьому слухатися Його. Об’явлення нале�
жить до Божого Слова, тому Іван говорить
про слухання і виконання не тільки самого
пророцтва – його події ще не відбулися, але і
всього Слова Божого – Біблії.

Практичне застосування (10�12 хв.)

Поставте дітям такі запитання:
� Хто з вас хоче бути насправді щасливим?

Що для цього потрібно робити?

Повторіть біблійну істину.
� Де і як потрібно читати Слово Боже?

Читати Біблію краще в спокійній обста�
новці, коли ніхто і ніщо не відволікає вас: удо�
ма, на уроках Недільної школи, у загально�
освітній школі, якщо, наприклад, ви на групі
продовженого дня і зробили всі уроки.

� Як і де можна слухати Слово Боже?

У першу чергу, його можна почути в цер�
кві. Слухати його потрібно теж дуже уважно:
не крутитися на зібраннях, не розмовляти з
друзями, не гратися – для цього і так є досить
вільного часу. Також потрібно уважно слухати
вчителя на заняттях у Недільній школі, батьків,
якщо у вас у родині проводиться сімейне чи�
тання Біблії. Потрібно бути уважним і смирен�
ним у молитві: Господь також може нагадати
певне місце Писання, що потрібне вам саме в
цей момент.

� А як же виконувати Слово Боже?

Попросіть дітей поки що не відповідати, а
нехай вийде перший бажаючий, і діти повинні
самі поставити йому конкретне запитання: як
можна виконувати заповіді Христа, які діти
вже знають. Для зразка перше запитання по�
ставте ви. Наприклад, такі: «У Біблії написано,
що ми повинні любити своїх ворогів. Як ти це
можеш робити?», «Біблія говорить, щоб ми бу�
ли скромними і не підносилися над іншими
людьми. Як ти це виконуєш?». Кожному ста�
виться 2�3 запитання (стежте, щоб брали
участь усі діти).

Підбийте підсумок. Кожний, хто любить
Бога, любить і Його Слово. Якщо ви любите
Ісуса Христа, ви будете слухатися і викону�
вати ті настанови, які Він дав у Біблії. І тоді

ви теж з повним правом будете називатися
блаженними.

Вивчення біблійного вірша (8�10 хв.)

Помістіть малюнки на дошці у потрібному
порядку. Запропонуйте дітям прочитати весь
вірш, розгадуючи значення малюнків. Потім
нехай вони відкриють Об’явлення 1:3 і переві�
рять себе. Тепер, закривши Біблії, діти за сим�
волами повинні вивчити біблійний вірш на�
пам’ять. Забирайте по одній картці доти, доки
усі не зможуть повторити вірш напам’ять.

Додаткова робота (8�10 хв.)

Виконайте завдання в Робочому зошиті.

Час творчості (12�15 хв.)

Виготовте прикрасу для холодильника чи
шухлядки. Для цього нанесіть на краї тканини
клей ПВА і прикладіть до картону, загорнувши
краї на зворотний бік картону і щільно притис�
нувши їх. Поки клей не засох, добре розрів�
няйте тканину, щоб на ній не було зморщок, і
підклейте кути, щоб вони не стирчали. Тепер
наклейте на лицьовий бік виробу уздовж країв
тасьму, роблячи припуски на поворотах. Та�
кож тасьмою можна прикрасити кути квадрата
(мал. 1). Зі шматочка кольорового двосторон�
нього паперу за допомогою шаблона виріжте
серце, напишіть на ньому фломастерами біб�
лійну істину уроку і приклейте його у центрі
прикраси (мал. 2).

На вертикальну площину виріб кріпиться
за допомогою скрученого в кільце липким бо�
ком назовні широкого скотчу чи шматочка маг�
нітної гуми.
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НОВИЙ ЄРУСАЛИМ

Об’явлення 21�22 розд.
2121
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Біблійна істина: 

Біблія вчить, що Бог приготував місце на
Небі для вічного життя зі Своїми дітьми

Мета:

Навчальна: учні повинні дізнатися про Небес�
ний Єрусалим і про те, хто там буде жити

Практична: спонукати учнів дотримуватися
біблійних істин, щоб потрапити в небесну
вітчизну, прагнути до неї всією душею, з ра�
дістю очікувати зустрічі з Господом, зрос�
таючи духовно

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Сьогодні ми підходимо до завершення
циклу «Ми йдемо в Небо за Христом». Прочи�
тайте, будь ласка, 21 і 22 розділи книги
Об’явлення. Це необхідно не тільки для того,
щоб ви добре знали зміст, але й могли напов�
нитися тією радістю, що очікує нас у вічності.
Інформація для дітей підібрана з Писання ви�
бірково. Це необхідно для того, щоб дитина
зрозуміла головне. Інші подробиці вони бу�
дуть вивчати, коли стануть старші.

Моліться за кожну дитину, яка ще не прий�
няла Ісуса Христа. Будьте готові до того, що в
класі може виявитися така дитина, яку Дух
Святий на занятті спонукає до покаяння, і вона
після вашого заклику захоче помолитися чи по�
говорити з вами після закінчення уроку.

Попередьте батьків ваших учнів, що на�
ступне заняття – підсумкове. Подумайте разом
про солодкий стіл, прикрашення класу, призи.

Відповіді на чайнворд (у Робочому зошиті):
1. Ісус. 2. Слово. 3. Онисифора. 4. Але. 
5. Ераст. 6. Тихика.

Підготовка наочних посібників

Напишіть біблійну істину уроку на остан�
ньому сліді. Принесіть картки�символи біблій�
ного вірша минулого уроку. Принесіть книгу
Джона Буньяна «Подорож Пілігрима». Якщо
такої можливості нема, скористайтеся уривка�
ми, поданими наприкінці уроку.

Для біблійної історії вам знадобиться:
1. З чотирьох аркушів жовтого картону

формату А4 виготовити макет стін Небесного
Єрусалима. Для цього намалюйте контур сті�
ни, не забувши про смужку для скріплення, на
кожній стіні намалюйте по три пари досить ве�
ликих воріт. Виріжте стіни і склейте їх між со�
бою клеєм ПВА. Розріжте ворота, щоб вони
відчинялися. Прикрасьте стіни міста шматочка�
ми різнобарвного паперу – «дорогоцінними ка�
менями». Поставте виріб у такому місці, щоб
діти до біблійної історії його не бачили.

2. Підібрати з лялькового театру фігурки
всіх наявних праведних біблійних героїв, яких
ви вивчали (Авеля, Еноха, Авраама і його слу�
ги, Сарри, Лота, Ісака тощо, аж до персонажів
Нового Заповіту). За розміром вони мають бу�
ти такими, щоб проходили у ворота. Прикрі�
піть їх до основи (див. урок №6 семестру 1).
Якщо ви не знайдете фігурок, ви можете напи�
сати на смужках імена персонажів.

3. Виготовити дере�
ва. З зеленого картону
виріжте 2 деталі дерева
з підставкою, відігніть
підставку і склейте між
собою деталі.

4. На невеликих листочках написати сло�
ва «Лякливі», «Невірні», «Мерзкі», «Душогуби»,
«Розпусники», «Чарівники», «Ідоляни», «Непра�
вдомовці» і також поставити їх на основу.

5. Принести на урок найбільшу й об’єм�
ну книгу, яка тільки є у вашій чи церковній
бібліотеці.

Біблійний вірш:

«І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці,
щоб у ньому світили, – слава�бо Божа його
освітила, а світильник для нього – Агнець»

Об’явлення 21:23
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6. Підготувати ілюстрації, що символізу�
ють земні страждання: а) сльози; б) смерть; 
в) крик (смуток); г) біль.

Для вивчення біблійного вірша розгра�
фіть аркуш паперу А4 на шість частин, у кож�
ній у довільному порядку напишіть по частині
вірша і посилання.

Для часу творчості підготуйте аркуші бі�
лого картону на кожного учня, прості та
кольорові олівці, гумки, ножиці, аркуші білого
паперу, клей, фломастери.

Поставте парти всі разом, щоб вони утво�
рили прямокутник чи квадрат. Стільці розстав�
те по периметру.

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів

Чарівник – людина, що робить магічні
дії, чаклун.

Чоло – лоб.
Ідоляни – ідолослужителі, ті, що покло�

няються ідолам.
Стадія – міра довжини – 125 кроків.
Досвітня – ранкова.
Рака – ледащо, блазень, нікчемний.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�6 хв.)

Радісно зустрічайте кожного учня. Для
повторення вірша минулого уроку роздайте
дітям картки�символи. Нехай вони розстав�
лять їх у правильному порядку, прочитають за
ними вірш, а потім передадуть іншим дітям для
такої ж операції.

Наклейте передостанній елемент на ос�
новний плакат семестру. Скажіть, що худож�
ника підштовхнула зробити малюнок книга
Джона Буньяна «Подорож Пілігрима», про яку
діти вже трохи знають. Зацікавте учнів обіцян�
кою прочитати з неї наприкінці уроку уривок,
що розповідає про Небесне місто. Нагадайте
дітям, що наступного уроку будуть ігри на
повторення пройденого матеріалу за 2�й се�
местр, а також призи і солодкий стіл.

Час молитви (8�10 хв.)

Попросіть когось із дітей помолитися за
Боже благословення на урок, а інший нехай

помолиться за тих, хто не зміг прийти. Після
біблійної історії можна запропонувати дітям
помолитися і подякувати Богу за те місце, яке
Він приготував для вічного життя з Ним. У за�
ключній молитві станьте з дітьми в коло і по
черзі подякуйте Богу за те, що Він беріг вас
протягом цього навчального року, дарував так
багато корисних знань.

Час співу (8�10 хв.)

На початку уроку заспівайте пісню
«Скоро, скоро вже», після біблійної історії –
«Розливайся, пісне», а після Практичного
застосування – пісню «Ісус є дорога».

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Вступ (3�4 хв.)

Запитайте в дітей:
� Як ви думаєте, що таке нескінченність?

Це те, що не має початку і кінця.
� А що ви знаєте нескінченне?

Відомо, що нескінченний космос. Попро�
сіть дітей уявити собі, що це значить. Ось, до�
пустимо, кінець нашої галактики. А що потім?
Допустимо, багато�багато інших галактик. А
що потім? Ну, допустимо, мегагалактики. Але 
і вони ж колись закінчуються? А що потім?
Постійно наш розум думає: щось має бути по�
тім. Так відбувається тому, що тут, на землі, ми
з усіх боків обмежені якимись рамками: мають
межі і наші міста, і країни, і навіть величезні
океани. Наше життя теж обмежене рамками –
усі ми колись помремо. Але Біблія говорить,
що Бог безконечний: Він був завжди і буде віч�
но. І Він приготував для нас прекрасний пода�
рунок: вічне життя.

Давайте прочитаємо, де і як воно буде
проходити для віруючих у Господа Христа.

Біблійна історія (17�20 хв.)

Ви пам’ятаєте, що апостолу Іванові було
показано Господом Об’явлення, що буде в
останні часи. Але це ще не все. Книга Об’яв�
лення закінчується описом прекрасного місця,
де викуплені Кров’ю Агнця Ісуса проводити�
муть вічність. Давайте ж прочитаємо про це
(прочитати Об. 21:13; під час слів про Небес�
ний Єрусалим дістаньте макет міста і поставте
його посередині зсунутих столів, щоб усім уч�
ням було добре видно).

Це місто буде надзвичайно прекрасним.
Від нього йде сліпуче сяйво. Місто має велику

(а )            (б )            ( в )           г )   
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високу стіну з коштовних каменів. На кожному
боці стіни по троє воріт з величезних перлин,
на яких написані імена 12 племен ізраїльських.
У стіни є 12 підвалин, на яких записані імена
12 апостолів і які прикрашені різними дорого�
цінними каменями. Місто і його вулиці збудова�
ні з чистого золота. Посередині міста тече чиста
ріка води життя, світла, як кришталь. По обид�
ва боки ріки цвіте дерево життя, що родить ко�
жен місяць, те саме дерево, дорогу до якого
охороняв Херувим з вогняним мечем, коли
Адам з Євою були вигнані з Еденського саду.

� А що ж це за щасливчики, що будуть жи�

ти в прекрасному небесному місті?

Прочитати Об. 21:27 і 22:14. У місто
зможуть зайти тільки ті, хто записаний в Агнця
в книзі життя, хто виконував у земному житті
Божі заповіді. Покажіть дітям велику книгу і
скажіть, що книга Ісуса буде в сотні разів біль�
шою, адже там будуть не тільки імена людей,
що пішли за Ісусом Христом, але і тих, хто спо�
дівався на Його прихід ще до Його народжен�
ня – богобоязливі, благочестиві віруючі часів
Старого Заповіту. Покажіть усім дітям слід з
біблійною істиною.

� Яких біблійних персонажів, що любили

Бога і щиросердно служили Йому, ви пам’ятайте?

У процесі дитячих відповідей проводьте
фігурки воротами всередину міста.

� А що буде з тими, хто не захотів прийняти

Господа Ісуса і змінити своє життя?

Попросіть кого�небудь повільно прочита�
ти Об. 21:8, а ви у ході читання виставляйте
таблички зі словами «Лякливі», «Невірні» і т.д.
за ворота міста.

� Як ви думаєте, хто такі лякливі?

Це ті, котрі постидались Ісуса, які побоя�
лися глузувань світу і переслідувань за віру.
Незважаючи на пишноту Небесного міста, є
дещо, чого у ньому не буде. Давайте дізнаємо�
ся, що це (прочитати Об. 21:22�25 і 22:4�5).

� Чого не буде в Небесному Єрусалимі?

По�перше, там не буде храму, тому що ми
побачимо Бога, Який Він є, будемо спілкува�
тися з Ним віч�на�віч.

По�друге, у місті не буде ночі, а також
сонця і місяці для освітлення, тому що його по�
стійно освітлює слава Божа й Агнець Ісус
Христос.

Також дещо буде відсутнє і в мешканців
міста, але повірте, вони зовсім не шкодува�
тимуть за цим (прочитати повільно Об. 21:4; у
міру читання показуйте дітям ілюстрації зем�

них страждань). Яке дивне місто Бог приготу�
вав для всіх, хто вірив у Нього і виконував Йо�
го заповіді! У ньому немає хвороб, болю,
смутку, сліз, а тільки радість і щастя! Попросіть
прочитати учнів уголос Об. 22:6�7. Господь
відкрив, що нас чекає у вічності, щоб ми всім
серцем прагнули в Небесну країну.

� Чи всі з вас хочуть потрапити в Небесний

Єрусалим?

Ісус запрошує вас, але не в гості, а для
вічного спілкування з Ним! Прочитайте самі
вголос Об. 22:16�17. Господь закликає всіх,
Він дає воду життя задарма. Попросіть дітей
відкрити свої Робочі зошити на стор. 1 уроку
№21. Там записаний план спасіння. Пройдіть
його з учнями. Можете зробити заклик до по�
каяння. Повторіть біблійну істину уроку.

Практичне застосування (4�5 хв.)

� Що нам необхідно робити, щоб потрапити

до Небесної країни?

Якщо ми хочемо завжди бути з Господом,
є тільки одна дорога – прийняти вірою Ісуса
Христа, попросити в Нього прощення за всі
гріхи і почати жити так, як хоче Бог. Запропо�
нуйте дітям згадати, хто буде позбавлений віч�
ного життя з Богом. Якщо тут названо хоч один
вчинок, що ми робимо у своєму житті, і при
цьому не каємося перед Господом, ми не ус�
падковуємо місто, яке Бог приготував для Сво�
їх дітей. Ми, звичайно, не душогубці, але зга�
дайте, що Ісус говорив у Нагорній проповіді:
«Ви чули, що було стародавнім наказане: “Не
вбивай, а хто вб’є, підпадає він судові”. А Я
вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата
свого, підпадає вже судові. А хто скаже на бра�
та свого: “рака”, підпадає верховному судові, а
хто скаже “дурний”, підпадає геєнні огненній»
(Мт. 5:21�22). Нам не обов’язково бути чаклу�
нами чи ідолопоклонниками, щоб залишитися
поза стінами Небесного міста. Писання гово�
рить: «Бо непокірливість – як гріх ворожбит�
ства, а свавільство – як провина та служба бов�
ванам» (1 Сам. 15:23). Якщо ви ховаєте свої
погані вчинки, говорячи неправду своїм бать�
кам чи одноліткам, то теж повинні розкаятися
перед люблячим і справедливим Богом.

Ви можете зробити це в будь�який мо�
мент: зараз на уроці чи після його закінчення,
дома чи дорогою до школи. Господь почує ва�
шу щиру молитву і дасть відповідь. Давайте
стежити за собою, щоб не грішити і бути гото�
вими в будь�який момент зустрітися з Богом.
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Вивчення біблійного вірша (10 хв.)

Запропонуйте дітям відкрити свої Біблії і
прочитати кілька разів хором уголос біблійний
вірш. Прикріпіть на схему наочні посібники на
дошку на рівні дитячих плечей. Нехай учні по
черзі підходять до дошки, ви зав’язуйте їм очі і
несильно розкручуйте. Дитина має доторкну�
тися пальцем до аркуша. У яке слово вона по�
падає, з того повинна почати розповідати вірш
до кінця, потім почати спочатку і зупинитися
на слові, що випало їй.

Додаткова робота (4�5 хв.)

Виконайте завдання в Робочому зошиті.

Час творчості (17�20 хв.)

Роздайте дітям усі потрібні матеріали і за�
пропонуйте намалювати на картоні і прикра�
сити Небесний Єрусалим, обов’язково нама�
лювавши великі ворота. Тепер треба вирізати
місто, вирізати, але не цілком, ворота, щоб во�
ни відчинялися, під ворота підклеїти листок бі�
лого паперу і намалювати там себе поруч із
Ісусом. На відкритих воротах написати фло�
мастером біблійний вірш, по половині вірша
на кожній стулці.

Під час роботи ви можете прочитати ді�
тям уривки з «Подорожі Пілігрима».

«...Бачу я, як пілігрими вийшли з Зачаро�
ваної країни і вступили в країну Поєднання, де
повітря чисте, дорога рівна. Якийсь час вони
йшли мовчки, насолоджуючись дивовижною
красою природи. Щебет птахів, пахощі трав і
квітів, воркування горлиць... Тут сонце світить
вдень і вночі: долина Смертної Тіні і замок
Сумнівів з велетнем Розпачем відійшли в дале�
чінь... Зате чітко видно Небесне Місто – мету
всієї подорожі. Вже почали зустрічатися їм жи�
телі цього Міста. Саме тут було укладено союз
Нареченого і Нареченої, і як наречений ті�
шиться нареченій своїй, так Бог радіє, поба�
чивши Своїх викуплених...

У цій чудовій країні досі незнайоме їм по�
чуття радості переповнило їхні серця. І чим
ближче підходили вони до Міста, тим чіткіше
вимальовувалися його контури. Фасади будин�
ків були прикрашені коштовними каменями,
кожні ворота були з однієї велетенської перли�
ни, а вулиці – вимощені золотом. Весь цей
блиск, уся ця пишнота, яскраві промені, що від�
бивалися в них, викликали в серцях пілігримів
жагуче бажання побачити свого Спасителя.

Супутники пілігримів (Анголи) розповіда�
ли їм про невимовну красу і велич Небесного
Міста.

� Ви наближаєтеся до гори Сіон, – сказа�
ли вони, – до Небесного Єрусалима, де безліч
Анголів і душ викуплених. Ви ввійдете в рай
Божий, де побачите дерево життя і скуштуєте
плодів його. Там ви одягнете білі шати і постій�
но будете в присутності Царя – в усі дні вічно�
сті. Там більше не буде того, з чим ви зустріча�
лися на землі: скорботи, хвороб, плачу і
смерті, тому що все колишнє минуло. Ви поба�
чите тут праотців – Авраама, Ісака і Якова,
усіх пророків і праведників, кого Господь спас
від майбутніх страждань. Тут вони всі нині пе�
ребувають, живучи в праведності.

� А що в цьому священному місці маємо
робити ми? – поцікавилися пілігрими.

� Ви там отримаєте розраду і радість за
вашу скорботу, вашу працю і за ваш смуток на
землі. Ви будете пожинати те, що посіяли:
пожнете плоди ваших молитов, сліз і страж�
дань, що довелося винести вам за віру і любов
до Царя Небесного. Там надягнуть на ваші го�
лови золоті вінці, і ви будете постійно насолод�
жуватися Його присутністю, тому що побачите
Його в славі. День і ніч будете ви служити Йо�
му, віддаючи хвалу і віддяку. Тому, Кому ви
так бажали служити на землі, хоч це і було
пов’язано з труднощами і непостійністю при
немочі вашій. Очі ваші з захопленням спогля�
датимуть лик Царя царів, а вуха ваші слухати�
муть голос Всемогутнього. Ви побачитесь із
рідними, близькими і друзями, що раніше за
вас покинули землю, а потім з радістю зустрі�
нете тих, котрі прийдуть після вас. Ви будете
зодягнуті в славу і велич, перебуваючи поруч з
Царем слави.

Коли Він з’явиться на землю після того, як
пролунає остання, сьома, сурма, ви будете по�
руч з Ним. Коли Він сяде на престол Свій у день
судний, ви будете при Ньому. І коли Він виголо�
сить вирок Свій проти всіх, що чинять нечести�
во, незалежно Анголи вони чи люди, ви будете
мати голос на суді, тому що вони були ворогами
Його і вашими. І коли, нарешті, Він повернеться
до Міста Свого і ви повернетеся з Ним при зву�
ці сурм, то перебуватимете з Ним вічно».

«Підійшовши до воріт, вони побачили на�
пис золотими літерами: “Блаженні ті, котрі до�
тримуються заповідей Його, щоб мати їм право
на дерево життя і ввійти в місто воротами”».
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Повторення пройденого матеріалу
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Мета:

Навчальна: повторити і закріпити пройдений
матеріал семестру

Практична: спонукати дітей йти слідом за
Христом: застосовувати досліджувані істи�
ни в житті, прагнути до Небесної вітчизни,
наслідуючи Ісуса

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Сьогодні – завершальний урок не тільки
семестру, але й всього циклу «Ми йдемо в
Небо за Христом». Проаналізуйте час, що ми�
нув: чи було досягнуто мети, що ви ставили
перед собою при навчанні? Чи відчуваєте ви
душевний спокій і мир, що ви виконали по�
кладені на вас Богом зобов’язання цього нав�
чального року? Звичайно, все гладко бути не
могло, але Бог бачить наше серце, наше ста�
рання й прагнення.

Складіть запитання на повторення істин і
сюжету біблійних історій, адаптувавши їх до
рівня вашого класу. Можна використовувати і
творчі завдання, наприклад, «Покажи притчу
про 10 драхм» чи «Якою є людина, що читає і
виконує Слово Боже?».

Запросіть вашого помічника. Уважно пе�
регляньте з ним відповіді на запитання, щоб
оцінювати відповіді учнів.

Підготовка наочних посібників

Приготуйте різні інструменти для «шумо�
вого» оркестру. Принесіть слова пісень, що у
вас оформлені на посібниках.

Принесіть на урок наочність минулого
уроку «Небесний Єрусалим». На невеликих
листочках напишіть фрагменти біблійних вір�
шів, як це зроблено на стор. 2 уроку №22 у
Робочому зошиті, і прикріпіть їх на основу, як
для лялькового театру. Підготуйте довгий
шарфик.

На невеликих картонних слідах різного
кольору напишіть запитання на повторення за
кількістю учнів, помноженому на 2�3, знайдіть
2 невеликих рюкзачки. Розділіть сліди порівну

і покладіть їх у рюкзачки. Підготуйте невеликі
заохочувальні призи.

Сьогодні на уроці ви будете виготовляти
карту «Дорога в Небо». Для цього вам знадоб�
ляться такі матеріали: аркуш ватману, прості і
кольорові олівці, фломастери, кольорові ге�
леві ручки, кишеньковий ножик чи лезо, вата,
кольоровий папір, ножиці, клей ПВА, срібна
і золота фольга. Також підготуйте вирізані
ілюстрації хлопчика і дівчинки та Небесного
Єрусалима, достатню кількість слідів з кольо�
рового двостороннього паперу. На ватмані
заздалегідь напишіть слова «Ми йдемо в Небо
за Христом» і розфарбуйте їх фарбами.

Приготуйте з батьками все необхідне для
проведення солодкого столу.

Підготовка класного приміщення

Прикрасьте ваш клас повітряними кулька�
ми, дитячими роботами, прикрасами з гофро�
ваного і блискучого паперу.

Половину дитячих столів зсуньте разом у
вигляді великого прямокутника для солодкого
столу, а другу половину – квадратом, для ко�
лективної творчої роботи. Продумайте, де бу�
дуть сидіти батьки.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

Радісно зустрічайте дітей. Нехай вони 
не хвилюються щодо майбутнього повторення.
Адже це не контрольна в загальноосвітній
школі, а закріплення Божих істин, які прине�
суть праведний плід у житті дітей.

Вклейте останній елемент у плакат семе�
стру.

Час молитви (12�15 хв.)

На початку уроку помоліться ви, подяку�
вавши Господу за можливість вчитися разом із
дітьми протягом цього семестру. Попросіть
благословення на всіх учнів, що вони не про�
сто вивчали напам’ять те, що їм задавали в
Недільній школі, але застосовували свої знан�
ня в повсякденному житті.
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Перед солодким столом станьте всі в ко�
ло, і нехай кожна дитина помолиться, подяку�
вавши Господу і прославивши Його за любов і
турботу, за мудрість і довготерпіння, за Ісуса
Христа, вслід за Яким вони йдуть у Небо.

Після чаювання запропонуйте помолити�
ся батькам.

Час співу (15 хв.)

На час співу поставте дитячі стільці в 3
ряди (недалеко від учительського столу), за�
пропонуйте дітям зайняти місця і роздайте їм
інструменти для «шумового» оркестру. Заспі�
вайте з дітьми їхні улюблені пісні, підключайте
до співу батьків, якщо у вас є відповідний по�
сібник. З кожною піснею нехай діти міняються
інструментами.

ОСНОВНЕ В УРОЦІ

Гра на повторення біблійних віршів
(20 хв.)

Нехай діти продовжують сидіти на стіль�
чиках. Поставте до себе на стіл посібник
«Небесний Єрусалим», а всередину складіть
картки з біблійними віршами. Діти повинні
по одному підходити до вас, ви кожному за�
в’язуйте очі шарфиком, трохи розкрутіть і
пропонуйте вибрати вірш. Потім дитина зні�
має пов’язку і відновлює за запропонованими
словами біблійний вірш.

Естафета на повторення істин 
і сюжету біблійних історій (20 хв.)

Розділіть клас на дві команди, нехай учні
вишикуються в 2 колони один за одним. Дайте
рюкзачки з запитаннями дітям, що стоять пер�
шими у своїй команді, і попросіть надягти їх на
плечі. Станьте з вашим помічником навпро�
ти команд, ви будете суддями. Правила гри:
учень, у якого на плечах рюкзак, підбігає до
судді, знімає рюкзак, дістає відтіля слід із запи�
танням, відповідає на нього, віддає слід судді,
вдягає рюкзак, підбігаючи до своєї команди,
передає його тому, що стоїть попереду і стає в
кінець. Передній вдягає рюкзак, підбігає до
судді тощо. Щоб не було суперечок, установіть
перед грою загальні правила, наприклад: на�
дягати на плечі обидві лямки рюкзака, не бігти
до судді, поки не вдягнеш рюкзак тощо. Якщо
учень не може відповісти на запитання, він

кладе слід назад у рюкзак. Перемагає та ко�
манда, у якої першої закінчаться сліди з запи�
таннями. Після закінчення естафети нагоро�
діть обидві команди призами.

Колективна творча робота (15�18 хв.)

Сядьте за столи. Поясніть, що ви будете
робити на цьому останньому занятті. Розподі�
літь роботу і роздайте відповідні матеріали.
Молодшим дітям доручіть наклеїти в лівому
нижньому куті ілюстрацію дітей, у правому
верхньому – Небесного Єрусалима, прикрасив�
ши його фольгою (імітуючи сяйво). У цей час
старші діти нехай виготовлять компас і при�
клеять його в правому нижньому куті. Коли
перший етап буде закінчено, попросіть дітей
написати на слідах істини, що найбільше за�
пам’яталися і найчастіше застосовувалися ними
в житті, а також свої імена. У цей час попросіть
батьків намалювати стежину до Єрусалима і за�
тонувати її за допомогою олівців і вати корич�
невим, а простір навколо – зеленим кольором.
Коли сліди будуть готові, нехай діти наклеять їх
на стежину.

Чаювання

Нехай діти помоляться перед їдою, а коли
всі розсядуться і трохи перекусять, запропо�
нуйте дітям відкрити вашу поштова скринь�
ку, розібрати і відкрити свої листи і поділити�
ся, чиї молитви сповнилися, чи, може, хтось
зрозумів, що просив неугодне Богу. Також
нехай діти поділяться, чого вони навчилися 
за час, що минув. Нехай і батьки засвідчать,
чи стали їхні діти працелюбніші, акуратніші,
ретельніші, чи з радістю вони трудяться для
Господа й у Його Ім’я. Ви також поділіться
своїми спостереженнями про переміни у по�
ведінці учнів.

Божих вам благословень!
До нових зустрічей!
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