
Біблійне навчання для дітей

Робочий зошит

Київ 2008 





3
Божа Мова

БОЖА МОВА
Вихід 3�4 розділи

11
Привіт! Мене звати Принц.

Я – син царя Лева, і колись теж
стану царем, якщо, звичайно,
слухатимуся свого батька, буду
добрим і справедливим. Я б дуже
хотів із тобою подружитися.

Ти не проти? Мені буде надзвичайно цікаво до$
сліджувати з тобою Біблію. Ми разом будемо
розбиратися у важких питаннях, а ще я розпо$
відатиму різні історії. Тобі не буде із мною нуд$
но, ось побачиш! Домовилися? По лапах! Ой,

тобто, по руках, я ж забув, що ти – людина!
На шкільному уроці в класі ти зможеш бути не
тільки учнем, але й учителем. Здорово, правда?
Для цього тобі потрібно буде уважно прочита$
ти відповіді дітей на запитання і поставити їм
оцінку від 1 до 12. Після цього під їхніми відпові$
дями запиши правильну відповідь, якщо вони
сказали щось неправильно. А якщо все правиль$
но, ти так і напиши та додай, якщо хочеш, ще
щось від себе. Вчителі саме так і роблять. Ба$
жаю успіхів!
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Сьогодні на уроці ти довідався, що Господь хоче, щоб
ми про Нього сміливо розповідали іншим людям. Що ще то�
бі обов’язково потрібно для цього, ти довідаєшся, якщо
розберешся в цій плутанині.

� Що зробив Мойсей, коли Господь звелів йому йти в Єгипет і звільнити своїх братів?
Артем: Він відразу ж виконав Боже доручення.
Оля: Він один раз заперечив Богові, бо соромився, але потім таки пішов.
Правильна відповідь:

� Які відмовки використовував Мойсей?
Настя: Він казав, що в нього немає часу.
Вадим: Мойсей сказав, що євреї можуть його не по$
слухати. Інших відмовок у нього не було.
Правильна відповідь:

� Чому Мойсей боявся йти до фараона?
Мишко: Він боявся, що не вміє гарно говорити.
Наталя: Він боявся, що фараон посміється над ним.
Правильна відповідь:
� Чи повинен ти говорити про Ісуса зі своїми невіруючими друзями та знайомими?
Софійка: Звичайно, адже я їх люблю, і люблю Ісуса. Я дуже хочу побачити всіх моїх
друзів на небі, тому сміливо і з радістю говорю їм про Христа.
Андрій: Іноді я соромлюся комусь сказати про Бога. Я боюся, що ті люди можуть по$
ставити якесь складне запитання, на яке я не відповім. але тоді я починаю молитися, і
страх зникає. Я згадую сміливих апостолів і як завдяки їм тисячі людей довідалися про
Христа. Якщо я буду мовчати, то хто розповість моїм друзям про Спасителя?
Правильна відповідь:

Учень
Артем

Оля
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Вадим
Мишко
Наталя
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На уроках Божої школи4

Біблія закликає нас сміливо говорити про Бога іншим людям

Прочитай ці цікаві факти, які я знайшов у Біблії.

Це Гедеон. Він жив
у ті часи, коли на Ізраїльську землю постійно
нападали мідіянітяни. Господь повелів йому вря$
тувати євреїв. Але Гедеон був дуже молодий, і
він був таким же нерішучим, як і Мойсей. Він теж

попросив у Господа знамення, і Господь двічі зробив чудо з
вовняним руном (ти можеш прочитати про це в Суддів 6:36$40).
Гедеон послухався Господа, але в душі продовжував бояти$
ся. Тоді Господь для зміцнення його духу послав пророчий
сон його ворогам (прочитай про це в Суддів 7:9$15), і Гедеон

сміливо виконав Боже доручення!

Що б ти зробив, якби
Господь доручив тобі роз�
повісти про Нього хлоп�
чикові, що постійно крив�
дить тебе?

Це слуга одного доброго госпо$
даря. Одного разу господар зробив велику вечерю і послав слугу

покликати запрошених. але ті виявилися дуже нечемними людьми й від$
мовилися прийти на гостину. Тоді господар сказав йому: «Піди й приведи
сюди вбогих, і калік, і сліпих, і кривих». Слуга послухався, зібрав бідних лю$
дей, але вільних місць на бенкеті однаково залишилося багато. Тоді господар
сказав йому обійти всі дороги й загороди, всі провулки та привести всіх, хто
хоче на бенкет. І слуга виконав це доручення. Ця притча, яку розповів Ісус (прочитай
її в Луки 14:15$24), говорить про те, що фарисеї й книжники, які знали Закон і вва$
жали себе вибраними, не послухалися голосу Божого, а прості невчені люди пішли
за Христом. Але що було б, якби слуга не послухався господаря? Хто б запросив

людей на вечерю? Якщо ти не будеш розповідати людям про Христа, чи по$
траплять вони в Царство Небесне?

Перестав букви в правильному порядку, і ти довідаєшся, що ми повинні звіщати людям. 

Б Д ОУ Р  В І ТС З КУ _______________________________________

Знайди всі слова, які можна скласти зі слова СВІДЧЕННЯ. ____________________________________



Розшифруй ребус, і ти довідаєшся, що відповів Ісая на заклик Господа.

Божа Мова

Понеділок

5

Прочитай Ісаї 6:1�13

Ти, довідаєшся, як підбадьорив Єремію Господь, якщо розставиш сло�
ва в правильному порядку.

Дай відповідь на запитання. Розфарбуй малюнки.

ВівторокПрочитай Єремії 1:4�19

Середа Прочитай Амоса 7:10�17
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Не лякайсь буду
Я

з тобою,

щоб

рятувати тебе бо

$ Що казав Амос про Ізраїля і його царя?

$ Що Амація заборонив робити пророкові?

$ Що він сказав зробити Амосу?

$ Чи послухався Амос нечестивого священика?

перед ними,
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«А тепер іди, а Я буду з устами твоїми, і буду навчати
тебе, що ти маєш говорити»

Напиши своїми словами, що сказали Петро й Іван у відповідь на заборону говорити про Ісуса.

Зроби розбір віршів.

Встав пропущені слова.

«Бо коли я звіщаю Євангелію, то _________________ чим хвалитись мені, це бо

_______________________ моя. І ___________ мені, коли я не __________________________

Євангелії! Тож коли це роблю добровільно, я маю _____________________; коли ж

недобровільно, то ____________________ службу доручену».

Четвер Прочитай Дії 4:1�21

П’ятниця Прочитай Дії 5:25�42

Субота Прочитай 1 Коринтян 9:16�27

Запиши свої молитовні потреби:

(Вихід 4:12)

Розсудіть

Вірш 25. – Що знову робили апостоли? ________________________

Вірш 28. – Що саме, завдяки проповіді апостолів, трапилося в Єрусалимі?

_______________________________________________________________________________________________

Вірші 38�39. Напиши своїми словами, що сказав Гамаліїл синедріону.

Вірш 41. Випиши кожну третю букву, і ти довідаєшся, як поставилися апос�
толи до переслідувань за проповідь про Христа.

Б О РА В АТФД Б И І С М Л Ж Я И Д И ______________________________________________________
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Божа Охорона Життєдіяльності

БОЖА ОХОРОНА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Вихід 20:1�21

22
Привіт, мій дорогий

друже! Сьогодні в нас дуже
важлива наука. Вона допо$
магає вести людей до Хри$
ста. Чому? Ну, наприклад,
ти повинен зустрітися з
батьками або друзями біля
якогось музею, але ти за$

блукав, переплутав вулицю й не можеш знайти
правильну дорогу. Якщо в тебе буде карта, ти
легко вийдеш зі скрутного становища, відшукав$

ши на ній правильну дорогу. Чи замінила тобі
карта музей? Ні, але без неї ти б не знайшов те,
що шукав. Так і з Законом. Якби люди не зрозумі$
ли завдяки йому, що вони грішники, що вони не
можуть дотриматися Божих заповідей і стати
гідними Бога, то вони не потребували б Спасите$
ля. Не забувай про це, коли сміливо розповідаєш
людям про Христа.

А наскільки ти був уважним на уроці, ти до$
відаєшся, коли тобі прийде час побути вчителем.
Не забудь написати правильні відповіді. В дорогу!
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� Що значить призивати Ймення Бога надаремно?
Ілля: Просто так, не думаючи навіть про Нього.
Люба: Це всі випадки, коли ти говориш про Бога не під час молитви.
Правильна відповідь:
� Чи порушує людина заповідь «Не вбивай», якщо зі злістю розмовляє з кимсь?
Оксана: Ні, не порушує. Убити – це значить застре$
лити, або, наприклад, підсипати отруту. Це роблять
тільки злочинці.
Сергій: Якщо вона злиться настільки, що каже: «Я б
тебе вбив зараз», то порушує, а якщо не говорити та$
кого, то все гаразд.
Правильна відповідь:

� Чи є неповагою до батьків допомагати їм тільки тоді, коли
вони попросять, не пропонуючи свою допомогу самому?
Євген: А що ж тут поганого? Я ж роблю, що вони про$
сять. А самому пропонувати – то для себе зовсім часу не залишиться.
Дарина: По$моєму, це нешанобливо. Шанувати – значить ставитися з повагою й лю$
бов’ю. Якщо мама, шкодуючи мене, не попросить підмести підлогу на кухні, але я бачу,
що вона втомилася, то як же я її люблю, якщо не допоможу їй?!
Правильна відповідь:
� Чи порушуєш ти 10�у заповідь, якщо хочеш такі ж оцінки, як у відмінника у твоєму класі?
Оленка: Дивлячись як. Ніхто не заважає тобі так само добре готувати домашні завдання
й бути уважним на уроці. Тоді й у тебе будуть добрі оцінки. А якщо ти ледар, і заздриш,
що в іншого добрі оцінки – то це гріх.
Марина: Думаю, ні. Тільки якщо ти не заздриш йому. Якщо ти рівняєшся на нього, якщо
він є для тебе добрим взірцем, тоді, мені здається, це нормально.
Правильна відповідь:

Учень
Ілля
Люба
Оксана
Сергій
Євген
Дарина
Оленка

Марина

Оцінка
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На уроках Божої школи8

Господь дав людям Свої заповіді, щоб їм добре жилося 
на землі

Проведи Марка так, щоб він не зустрічався із гріхом, а вийшов прямо до Господа.
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заздрість

неслухняність

перелюб

неповага

Кожний малюнок символізує одну з 10 Заповідей. Здогадайся, яку, і напиши її номер поруч із
малюнком.

* – давньоєврейське написання Імені Бога “Сущий” (Ягве).
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Запиши по пам’яті благословення людини, що виконує заповіді Господні.

«Благословенний ти в __________ ( ) і благословенний ти на ________ ( )!

Благословенний плід __________________ ( ) твоєї, і ___________________ ( ) твоєї землі, і

плід _____________ ( ) твоєї... Благословенний ти у _______________ ( ) своїм, і

благословенний ти в ____________________ ( ) своїм!... Господь відчинить

для тебе Свою добру _____________________ ( ) , небеса, щоб дати ____________ ( )

для Краю твого в часі його, і щоб поблагословити всякий чин твоєї ____________ ( ) ...

І вчинить тебе Господь _____________ ( ), а не ______________ ( ), і ти будеш тільки

_________________ ( ), а не будеш ____________ ( )».

Божа Охорона Життєдіяльності

Понеділок
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Прочитай Повторення Закону 28:1�14

Випиши замість кожної лі�
тери незрозумілого слова на�
ступну літеру за алфавітом, і
довідаєшся, як Левити назва�
ли Божі заповіді.

Обведи на цьому малюнку благословення, якими Бог благословляв Свій народ.

ВівторокПрочитай Неемії 9:1�15

Середа Прочитай Неемії 9:16�28

ропябдґкзби _________________________ права

опябґзби ___________________________ закони

устави та заповіді ґнапи ___________________
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Десять заповідей

Випиши, як Левити називають Бога.

Напиши, що ще, крім убивства, засуджує заповідь «Не вбивай».

Дай відповідь на запитання.

Четвер Прочитай Неемії 9:29�38

П’ятниця Прочитай Матвія 5:17�32

Субота Прочитай Матвія 5:33�48

Запиши свої молитовні потреби:

(Вихід 20:2$17)

Бог

б__________________ з_____________ та м_________________________

в__________________

л_______________

м___________________ с__________________________

с_______________

с_______________

НЕ ВБИВАЙ
Подумай, чи не
вбиваєш ти своїх
ближніх злістю,
поганими словами,
плітками. Помолися
зараз за це Господу!

$ Що Ісус говорить про дані нами обіцянки?

$ Як нам треба відповідати на зло?

$ Як Господь ставиться до невіруючих людей?

Від

до

сердечка

серця прочитай 

словечка 
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Боже Природознавство

БОЖЕ ПРИРОДОЗНАВСТВО
Числа 22 розділ

33
Привіт! Я дуже радий на$

шій зустрічі! Це здорово, що
ми спілкуємося з тобою постій$
но – справжні друзі так і по$
винні робити. І я сподіваюся,

що твій найкращий Друг – це Ісус. Тому що мій
– так! Я служу Йому щодня. Не смійся, чесно.
Хочеш дізнатися, як? Ну, наприклад, я – май$
бутній цар звірів, і намагаюся вчитися цій нау$
ці в батька. Я стежу за тим, як він мудро чи$
нить, який він добрий і чесний. Ще я намагаюся
у всьому слухатися свого Творця. Ти, думаю, ні$

коли не чув про лева з поганою поведінкою?
Отож. А я про людей, на жаль, частенько таке
чую. Чому так відбувається? Адже ви, люди –
вінець Божого творіння! Деякі люди вважають,
що раз ми, тварини, не вміємо розмовляти, то
не можемо й служити Богові і що в нас нема чо$
го повчитися. Але я знаю з Біблії один такий
випадок, коли ослиця виявилася розумнішою,
ніж її господар. Ви вивчали цю історію на уроці,
чи не так? Тоді ти, думаю, зможеш оцінити
знання своїх учнів і написати правильні відпові$
ді на запитання. Успіхів тобі!
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� Чи може природа служити Богові?
Толик: Ні, звичайно. Чим же це, цікаво, слон послужить Богові? Смішно просто.
Іра: Звичайно, може! Природа навіть більше слухається Бога, ніж людина. Ріка ж не
скаже: «Не хочу більше текти в цей бік!».
Правильна відповідь:

� Чи служив Валаам Богові, коли вдруге вирішив дізнати�
ся, що скаже Господь?
Матвій: Звичайно ж, служив. Він же був Божим проро$
ком. Він так і сказав: послухаю, що скаже мені Господь.
Сашко: Я не знаю, важке запитання. З одному боку, він
збирався послухати Бога, з іншого боку – Бог йому вже
все сказав, навіщо знову запитувати.
Правильна відповідь:

� Як ослиця послужила своєму Творцеві? У чому Валаам міг у неї повчитися?
Гена: Вона заговорила всупереч своїм умінням. Валаам міг би повчитися в неї слухня$
ності Господу.
Юля: Бог створив віслюків дуже витривалими, терплячими й добрими.
Правильна відповідь:

� Що перешкодило Валааму вірно послужити своєму Творцеві?
Аліна: Те, що він став несправедливо кривдити ослицю.
Костя: Те, що він став сперечатися з ослицею.
Правильна відповідь:

Учень
Толик

Іра
Матвій
Сашко

Гена
Юля
Аліна
Костя

Оцінка
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На уроках Божої школи12

Природа служить своєму Творцеві, і Бог чекає 
того ж від людини

Випиши з овальних зірочок тільки маленькі літери, і ти зможеш скласти слово, що позначає
якість, якої ти можеш повчитися у тварин у ставленні до свого Творця: __________________________________

Я знайшов для тебе цікаві приклади з Біблії, коли природа служила
своєму Творцеві. Прочитай!

Коли Бог захотів
вивести Свій народ із єгипетської нево$
лі, фараон став противитися Йому. Бог
навів на Єгипет по черзі 10 кар, щоб

зломити затятість фараона й звільнити євреїв. 
За Божим велінням жаби, воші, рої мух і сарана
допікали жителям Єгипту, обходячи при цьому

єврейський народ.

Також серед
кар єгипетських були град і

темрява. Град був такої величини,
що поламав навіть дерева! А
темрява була такою густою,
що єгиптяни не бачили один

одного!

Дорогою
в обіцяний Край єврейському

народу довелося битися з язич$
никами, які жили у тих околицях.
Однією з таких битв була битва
під Гів’оном. Того дня за молитвою Ісуса
Навина сонце й місяць стояли в небі, поки

євреї не здобули повну перемогу!



Обведи кружечком номер правильної відповіді.

Боже Природознавство

Понеділок

13

Прочитай 1 Хроніки 16:23�36

Викресли в цьому величезному слові всі Є, Ф, Ж, розділи лініями
слова, що залишилися, і ти довідаєшся, до чого закликає псалмоспівець природу.
НЕЄХАФФЙШЖУМФИТЬМЄФОРЕФЄЙЖУСЄЕЩФОУЖНЬОЄМУФЖВСЕЛЕНФН
АЙЖМЕФЖШКФАЄНЦЖЄФІЇЇРІКИФЄХАЙПЛЕЄЩФУТЬВДОЄЛОЖНІРАЗОФМРЄ
ЖАФДІФЮЄТЖФЬХАФЄЙЖГОРЄЖИПФЕРФЄЕДОБФЛИЧЄФЧЯМГФОСПОДНІМ

Встав по пам’яті пропущені слова, користуючись підказками.

Хваліть Господа також з землі: ___________ ( ) великі й безодні усі, ______________

( ) та ___________ ( ), сніг та туман, вітер бурхливий, що виконує слово Його,

__________ ( ) та пагірки всі, ____________ ______________________ ( ) та всі

кедрини, звірина й вся _____________ ( ), все плазуюче та ___________ ( ) крилате,

земні _________ ( ) й всі народи, князі та всі судді землі, _______________ ( ) та

дівиці, ______________ ( ) разом із дітьми, нехай усі хвалять Господнє Ім’я...

ВівторокПрочитай Псалом 97(98):1�9

Середа Прочитай Псалом 148:1�14

� Як часто треба благовістити 
про спасіння в Ісусі Христі?

1. Щонеділі.
2. День у день.
3. Коли є настрій.

� Що потрібно віддавати Господу?
1. Кишенькові гроші.
2. Кров телят і козлів.
3. Славу й честь.
4. Нічого, тому що Бог ні в чому не має потреби.

� Як ставиться земля до свого
Творця?

1. Злиться, коли немає дощу.
2. Веселиться для Господа.
3. Хоче – сама робить

вулкани, а хоче –
землетруси.

4. Їй однаково.

Знайди обведені тобою цифри в цій табличці, зафарбуй букви під ними жовтим кольором, тоді
ти довідаєшся, як служить природа своєму Творцеві.

1 2 8 3 4 6 3 2 5 2 7 8 3 1 2 3 9 4 3 5 2
й п ц р у к о с е л н г а ш в л щ з я м є



На уроках Божої школи
14

«Коли хто говорить, говори, як Божі слова. Коли хто
служить, то служи, як від сили, яку дає Бог, щоб Бог

прославлявся в усьому Ісусом Христом, що Йому слава 
та влада на віки вічні, амінь»

Розшифруй і напиши, що відбудеться в природі для слави Господа.

Господарі осляти не пошкодували віддати його
Господу. Напиши, що можеш Йому подарувати ти.

Дай відповідь на запитання.

$ Як можна побачити Бога? (вірш 20) 

$ Чого люди не зробили, пізнавши Бога? (вірші 21, 22)? 

$ Що робили люди зі створеною Богом природою (вірші 23, 25)? 

Четвер Прочитай Ісаї 55:1�13

П’ятниця Прочитай Луки 19:29�40

Субота Прочитай Римлян 1:15�25

Запиши свої молитовні потреби:

(1 Петра 4:11)

Що ти можеш змінити в собі для слави Господа?

Домалюй на цьому малюнку те, що кричатиме,
якщо люди не будуть прославляти свого Творця.
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Божа Інформатика

БОЖА ІНФОРМАТИКА
1 Самуїлова 13:1�14

44
Привіт, мій юній дру$

же! Сьогодні в нас дуже
важливий урок – адже
тільки найстарші школя$
рі вивчають науку інфор$
матику. Так що ми з то$

бою ого$го!!! Але дивися, не запишайся! Вчися
старанно й для слави Господа.

Так, саме до сьогоднішнього уроку в мене є
для тебе одна історія, що трапилася із мною
зовсім недавно. Якось я дуже поспішав до беге$
мота – треба було виконати важливе дору$
чення батька. Дорогою я побачив, що молода
лань зламала собі ногу й не може дістатися до

озера. Щоб кістка зрослася, їй потрібно про$
сто побути якийсь час у спокої, але без води
вона не зможе довго прожити! Я хотів було
пройти мимо – дуже вже я поспішав – але по$
тім подумав, що вона розповість усім, який я
злий і немилосердний. Тоді я допоміг їй дійти
до озера, а потім побіг далі. І знаєш, мене до$
тепер мучить совість, що я допоміг не через
любов, а щоб про мене не подумали погано. Ду$
маю, Господу не до вподоби такий вчинок, і я
дуже в цьому каюся.

А щоб у тебе в житті не траплялося таких
промахів, пройди ще раз вивчені істини, оціни
відповіді дітей. Щасливо!

у
р

о
к

у
р

о
к

� Що неправильно зробив Саул, коли його син розбив филистимський загін?
Антон: Він усе правильно зробив – обрадував усіх євреїв перемогою.
Борис: Він похвалявся.
Правильна відповідь:

� Хто в Ізраїлі повинен був здійснювати жертвоприношення?
Світлана: Левити.
Галя: Будь$хто, хто хотів подякувати Господу.
Правильна відповідь:

� Що потрібно робити, щоб Бог благословляв тебе?
Павлик: Слухатися Його.
Віка: Треба завжди робити добрі вчинки.
Правильна відповідь:

� Коли добрий вчинок може бути не до вподоби Богові?
Тимко: Якщо він зроблений не з чистим серцем.
Аля: Такого не може бути.
Правильна відповідь:

Учень
Антон
Борис

Світлана
Галя

Павлик
Віка

Тимко
Аля

Оцінка
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На уроках Божої школи16

Господу неприємні наші добрі справи, зроблені 
без любові й слухняності

Просуваючись зліва направо, з’єднай почергово всі ромашки, починаючи зі стрілки, і ти прочи�
таєш, що потрібно, щоб твій добрий вчинок був бажаний Богові.

Напиши або намалюй добрі справи, які ти зробив минулого тижня зі слухняністю й любов’ю.



Проведи в лабіринті такий хід, щоб не взяти ні
однієї вівці.

Розшифруй, що перешкодило Саулові послуха�
тися Господа.

Божа Інформатика

Понеділок

17

Прочитай 1 Самуїлова 15:1�11

Дай відповідь на запитання.

$ Що зробив Саул на Кармелі? ______________________________________________________________

$ Який був перший обман Саула (вірш 13)? _________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

$ Яким був другий обман (вірш 15)? ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

$ Що є таким же гріхом, як і ворожбитство? _________________________________________

$ Навіщо Саул поклонився Господу (вірш 30)? _______________________________________________ 

Прочитай кожну другу літеру, і ти довідаєшся, чому Саул не покаявся, а звалив усю провину на народ.

ІВЧІСНАПКОАГКОВРМДВИМВРГВОМСВПМОІДСНЧІЯМССЦЛЬОРВЛОЬМ

________________________________________________________________________

Знайди й зафарбуй ключові слова сьогоднішнього тексту Писання (під�
казка: вони розташовані у всіх напрямках, але тільки по прямій лінії).

Ключові слова: палаючий огонь, жертви, належить Мені вся лісна звірина, Моя вселенна,
принось, подяку, поклич, день недолі, тебе порятую, прославиш Мене

ВівторокПрочитай 1 Самуїлова 15:12�31

Середа Прочитай Псалом 49(50):1�15

Н А Л Е Ж И Т Ь Ь Н О Г О Ш Ш З Т Ь

Ж Е Р Т В И М Е Н І В С Я Л В М Е С

Д П А Л А Ю Ч И Й Е Н Е М І Л О Б О

Ж Е А Н Н Е Л Е С В Ж Ш Р Л Д Я Е Н

Д Д Н Д П О К Л И Ч Д И Л І С Н А И

Ж Д Ж Ь Н Е Д О Л І Н У К Я Д О П Р

П Р О С Л А В И Ш А Ю У Т Я Р О П П



На уроках Божої школи
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«Чи жадання Господа цілопалень та жертов таке, як послух
Господньому голосу? Таж послух ліпший від жертви, покір�

ливість – краща від баранячого лою!»

Правильно закінчи речення, знайшовши, куди потрібно вписати закінчення.

Уважно прочитавши слова Ісуса, постав між цими малюнками
знаки  <, > або =.

З’єднай крапки за порядком.

Четвер Прочитай Псалом 49(50):16�23

П’ятниця Прочитай Матвія 23:13�28

Субота Прочитай Якова 3:7�18

Запиши свої молитовні потреби:

(1 Самуїлова 15:22)

А до грішника Бог
промовляє: “Чого про

устави Мої розповідаєш,

Тому буду 
картати тебе,

Хто жертву подяки
приносить,

Встав пропущені слова.

«Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите _________________________ кухля та

миски, а ______________________ повні вони ___________________ й _________________! Горе вам,

книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів ___________________, які _______________

___________________ здаються, а ___________________ повні _____________________ кісток та всякої

______________________! Так і ви, – назовні ______________________ людям за ___________________,

а всередині повні _____________________ та ____________________!».

Як ти думаєш, 
з якою водою це джерело? 
Чи схожі на нього 
твоє серце й мова?
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Божа Фізкультура

БОЖА ФІЗКУЛЬТУРА
1 Самуїлова 17

55
Привіт, ми знову

разом! Сьогодні в нас
чудовий урок. Я бага$
то міркував над ним,
і знаєш, що я поба$
чив? У природі дуже
багато підтверджень
сьогоднішньої біблій$

ної істини. Ось, наприклад, мураха. На вигляд –
маленька, негарна, роздавиш – і навіть не помі$
тиш. А яка роботяга! У людей навіть приказка про
неї є: «Він працює весь день, як мурашка». А візь$
мемо, приміром, лінивця. І великий, і пазурі дов$
железні – зовсім як хижак. Та ні, висить собі на
дереві, не ворухнеться. І так цілий день майже.

І я подумав: часто ми дивимося на зовніш$
ність, а не на сутність, серце іншого: ти силь$
ний – я з тобою буду дружити. А ти в окулярах
ходиш – який же ти товариш! Правда, нерозум$
но? У сильного може бути зле й гордовите серце,
а те, що людина погано бачить, зовсім не зава$
жає їй бути доброю і чуйною. Адже коли в тебе
температура піднімається, ніхто ж не каже, що
ти поганим або дурненьким став!

Ти знаєш, я дуже радий, що Господь дивиться
на серце, а не на зовнішність. Давай будемо вчи$
тися безсторонності в Господа Ісуса, і нас буде
чекати вічна нагорода!

А тепер – за роботу! Будь уважним.

у
р

о
к

у
р
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к

� Чому Давид не злякався Голіята?
Максим: Тому що він був дуже сильний, адже він боровся з левами й ведмедями.
Карина: Тому що він покладався на Бога.
Правильна відповідь:
� Чим, за словами Давида, не рятує Господь?
Дмитрик: Мечем і списом та ратищем.
Олег: Зброєю й силою.
Правильна відповідь:
� Кому Господь швидше довірить свою справу: сильній чи
розумній людині?
Віра: Скоріше, розумному. Сильний може бути дур$
ним і безвідповідальним, а в будь$якій справі майже
завжди головна не сила, а кмітливість.
Люся: Це не залежить ні від сили, ні від розуму.
Правильна відповідь:

� Як ти думаєш, чому Господу такий важливий стан нашого серця, а не зовнішність?
Поліна: Ну, тому що Бог усіх нас створив, ми – Його діти, а батькам однаково, які
їхні діти на вроду, вони люблять їх будь$якими: і не дуже симпатичними, і не дуже
розумними. Якби батьки любили нас за вроду або здібності, це було б дуже сумно.
Навіть уявити собі страшно!
Славко: У вічності наші тіла й розум уже не будуть такими, як на землі – вони будуть
досконалими. Тому навіщо дивитися на те, що не важливо для вічності!
Правильна відповідь:

Учень
Максим
Карина
Дмитрик

Олег
Віра
Люся
Поліна

Славко

Оцінка
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На уроках Божої школи20

Для Господа важлива не наша зовнішність, а наше серце,
присвячене Йому

Розгадавши букви, які ховаються за сердечками, ти змо�
жеш скласти назву міста, у якому народився Давид.

______________________________________________________
Розфарбуй малюнок.



Знайди відмінності на малюнках, познач їх галочками.

Божа Фізкультура

Понеділок

21

Прочитай 1 Самуїлова 16:1�13

Запиши по пам’яті пропущені слова, розставивши букви в
правильному порядку.

«Хіба Той, що ухо щепив, – чи Він не (опєчу) _______________? Хіба Той, що (коо) __________

створив, – чи Він не побачить? Хіба Той, що карає (орндаи) ______________, – чи Він не

(стаєкар) _________________, Він, що навчає (нлудию) ________________ знання? Господь знає всі

людські (умдки) _______________, що (мнотаар) __________________ вони!».

Розфарбуй малюнок за символами.

ВівторокПрочитай 93(94):1�11

Середа Прочитай 2 Царів 6:8�23

� блакитний

� світло�коричневий

� сірий

� фіолетовий

� синій

� червоний

� жовтий

� жовтогарячий



На уроках Божої школи
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«Бо Бог бачить не те, що бачить людина: чоловік�бо
дивиться на лице, а Господь дивиться 

на серце»

Дай відповідь на запитання.

$ Яку людину Господь називає проклятою?

$ А яку благословенною?

$ Яке серце кожної людини?

$ Як ти думаєш, що може змінити це серце?

$ Хто знає все, що на серці в людини?

Розшифруй одну дуже важливу істину, і завжди чини так у своєму житті.

14 6 8 3 1 7 1 24 22 9 14 1 15 2 12 9 22 22 25, 13 1 11 19 6 3 10 17 20 3 14
1 23 15 4 15 4 15 18 16 15 5 1 18 12 1 3 9, 10 18 20 18 1 21 17 9 18 19 1

Пройди цей лабіринт і випиши, що цінує в нас Господь.

Четвер Прочитай Єремії 17:1�10

П’ятниця Прочитай Якова 2:1�9

Субота Прочитай 1 Петра 3:1�12

Запиши свої молитовні потреби:

(1 Самуїлова 16:7б)

Господь

цінує
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у

зовнішність,

а
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яке
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А Б В Г Д Е Ж З И І Й Л М Н О П Р С Т У Х Ч Ш Ю Я

Від

до

сердечка

серця прочитай 

словечка 
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Боже Зображувальне Мистецтво

БОЖЕ ЗОБРАЖУВАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО
Йова 38�41 (вибірково)

66
Ура! Ми знову з то$

бою зустрілися! Який я
радий, що Бог придумав
тебе саме таким, яким
ти є! Так здорово, що
ти ходиш на двох ногах і
вмієш робити стільки

всього цікавого руками! Я собі теж дуже подоба$
юся – моя чудова шкіра начебто вилискує золо$
том, а ричання чутно на багато сотень метрів
навколо. Якби я сам себе придумував, то ніколи б
не здогадався зробити себе таким симпатичним.
Ти знаєш, серед людей є такі, хто каже, що все
навколо саме собою створилося, що був якийсь
сильний вибух і утворився весь наш Всесвіт.

Цікаво, ти бачив, що залишається після вибуху?
Цілого мало, чесно кажучи! І вже тим більше 
не створиться щось гарне.

Ні, природу створив мудрий, геніальний і
люблячий Бог$Творець. Коли ми дивимося на
Його створіння, наше серце сповнюється захоп$
ленням. І ми не можемо просто так взяти й
зіпсувати Його творіння. Адже якщо ти щось
довго й старанно робив, а потім сусідський
хлопчик усе розламав, тобі буде кривдно й не$
приємно, правда? Так і нашому Господу боляче,
коли ми не бережемо наше довкілля, природу –
діло Його турботливих рук. Будь дбайливим
стосовно навколишнього світу, і Господь буде
дуже цьому радий!
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� Що таке природа?
Валерія: Це моря, ріки, гори, тварини.
Жанна: Це коли виїжджаєш на пікнік за місто.
Правильна відповідь:

� Чому ми повинні піклуватися про довкілля?
Веня: Тому що його створив Бог.
Павлик: Щоб нас не оштрафували працівники Това$
риства охорони природи.
Правильна відповідь:

� Бог поставив людину володіти природою. Що це означає?
Влада: Ну, ми можемо робити з нею все, що хочемо.
Міла: Ми можемо використовувати різних тварин для
своєї мети: наприклад, їсти м’ясо, робити шуби, заводи$
ти домашніх улюбленців.
Правильна відповідь:

� Як ти можеш піклуватися про природу?
Іванко: Наприклад, підв’язати зламане деревце.
Євгенія: Не кривдити свого собаку.
Правильна відповідь:

Учень
Валерія
Жанна

Веня
Павлик
Влада
Міла
Іванко

Євгенія

Оцінка
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На уроках Божої школи24

Господь створив дивовижний світ і закликає нас любити його

В Алжирі, в Африці, є озеро із чорнила! Водою цього озера можна писати на папері, і чорнило
в озері ніколи не висихає. Уяви себе на березі цього озера, намалюй поруч із текстом у рамочці,
про кого йде мова, й напиши його назву (підказка: про цих тварин написано в біблійному тексті
сьогоднішнього уроку).

Я – хижий птах. Я дуже швидко
літаю, у мене чудовий зір. Коли
людина дуже різко кудись кида�
ється, кажуть, що вона налетіла,
як я.

У мене дуже гарний хвіст. Коли
якась людина сильно величаєть�
ся й пишається, її називають мо�
їм ім’ям.

Я дуже терплячий, але іноді бу�
ваю жахливо впертим. Деякі вва�
жають, що я нерозумний, і обзи�
ваються моїм ім’ям.

Я живу у воді. Мене дуже бо�
яться і люди, і тварини. Моїм
іменем люди назвали прищіп�
ки з гострими зубчиками.

Я дуже швидко скачу. Про�
кататися на мені мріє кожна
дитина. Дуже люблю овес і
цукор.

Я дуже сильний, моя шкіра –
жовтого кольору. Я пишаюся,
що Ісуса Христа в Біблії порів�
нюють із мною.



З’єднай по черзі всі сердечка, щоб дізнатися, для чого Господь
Бог оселив в Еденському саду людину.

Боже Зображувальне Мистецтво

Понеділок

25

Прочитай Буття 2:1�15

Намалюй що�небудь із прочитаного сьогодні псалма.

Розставивши слова у правильному порядку, ти довідаєшся, за що можна дякувати Творцеві.

ВівторокПрочитай Псалом 103(104):1�18

Середа Прочитай Псалом 103(104):19�35

то численні
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А як ти ставишся
до природи, у якій я вва$
жаюся царем звірів? Чи
бережеш ти її, як запо$
вів Господь Бог?



На уроках Божої школи
26

«І взяв Господь Бог людину, і в еденському раї 
вмістив був її, щоб порала його 

та його доглядала»

Вимірюючи лінійкою довжину олівців, пронумеруй їх від 1 (найдовший)
до 10 (найкоротший). Потім випиши одну за одною частини фраз, і ти довідаєшся дещо про Бога.

Розгадавши кросворд і прочитавши виділене слово, ти довідаєшся
про найкраще творіння Господа. Бережи його особливо!

Підійди до дзеркала та
прочитай слова Творця про
те, що Він створить у май�
бутньому. Запиши їх нижче.

Четвер Прочитай Єремії 10:6�16

П’ятниця Прочитай Ефесян 2:10�22

Субота Прочитай Об’явлення 21:1�8

Запиши свої молитовні потреби:

(Буття 2:15)

Своєю Він силою землю вчинив, Своєю

премудрістю міцно поставив вселенну,

і небо напнув Своїм розумом. Як голос

Його забринить, – у небесах

шумлять води, а коли

підіймає Він хмари із краю

землі, коли блискавки

чинить дощем та вітер

виводить з криївок

Своїх

1. Якими ми стали Христовою кров’ю?

2. Чим Христос знищив Закона заповідей?

3. Чого ми не мали, коли були без Христа?

4. Кому ми тепер співгорожани?

5. Що зруйнував Ісус Христос?

6. Ким ми були колись?

1

2

3

4

5

6

ОСЬ НОВЕ ВСЕ ТВОРЮ!
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Божа Музика

БОЖА МУЗИКА
Псалом 17(18) і 67(68) (вибірково)

77
Я тут, приві$іт! Як ми$

нув урок? Мені, маю тобі
зізнатися, дуже подобаєть$
ся співати. Тільки я сором$
люся робити це у присутно$
сті інших. Мені здається,

що я ричу, а не співаю. Мені самому подобається,
але інші чомусь починають злякано оглядатися,
коли я заспіваю. Звичайно, мій спів не схожий на
спів солов’я, але мені здається, що це не головне.
Своїм співом (ну, або ричанням) я прославляю
свого Творця, а Йому абсолютно однаково, який у
мене голос. І я зовсім не заздрю тому ж солов’єві.
Адже коли він співає, він теж прославляє Госпо$
да, як і вся природа. І мій, і його спів – це прекрас$
ний подарунок Господу Богу, Який нас створив.

А як у вас, у людей? Я знаю, що аж ніяк не всі
ваші пісні є для Бога подарунком. Є навіть такі –
страшно сказати – які не хвалять, а ганьблять і
неславлять Його святе Ім’я. Сподіваюся, ти їх 
не співєш і не слухаєш.

Частіше радуй Ісуса піснями$подарунками.
І пам’ятай: Йому не потрібно золота й кош$
товностей, Йому не потрібні навіть наші добрі
справи, якщо вони зроблені без любові. Прекрас$
ний подарунок для Господа – вдячне серце і ву$
ста, що прославляють Його.

Якщо ти сьогодні на уроці не тільки співав,
але й уважно слухав, тобі не важко буде оціни$
ти своїх учнів і дати правильні відповіді на за$
питання. 

Щасливо!

у
р

о
к

у
р

о
к

� За що можна хвалити Бога?
Лариса: За те, що Він зробив для нас.
Ксенія: За Його характер, любов, справедливість.
Правильна відповідь:

� Чи важливий стан твого серця, коли ти співаєш?
Артем: Так.
Оля: По$моєму, головне – це співати красиво. Господу
навряд чи сподобається пісня, проспівана фальшиво й
не в такт. Від такої пісні навіть людині неприємно, не те
що Богові!
Правильна відповідь:
� Чому наш спів для слави Господа є для Нього подарунком?
Сергійко: Бо Йому подобається музика.
Денис: Тому, що Господь і так володіє всім, Йому нічого не потрібно. А коли ми Йому
співаємо, ми висловлюємо свою подяку, свою любов до Нього. По$моєму, так.
Правильна відповідь:

� Якщо в когось негарний голос, чи може він прославляти Бога?
Валя: Може, але треба, щоб він співав тільки сам$на$сам.
Іван: Навряд чи, для цього є хористи. А ця людина має талант у чомусь іншому – ось
тим умінням нехай і служить для Господа.
Правильна відповідь:

Учень
Лариса
Ксенія
Артем

Оля

Сергійко
Денис
Валя
Іван

Оцінка
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Наш спів для слави Господа є для Нього 
прекрасним подарунком

Порахуй, чого більше: нот чи подарунків. Випиши звідти, чого виявиться більше, літери одна за
одною, і ти довідаєшся, що дуже подобається Господу.
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Я зробив одне дуже цікаве дослідження, користуючись Біблією та
Біблійним словником Брокгауза. Ось що мені вдалося з’ясувати: які
музичні інструменти використовувалися в біблійні часи.

Найпоширеніший
духовий інструмент у Біблії – це СОПІЛКА, трубочка,
що має у верхньому кінці отвір, куди дув музикант. Її
сучасна родичка – флейта.

Як ударний
інструмент дуже часто використовували БУБОН,
зроблений з дерев’яної або металевої рами,
обтягнутий шкірою тварини й обвішаний по

краях дзвіночками.

РІГ або РІЖОК –
це був вигнутий ріг твари$
ни. Звичайно в нього

сурмили на війні.

Ще ритм підтриму$
вали ЦИМБАЛАМИ – мідними
тарілками, якими вдаряли од$

на об одну.

ГУСЛА або
ПСАЛТИР – швидше за все,

той самий струнний музичний
інструмент. Він нагадує сучасну
ліру: корпус зроблено з дерева, струни – 

з овечих кишок.

СУРМА – металевий
духовий інструмент, схожий
на сучасний, але тільки без
клапанів.



Спробуй сьогодні сам скласти пісню Господу! Для цього уважно
прочитай сьогоднішній текст Писання, а потім постарайся без підказок дописати вірш.

Божа Музика

Понеділок
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Прочитай 144(145)1�9

З’єднай потрібні частини лінією.

Намалюй, за що псалмоспівець і ти можете оспівувати Господа.

ВівторокПрочитай Псалом 144(145):10�21

Середа Прочитай Псалом 146(147):1�11

О, Боже мій, о, _____________ мій!
Спів я Тобі підношу свій.
Тебе я буду величати,
Ім’я Твоє ____________________________.
Величний, ________________ наш Господь,
Тож хай Його прославить плоть!
Його діла – то диво з див.
Давид про це нам ______________________.
Я буду Господу співать
Про мир Його і _________________________.

Ц
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святі Твої
Царство Твоє

Господь підпирає
Очі всіх

все, що живе,
Господь близький всім,

Волю тих, хто боїться Його,
Господь береже тих усіх,

безбожних усіх
Славу Господню

хто любить Його
Він понищить
уста мої будуть звіщати
Тебе благословлятимуть
уповають на Тебе
Ти зичливо годуєш
хто взиває до Нього
царство всіх віків
всіх падаючих
Він сповняє

Від

до

сердечка

серця прочитай 

словечка 
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«Співайте Богові, виспівуйте Йменню Його, рівняйте доро�
гу Тому, Хто їде на хмарах, – Господь Йому Ймення, – 

та перед Ним веселіться!»

Прочитавши 
уважно 
сьогоднішній 
текст, домалюй,
кого, на твою думку,
пророк закликає
оспівувати Господа.

Знайди отут слова з уривка, що говорить про наш спів Господу.

Встав пропущені слова в пісню, що лунає на небі.

Четвер 

Прочитай 
Ісаї 42:1�12

П’ятниця Прочитай Колосян 3:8�17

Субота Прочитай Об’явлення 5:6�14

Запиши свої молитовні потреби:

(Псалом 67(68):5))

Встав сюди знайдені слова.

« ________________ та _________________ ___________ ___________!

_______________ _______________ у ______________ _______________

__________________ _____________, ______________, _______________

________________ !» (Колосян 3:_____)

«...бо Ти був _______________, і ________________ Своєю Ти ________________ людей Богові з

___________ племени, і язика, і народу, і люду. І Ти їх зробив для нашого Бога ______________,

і _____________________, і вони на землі ________________________!»

� заколений

� кров’ю� викупив � усякого� царями � священиками

� царюватимуть
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Божа Історія

БОЖА ІСТОРІЯ
Псалом 21(22)

88
Привіт, мій

дорогий друже!
Скажи, будь ла$
ска, чи завжди
ти виконуєш те,
що пообіцяв? Чи
завжди твої сло$
ва правдиві? Чи
пам’ятаєш ти,
що за кожне сло$
во відзвітуєш

перед Богом? Деякі люди не надають великого
значення словам, але це абсолютно неправильно!
Ось я розповім тобі випадок з мого життя.
Якось я йшов по савані й думав про щось своє.
Мимо пробігала зебра й запитала мене, як їй ді$
статися до череди антилоп. Я навіть добре не

розчув, що вона запитувала, мої думки були да$
леко. Я сказав, що антилопи пасуться десь попе$
реду, і вона туди й побігла. Але, виявляється,
там була територія гієн. Зебра, побачивши цих
боягузливих, але небезпечних для неї хижаків,
рвонула назад. Вона змітала все на своєму шляху
й ненавмисно розтоптала термітник. Терміти,
побачивши своїх поранених товаришів і розтоп$
тані запаси, розлютилися й напали на сусідній
термітник. Почалася справжня війна! Коли мій
батько довідався, із чого все почалося, він дуже
засмутився й попросив мене наступного разу бу$
ти уважним зі своїми словами.

Наш Бог завжди вірний Своєму слову. Ти мо$
жеш безмежно довіряти всьому, що написано у
Святому Письмі, тому що Господь ніколи не ска$
зав жодного слова, яке б не здійснилося!
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� Наскільки раніше за Ісуса Христа жив на землі цар Давид?
Антон: Він жив у часи Ісуса Христа.
Семен: Цар Давид жив на тисячу років пізніше, а не раніше, ніж Христос.
Правильна відповідь:

� Які пророцтва про Ісуса сказав Давид у Псалмі 21(22)?
Віка: Про те, що Його одяг будуть ділити.
Борис: Про те, що Він народиться у Віфлеємі.
Правильна відповідь:

� Як Давид довідався ці пророцтва?
Ізабелла: Він читав добрі мудрі книги.
Ярослав: Йому сказали його радники.
Правильна відповідь:

� Чи є щось, що сказав Бог, а воно не здійснилося?
Богдан: Мабуть, немає.
Світланка: Тільки те, що ще здійсниться в майбутньому: наприклад, другий прихід Христа,
схоплення Церкви.
Правильна відповідь:

Учень
Антон
Семен

Віка
Борис
Ізабелла
Ярослав
Богдан

Світланка

Оцінка
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На уроках Божої школи32

Бог завжди виконує те, що сказав

Зафарбувавши номер псалма, який ви сьогодні вивчали, ти зможеш прочитати важливу істину.
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Я погортав Біблію і знайшов для тебе кілька цікавих фактів, як виконувалося Боже слово, хоча
іноді проходило багато сотень років.

Бог сказав
Авраамові, що його нащадки прийдуть у чу$
жий край, їх поневолять там і будуть пригнічува$
ти 400 років, але Бог вчинить суд над злим на$
родом, а ті вийдуть із рабства з великим майном.
Приблизно через 2 тисячі років єврейський на$

род був поневолений Єгиптом на 400 років, але Господь
вивів його з полону, вчинив над Єгиптом 10 кар (прочи$

тай про це в Буття 15:13$14).

Якщо ти
прочитаєш 53 розділ Книги

пророка Ісаї, то відразу зрозумі$
єш, про Кого там йде мова. Але
ж ці слова було написано більше
як за 700 років до народження

Христа!

Пророк
Захарій
більш ніж за
500 років про$

рочив, що Ісуса
зрадять за 30 срібняків, і їх
кинуть в домі Господньому
для гончаря. Юда зрадив Хри$
ста саме за 30 срібняків, але потім,
розкаявшись, кинув їх у храмі. Первосвященики купили
за ці гроші землю гончаря для поховання мандрівників
(прочитай про це в Захарія 11:12$13 і Матвія 27:3$8).



Розгадай цей ребус, і ти довідаєшся, чому
Бог сказав, що пошле на людей потоп.

Божа Історія

Понеділок

33

Прочитай Буття 6:1�18

Напиши в хмаринках, як здійснилася обіцянка Бога.

Запиши своїми словами, що Бог сказав про Свого Сина
Ісуса Христа.

ВівторокПрочитай Буття 7:7�24

Середа Прочитай Ісаї 53:1�12

Вірш 4

Вірш 5

Вірш 6

Вірш 7

Вірш 9

Вірш 12

“
” ”
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«...Так буде і Слово Моє, що виходить із уст Моїх:
порожнім до Мене воно не вертається, але зробить, 

що Я пожадав, і буде мати поводження в тому, 
на що Я його посилав!»

Встав слова з відповідних рамочок,
щоб дізнатися, що до вподоби Господу Богу у твоїй поведінці.

Розгадавши цей ребус, ти довідаєшся, що значить «лестити».

Випиши літери, позначені зірочками, і ти довідаєшся, що ніколи 
не має з’являтися у твоєму житті.

Четвер Прочитай Якова 5:7�20

П’ятниця Прочитай 2 Петра 2:1�11

Субота Прочитай 2 Петра 2:12�22

Запиши свої молитовні потреби:

(Ісаї 55:11)

Не

клянись

Коли

до братів і сестер, в прогріхах

хворий,

звертайся

признавайся

Не

нарікайобіцянокдотримуйся

коли

страждаєш, Молись,

коли

тішишсяспівай,

Збери літери з нитки, і ти довідаєшся, що можуть зро�
бити з тобою облесні слова.

* * . . . . * . . . * * . . * * * . . . * . * * . . . . . . * *  

Напиши, що, на твою думку,
означає це слово.

З
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Божа Перерва

БОЖА ПЕРЕРВА
Вихід 32:1�25

99
Ура!!! Перерва! 

Ти любиш відпочинок?
Я просто обожнюю!
Можна бігати, стри$
бати, ні про що не ду$
мати, не слухатися
вчителя... Так, ти

згодний? Ні? Ну ось, ти
був уважним на уроці, і мені

не вдалося тебе провести. Зви$
чайно ж, незважаючи на перерву, є ре$

чі, які треба виконувати завжди. Наприклад, якщо
на уроці не можна штовхатися, то цього не можна
робити й на перерві – це негарно й може заподіяти
біль. Якщо не можна обзиватися на уроці, то це не
означає, що на перерві – можна. Якщо батьки вдо$
ма вчать тебе, що обман – це гріх, то ти не пови$
нен обманювати ні в школі, ні на гуртку, ні у дворі.

Ти знаєш, мені іноді хочеться попустувати. І
в цьому немає нічого поганого. Але завжди треба

стежити за тим, щоб твої витівки чи ігри не зав$
дали шкоди іншому. Ось у мене недавно був непри$
ємний випадок. Мавпи після уроку передражнюван$
ня (о, в них теж є уроки, ти не знав?) розбіглися
джунглями. Їхній старенький учитель$павіан 
не встигав за ними стежити. Тоді вони вирішили
покидатися фруктами – хто далі кине. І до того
загралися, що поцілили у пташине гніздо. Гніздо
впало, і всі яйця, які висиджувала самка колібрі,
розбилися. Мені було дуже її шкода. Вона прости$
ла мавп, але їй, звичайно ж, було дуже сумно.

Де б ти не був, пам’ятай: Божі заповіді обе$
рігають тебе від зла, тому не виконувати їх на
відпочинку або під час гри – однаково, що відпо$
чивати від своєї голови або ніг! Навряд чи ти ко$
ли$небудь до такого додумаєшся!

А тепер – за роботу! Так$так, не зітхай.
Справжні вчителі на перервах не бігають по по$
верхах і не стрибають у класики, а готуються до
уроку!
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� Чому ізраїльтяни вирішили поклонятися ідолові?
Тимко: Вони втомилися чекати Мойсея.
Алевтина: Тому що насправді вони не були віддані Господу, і перші ж труднощі під$
штовхнули їх до ідолопоклонства.
Правильна відповідь:

� Звідки узявся ідол?
Катруся: Вони принесли його із собою з Єгипту.
Марина: Вони зробили його самі.
Правильна відповідь:
� Чому насправді Аарон послухався народу?
Гліб: Тому що він сам не був відданий Господу Богу.
Він був нічим не кращий, ніж усі інші.
Миколка: Бо він боявся, що вони його вб’ють.
Правильна відповідь:
� Чому важливо виконувати Божі заповіді в будь�яких ситуаціях?
Петрик: Тому що Бог – Він живий. Те, що Йому було неприємне в часи Мойсея, Йому
неприємне й зараз. Те, що Він закликає не робити в церкві, Він хоче, щоб ми не роби$
ли й у дворі, і вдома.
Василько: Бо тоді тебе ніхто ніколи не буде лаяти.
Правильна відповідь:

Учень
Тимко

Алевтина
Катруся
Марина

Гліб

Миколка
Петрик

Василько

Оцінка
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На уроках Божої школи36

Господь хоче, щоб ми виконували Його заповіді 
в будь>яких ситуаціях

Виріши кросворд на тему уроку.

По горизонталі:
1. Скільки днів не було Мойсея? 2. Предмет,

зображення або скульптура, якому поклонялися,
як богові. 3. Метал, з якого було зроблено ідола.
4. Що Мойсей зробив з ідолом за допомогою
вогню? 5. Як звали людину, що виготовила ідола?
6. Назва тварини, у вигляді якої зробили ідола. 
7. Що став робити народ після їжі й питва на честь
ідола? 8. Коли потрібно виконувати Божі заповіді?
9. Як звали юнака, що був з Мойсеєм на горі?

По вертикалі:
1. Що сталося із гнівом Мойсея, коли він побачив

ідола й поведінку народу?

1

3

1

2

5

6

7

8

9

10
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Чесно впиши в класики, що ти будеш робити у відповідних ситуаціях.

1. Ти поїхав з батьками на відпочинок у гори. Ігровий майданчик перебуває близько біля
табору, але темніє там швидко, і батьки попросили тебе бути в таборі навіть на годину
раніше, ніж звичайно вдома.

2. Після школи ти повинен іти додому вчити уроки, але батьки сьогодні повернуться пізно,
і не будуть знати, пішов ти спочатку гратися на вулицю чи зробив домашнє завдання.

3. У тебе сьогодні – день народження. Але мама зламала руку й не може сама прибирати
на кухні.

4. Мама залишила в холодильнику тістечка й не попередила, можна їх їсти чи ні.
5. В однокласниці випали з кишені гроші, і ніхто, крім тебе, цього не помітив.
6. Ти дуже поспішаєш до школи, але дорогою бачиш, що в старенької бабусі розсипалася

з пакета картопля.
7. Твій друг приніс до школи нову електронну гру, у якій треба вбивати супротивника. Він

пропонує зіграти й тобі, кажучи, що це – всього лише гра, по$справжньому ж ти не будеш
убивати.

8. У тебе цілий тиждень канікули! Можна не вставати раніше, щоб іти до школи, але тоді
й тихої години для спілкування з Богом не буде.

1

3

4

5

6

7

82



Розплутай цю плутанину, і ти довідаєшся,
чому люди іноді перестають слухатися Бога,
якщо в них усе добре.

Божа Перерва

Понеділок

37

Прочитай Повторення Закону 32:1�18

Дай відповідь на запитання.

$ Як вчинив Ізраїль, коли Бог упровадив його до родючого Краю? 

$ Чому Господь ставить за приклад Ізраїлеві інші народи? 

$ На що Ізраїль проміняв свою славу?

$ Що значить «водозбори поламані, що води не тримають»? Що має на увазі Бог?

Знайди всі м’ячики з подвійною смужкою, випиши з них літери і
склади слово,

яке скаже тобі,
у яких ситуаці�

ях Даниїл
виконував 

Божі 
заповіді.

ВівторокПрочитай Єремії 2:1�13

Середа Прочитай Даниїла 6:1�13

Чи завжди ти звертаєшся до Слова Господа Бога? Як ти бачиш, деякі перестають
слухатися Його, коли Він дає їм все необхідне для життя. Будь пильний!
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«То добре – пильнувати про добре 
постійно»

Почни розплутувати плутанину, починаючи із зірочки, і ти довідаєшся,
як і чому Господь спас Даниїла (підказка: читай стовпчики змійкою).

Встав у слова пропущені літери, які є в слові ПЕРЕРВА, 
і ти довідаєшся, завдяки чому Ісус витримав спокусу. Наслідуй Його приклад!

З’єднавши лініями
за допомогою
фломастера
однакові значки,
ти дізнаєшся
підбадьорення 
від Господа, що
допоможе тобі 
в будь�яких
обставинах
виконувати 
Його заповіді.

Четвер Прочитай Даниїла 6:13�28

П’ятниця Прочитай Матвія 4:1�11

Субота Прочитай Филип’ян 1:12�30

Запиши свої молитовні потреби:

(Галатів 4:18а)

* С В З А І В, Д И Д Н Л О А Т О Ю, В Ш

М В О О М В І О Л Е И У М М, А Б Ц И К

І А Г П И Е В К И Р М Б Е И К О А Б О

Й Л О І К Л О Ш М Е З О Н Н О Т Р О Д

Б С А А, А І Н О Е П Н Н Е Н Ж Д Ю, Р И

О О Н Л В Щ И П Н О А Е Н И П Е Я З *

Г П Г О П А Н Е І, Б Й Д Е В Е Р Н Е *

Ісус    __ит__им__ __ с__окусу,    бо    __икону__ __ __ Сло__о    Бож__
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Божа Військова Підготовка

БОЖА ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА
Псалом 100(101)

1010
Доброго дня,

мій юній друже!
Ти коли$небудь
був на війні? Ні?
А подумай гар$
ненько! Війна –
це не тільки
збройна бороть$
ба між народа$
ми, державами.
Це ще й ворож$

неча, боротьба з ким$небудь або чим$небудь. Я

ось на війні щоденно. Може, ти нагадаєш, що Ісус
закликав любити своїх ворогів? Звичайно, так.
Але з одним ворогом Він казав воювати щосили.
Ім’я цьому ворогові – гріх. Хто дружить із
Богом, той воює із гріхом. І навпаки, «дружба зо
світом то ворожнеча супроти Бога» – так писав
апостол Яків. Ось я й намагаюся з Божою допо$
могою воювати з гріхом у своєму житті щодня, і
це робить мене кращим і добрішим!

Вдалої тобі боротьби з нашим спільним во$
рогом! А щоби якомога краще запам’ятати так$
тику боротьби, оціни своїх учнів. Успіхів!
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� Чому для боротьби із гріхом потрібна молитва?
Віта: Щоб отримувати сили від Бога.
Валерій: Щоб Бог забирав усі спокуси й нам не доводилося з ними боротися.
Правильна відповідь:

� Як Біблія допомагає боротися із гріхом?
Настя: У ній записано багато прикладів.
Софійка: Біблія показує нам Ісуса Христа, ми порів$
нюємо себе з Ним і бачимо, у чому нам треба ще ви$
правитися.
Правильна відповідь:

� Чи є щось погане в розвагах?
Толик: Розваги не до вподоби Богові.
Ілля: Якщо розваги гріховні, вони віддаляють нас від Бога.
Правильна відповідь:

� Як дружба може стати гріхом?
Гриша: Якщо твої друзі схиляють тебе до гріха, показують тобі поганий приклад.
Марина: Дружба – це завжди добре, вона не може бути гріхом.
Правильна відповідь:

Учень
Віта

Валерій
Настя

Софійка
Толик

Ілля
Гриша

Марина

Оцінка
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На уроках Божої школи40

Господь закликає нас щодня вести війну із гріхом

Розшифруй біблійний вірш про гріх.

     

    

,

а

б

в

г

д

е

ж

и

і

й

м

н

о

п

с

т

у

ш

я

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Ключ:

Познач галочкою правильну дорогу для Сергія.



Починаючи зі стрілочки, випиши через кожні 2 промінчики, що
ти повинен робити, якщо любиш життя й хочеш бачити добро.

Божа Військова Підготовка

Понеділок

41

Прочитай Псалом 33(34):5�15

Розгадавши кросворд, ти довідаєшся одну з якостей Христа, якою ми
можемо боротися із гріхом.

ВівторокПрочитай Ісаї 59:1�9

Середа Прочитай Ісаї 59:10�21
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Розфарбуй за символами цю схему, і ти довідаєшся,
що заважало народу прийти 
до Єдиного Бога.

... – червоний

.. – жовтий

. – коричневий

1. Люди згрішили, тому що... від Господа.
2. Що Господь зодягнув на Себе?
3. Що робив Бог, бачачи, що немає

заступника за правду?
4. Що помножилося перед Господом?
5. На майдані спіткнулася...
6. Шолом чого зодягнув на Свою голову

Господь?
7. Які шати зодягнув Господь?
8. Хто пообіцяв, що прийде Викупитель

Сіонові й усім нам?

1

2

3

4

5

6

7

8



На уроках Божої школи
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«Всіх безбожних землі буду нищити кожного ранку, 
щоб з міста Господнього вигубити 

всіх злочинців!»

Допиши речення, знайшовши правильну дорогу.

З’єднай стрілочками відповідні частини речень.

Випиши спочатку слова під номером 1, потім – під номером 2, а
наприкінці – під номером 3, щоб дізнатися, яка духовна зброя тобі знадобиться для війни із гріхом.

Четвер Прочитай Амоса 5:4�15

П’ятниця Прочитай Якова 4:1�12

Субота Прочитай 1 Солунян 5:1�10

Запиши свої молитовні потреби:

(Псалом 100(101):8)

Бажаєте ви
убиваєте й заздрите
сваритеся та воюєте

прохаєте та не одержуєте
спротивляйтесь дияволові

наблизьтесь до Бога

бо прохаєте на зле
то й утече він від вас
та досягнути не можете
то й Бог наблизиться до вас
та й не маєте
та не маєте

1 2 3 1 1 2 2 1 3

А в та ми, що броню віри належимо в 

2 3 1 3 2 1 1 3 1

й шолом дневі, надії любови, будьмо тверезі, спасіння зодягнувшися
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Божа Хімія

БОЖА ХІМІЯ
Ісаї 1: 1�20

1111
Привіт, мій людсь$

кий друже! Правда, сьо$
годні був цікавий урок?
Господь так дивовижно
створив цей світ, у
ньому відбуваються
такі неймовірні речі, що

іноді навіть очам своїм не віриш – як таке мо$
же трапитися? Мене, наприклад, щоразу дуже
дивує таке явище: завариш міцний$преміцний
чорний чай – дна зовсім не видно. А потім дода$
си туди дольку лимона, роздавиш її гарненько –
і чай світлий стає, прозорий аж до самого дна
чашки! Мені це щоразу нагадує про те, що напи$
сано в Біблії: «Коли ваші гріхи будуть як карма$
зин, – стануть білі, мов сніг». У Бога хімія
складніша: спробуй залежалий сніг від бруду очи$

стити, щоби він став білосніжним! Отож. А з
гріхами ще сутужніше...

Не забувай цей Божий хімічний дослід прово$
дити у своєму житті щодня: очищайся від зроб$
лених гріхів, каючись у них і просячи прощення в
Отця Небесного. Адже коли душа забруднена грі$
хами, вона стає грубою та черствою, а також
глухою до голосу Святого Духа, що викриває
людину, аби повернути її на правильну дорогу.
Щоб не заразитися якоюсь кишковою інфекцією,
треба мити руки милом. А щоб не занедужала
гріхом душа, треба якомога частіше застосову$
вати найкращий очисний засіб – молитву каят$
тя. Пам’ятай про це!

Ну що ж, тепер за роботу! Перевір своїх
учнів, і не забувай писати правильні відповіді або
доповнювати відповіді учнів, якщо вони неповні.

у
р

о
к

у
р

о
к

� Як жителі яких міст стали чинити юдеї?
Антон: Тира й Сидона.
Семен: Содому.
Правильна відповідь:

� Що роблять із нами гріхи?
Віка: Вони забруднюють нашу душу.
Борис: Вони відокремлюють нас від Бога.
Правильна відповідь:

� Що робить Господь, коли ми приходимо до Нього з каяттям?
Ізабелла: Він карає нас за наш гріх. Адже за законом за кожний вчинок треба відпо$
відати.
Ярослав: Господь прощає нас і більше ніколи не згадує цей гріх.
Правильна відповідь:

� Чому так важливо каятися у своїх гріхах і просити в Бога прощення за них?
Богдан: Якщо ми не покаємося в якому$небудь гріхові, Господь не пустить нас на небо.
Світлана: Якщо ми не каємося, то наше серце черствіє, ми починаємо думати, що ми
дуже добрі й нам зовсім не потрібний Спаситель.
Правильна відповідь:

Учень
Антон
Семен

Віка
Борис
Ізабелла
Ярослав
Богдан

Світлана

Оцінка
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На уроках Божої школи44

Господь очищає нас від гріха, коли ми каємося в ньому

Розшифруй біблійний вірш, записаний на цих молекулах (підказка: йди по діагоналі).

«А якщо й при тому не
будете слухняні Мені, то Я семикратно побільшу
кару на вас за ваші гріхи. І зломлю пиху вашої сили,
і зроблю ваше небо як залізо, а землю вашу як мідь!»

(Левит 26:18�19)

«Тому$то хоч би ти й
помилася лугом, і мила багато собі зажила б,
проте плямою буде вина твоя пе$
ред обличчям Моїм, говорить

Господь Бог!» (Єремії 2:22)

«І нечистим учи$
ните ви поволоку бовванів своїх

із срібла й покриття на божка зо$
лотого свого, розпорошиш ти їх,
як нечисте, і “геть” скажеш йому»

(Ісаї 30:22)

«Тепер же, о Господи, Ти –
наш Отець, ми глина, а Ти наш
ганчар, і ми всі – чин Твоєї руки!»
(Ісаї 64:8)

Я знайшов для тебе цікаві вірші з Біблії, які мають причетність до хімії. У них згадуються
різні хімічні елементи та сполуки.



Дай відповідь на запитання.

$ Як Бог попереджає людину, що грішить? 

$ Що Бог робить, якщо та не послухає?

$ Для чого Бог робить це?

$ Що відбувається, якщо людина кається у своїх гріхах?

Божа Хімія

Понеділок
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Прочитай Йова 33:14�30

Встав у порожні фігури відповідні літери, і ти довідаєшся, наскіль�
ки важливі щирі стосунки з Ісусом.

Розділи рисками це довге слово на окремі
слова, і ти довідаєшся, коли Господь знімає з тебе провину.

ВівторокПрочитай Псалом 18(19):1�15

Середа Прочитай Псалом 31(32):1�11
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На уроках Божої школи
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«Коли ваші гріхи будуть як кармазин, – стануть білі, 
мов сніг; якщо будуть червоні, немов багряниця, – 

то стануть мов вовна вони!»

Розв’яжи кросворд.

Прочитай цю фразу, і ти дові�
даєшся, що потрібно, щоб отри�
мати від Господа очищення.

Візьми з мильця літери, що позначають голосні звуки, і впиши їх одна
за одною в речення, щоб дізнатися, який милостивий Господь Бог

Четвер Прочитай Єремії 33:1�9

П’ятниця Прочитай Матвія 3:1�12

Субота Прочитай 1 Івана 1:1�10

Запиши свої молитовні потреби:

(Ісаї 1:18б)

По горизонталі: 1. Багатство чого відкриє Господь? (вірш 6)
2. Що поверне Господь Юді та Ізраїлю? (вірш 7)
3. Про що почують всі люди землі? (вірш 9)
4. Що зробили люди перед Господом (вірш 8)?
По вертикалі: 1. Що зробить Господь, 

якщо до Нього покликати? (вірш 3)
2. Що зробить із провинами Бог?
3. Що сховав Бог від міста за все їхнє зло?
4. Чим Господь вразив людей? (вірш 5)

1 2 

1 

2 
3 

3 

4 

4 

Випиши це сюди.

К_л_  м_  с в__  гр_х_

в_зн__м_,  т_  В_н в_рн_й

т_  пр_в_дн_й,  щ_б гр_х_

н_м пр_ст_т_ ,  т_  _ч_ст_т_

н_с  в_д  н_пр_вд_ вс_л_к__

ОИИОЇІИИАЄООІІИААЕИОІИАОИИАОИИИАІЕАИІЯОЇ
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БОЖА ФІЗИКА
Овдія

1212
Привіт! Як

минув тиждень?
Як навчання? Не
забувай, що ти
цього семестру не
тільки учень, але
й учитель. Ти по$
винен бути зраз$
ком для насліду$
вання. І навіть як$
що твої учні допу$
скають помилки,

ти не маєш глузувати з них, бо зловтіха не веде
до добра.

Ось я тобі розповім один випадок, що недав$
но стався у нас у савані. Одна мавпа дуже люби$
ла пожартувати, але її жарти були злими: вона

кидала шкурки від бананів на стежинку й чекала,
коли хтось пройде нею. Якщо тварина падала,
посковзнувшись на шкурці, мавпа реготала так,
що ледве сама не падала з дерева. Батькові не раз
скаржилися на неї, і він все думав, як же її вгаму$
вати. Минуло трохи часу, і одного разу мавпа,
сміючись над черговою твариною, що підсковзну$
лася, раптом сама полетіла з дерева й дуже боля$
че вдарилася об землю. Виявилося, що вона зла$
мала собі задню лапу. Тоді слон – а це вона з нього
перед цим так сміялася – дбайливо підняв її до
себе на спину й відвіз до лікаря.

Я думаю, після цього випадку мавпа сильно
зміниться. А ти не забувай стежити за собою,
щоб у всьому догоджати Господу!

А тепер – перевір своїх учнів.
Успіхів тобі! До зустрічі!
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� Як звали народ, що зловтішався, коли ізраїльтяни потрапляли в біду, і якого викривали 6 про�
років?
Олена: Филистимляни.
Назар: Самаряни.
Правильна відповідь:
� Як здійснилися пророцтва щодо цього народу? Що з ним
трапилося?
Ніна: Пророцтво ще не здійснилося.
Тарас: Цей народ був знищений.
Правильна відповідь:

� Який закон про відплату ти довідався на уроці?
Вітя: Як ти чиниш, так буде і з тобою.
Ігор: Якщо ти робиш добро, то з тобою завжди будуть добре поводитися.
Правильна відповідь:

� Чому зловтіха неугодна Богові?
Емма: Бо це гріх.
Аркадій: Тому що наше серце тоді стає холодним і немилосердним.
Правильна відповідь:

Учень
Олена
Назар
Ніна
Тарас
Вітя
Ігор
Емма

Аркадій

Оцінка
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На уроках Божої школи48

Біблія вчить, що зловтіха завжди має погані наслідки

Виріши кросворд, і ти зможеш прочитати слово, що вря�
тує тебе від зловтіхи.
1. Назва народу і країни, що тішилися нещастями Ізраїля. 
2. «Вернеться на твою голову... твій!». 
3. Едомляни зловтішалися, що євреїв повели в...
4. Ім’я пророка, що викривав едомлян. 
5. Ім’я людини, від якої походили едомляни. 
6. Людина, чиє лицарство зазнало 

великого страху? (вірш 9)
7. Місто, руйнування якого пророчив Христос 

і куди римський імператор запустив 
едомлян, щоб знищити ізраїльтян. 

8. Почуття радості від споглядання 
чужого нещастя. 

9. Ім’я брата Ісава.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Підкресли варіант, як буде правильно вчинити в кожній із ситуацій.

Твоя сестра постійно заважає тобі робити уроки. Ти поскаржився
татові й він покарав її.

1. Ти скажеш, що вона отримала, як заслужила.
2. Ти пошкодуєш її та ще раз попросиш більше не заважати.
3. Ти вщипнеш її, щоб «закріпити» татове покарання.

Твій однокласник щодня засовує різне сміття у твій портфель.

1. Засунеш сміття в його портфель.
2. Поскаржишся директорові.
3. Постараєшся по$доброму з’ясувати, чому він так чинить і

попросиш перестати.

Злий герой мультфільму сам потрапив у свою пастку.

1. Будеш весело сміятися – так йому й треба!
2. Згадаєш про те, що як людина робить, так буде вчинено

і з ним.
3. Побудуєш таку ж класну пастку – над однокласниками

можна буде пожартувати!

Учителька перевіряє, як ви вивчили вірш. Тому, хто найкраще йо$
го прочитає напам’ять, вона підготувала приз. Кілька однокласни$
ків, розповідаючи вірш, уже переплутали слова.

1. Ти поспівчуваєш їм, що так вийшло.
2. Ура! Тепер у тебе більше шансів отримати приз!
3. Ти посмієшся, які вони тюхтії.



Зафарбуй малюнок за символами, і ти довідаєшся, що чекає
того, хто зловтішається.
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Прочитай Псалом 136(137):1�9

Випиши слова одне за одним, і ти довідаєшся, чому Господь іноді до�
пускає наші страждання.

Напиши своїми словами, що говорив народ, який жив на горі Сеїр
(вірш 10), і що відповів на їхню зловтіху Господь (вірші 11, 13, 15).

ВівторокПрочитай Єремії 30:10�24

Середа Прочитай Єзекіїля 35:1�15

... – жовтий  

.. – рожевий  . – червоний

Господь

карає,

але

без

зловтіхи.

спасти

щоб

любов

і,

з
робить це

Він

душу

грішника
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«Як зробив ти, то так і тобі буде зроблено: вернеться 
на твою голову чин твій!»

Впиши пропущені слова.

Сьогодні в тебе творче, але дуже важли�
ве завдання. Ці слова Ісуса повинні бути з
тобою все твоє життя!

Вибери орнаменти, що сподобалися тобі,
візьми чистий аркуш паперу, перемалюй їх
туди, а потім випиши вірші 28�31 (починаю�
чи зі слів «любіть») і 38. Попроси батьків
повісити аркуш на видному місці.

Розплутай, починаючи від зірочки, цей клубок, і ти довіда�
єшся, що рятує від зловтіхи.

Напиши, як ти розумієш ці слова.

Четвер Прочитай Авакума 2:5�17

П’ятниця Прочитай Луки 6:27�38

Субота Прочитай Галатів 6:1�10

Запиши свої молитовні потреби:

(Овдія 15б)

тому, хто для себе _______________ те, що не __________!

тому, хто ______________________ зиск побирає для дому ___________, щоб

__________________ гніздо своє на ______________, і тим із рук ___________

__________________ бути!

тому, хто _____________ місто ____________, хто _________________ встановлює

_________!

тому, хто свого _________________ напоює з келіху ____________ свого...

ГОРЕ

Нехай

тільки
похвалу,

діло

іншому!

тоді
в 

акожен
своє,

не і 
досліджує

собі

матиме

в 
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БОЖЕ ЧИТАННЯ
Псалом 118(119)

1313
Ого! Урок про читан$

ня! Ти знаєш, я просто
обожнюю читати! І буває
навіть, що по кілька разів
перечитую ту саму книж$
ку. Правда, тоді вже не
так цікаво, бо вже знаєш,

що буде і як усе скінчиться. Але є одна книга, яку
можна читати все життя й не переставати
знаходити там нове й дивовижне. Ця книга –
живе Слово Боже. Словом названий Сам Ісус
Христос, Живий Хліб, що сходить із Небес. Це
означає, що коли ти читаєш Біблію, то не про$
сто читаєш книгу, а слухаєш Самого Бога! Тому
стався до неї благоговійно і з любов’ю, виконуй
усе, що в ній написано, щоб твоє життя було
прекрасним у Богові!

Однак щодо книг я ще хочу тебе попередити
про небезпеку. Є книги, які можуть тобі дуже
сильно нашкодити. Це нечестиві, гріховні книги
й газети, яких, на жаль, у твоєму світі дуже
багато. У них може бути приваблива обкладин$
ка, про них можуть із захопленням говорити
твої однокласники, але це не змінює їхньої суті.
Від таких книг тебе оберігають твої батьки й
церковні наставники. Якщо в тебе є якісь сумні$
ви, добра книга чи ні – покажи її батькам або
вчителеві Недільної школи. І вони обов’язково
допоможуть тобі зробити правильний вибір,
щоб гріх не нашкодив твоїй душі й ти не засму$
тив Господа.

А тепер – за роботу!
Оціни своїх учнів і допиши, якщо треба, щось

до правильних відповідей.

у
р

о
к

у
р

о
к

� Що трапилося із царем Йосією, коли священик приніс йому знайдену при відновленні храму
книгу Закону Божого?
Льоня: Він вигнав священика.
Неля: Він прочитав цю книгу.
Правильна відповідь:

� Як псалмоспівець називає Слово Боже?
Стас: Заповіддю, законом.
Надійка: Цікавою книгою.
Правильна відповідь:

� Що Боже Слово робить із людиною?
Галя: Воно втішає людину в біді.
Тетянка: Воно викриває, коли людина грішить.
Правильна відповідь:

� Чи може Слово Боже змінити людину? Чому?
Діана: Ні, це може тільки Бог, а не книга.
В’ячеслав: Так, воно змінює людину.
Правильна відповідь:

Учень
Льоня
Неля
Стас

Надійка
Галя

Тетянка
Діана

В’ячеслав

Оцінка
.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................
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Слово Боже змінює людину

Якщо ти випишеш кожну восьму літеру цієї спіралі, то довідаєшся, що може змінити життя
людини.

Я почитав Боже Слово й вирішив переказати тобі кілька чудових прикладів, як воно змінило
людину.

Місто Коринт було одним
із найвідоміших міст у Давній
Греції. Воно стояло на перетині тор$
гових шляхів, тому потопало в розкошах.
Там процвітали ідолопоклонство й розпу$
ста. Багато з людей були злодіями, п’я$
ницями, перелюбниками, вони були жор$
стокі й грубі. Але потім у цьому місті зася$
яло світло Христове і змінило серця цих лю$
дей. У Коринті виникла велика церква, до якої

апостол Павло написав два
послання. А про колишніх гріш$
ників він пише: «І такими були дехто з вас, але ви обми$
лись, але освятились, але виправдались Іменем Господа
Ісуса Христа й Духом нашого Бога» (прочитай про це в 
1 Коринтян 6:9$11).

Савл був затятим супротивником
християн. Він вишукував, де вони
збираються, і кидав їх до в’язниць. Він
вважав правильним, що фарисеї поби$

ли каменями Степана – диякона, який свід$
чив про Христа. Більше того, він навіть стеріг одяг тих

людей, що вбивали Степана. Коли він їхав до Да$
маска, щоб посилити переслідування церкви,

його осяяло яскраве світло. Христос, Бог
Слово, проговорив до нього: «Савле, Сав$

ле, чому ти Мене переслідуєш?». Після
цього життя Савла різко змінилося.
Він покаявся у своїх колишніх гріхах,
став проповідувати розп’ятого Христа

й пройшов із проповіддю десятки
країн. Сьогодні ми знаємо його

під ім’ям апостола Павла! (Ти
можеш прочитати про це в

Дії 9:1$30).
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Розв’язавши приклади й вста�
вивши літери, ти довідаєшся одну
важливу істину. Запам’ятай її!
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Прочитай 
Псалом 137(138):1�8

Розгадай кросворд.

Зафарбувавши назви
книг Біблії, ти довідаєш�
ся, яке почуття охоплює
людину, що зрозуміла і
виконує Слово Боже.

ВівторокПрочитай Неемії 8:1�8

Середа 

Прочитай 
Неемії 8:9�18

Е=6$5 Л=1+3+3 С=10+10 Я=2х2

И=3+2 Т=3х3 Д=3х5 Ч=5х2+4

Й= 4$2 В=10$5+3 Н=20$10+6 О=11+11

Є=6:2 Б=20:2 М=6х3+1

А=2+4 З=6+6 У=100:2

10 22 12 8 1 7 5 14 5 8 9 5 10 50 8 16 6 15 50 20 1 20 8 22 3

2 19 1 16 16 4 9 6 20 7 22 8 22 20 8 22 3

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10 11

12 13 14

15 16

1. І читали в книзі,
у Божому Законі
виразно, і
вияснювали
значення, і
робили... читане.

2. Хто читав народу
Закон?

3. Яким рухом рук
народ
висловлював
свою згоду?

4. Як скільки
чоловік зібрався
народ? 

5. І вуха всього народу були... до книги Закону. 6. Закон читали від світанку до... 7. У який
місяць Ездра читав Закон? 8. Що зробив із книгою Ездра на очах усього народу, що народ аж
устав? 9. Ездра стояв «... від усього народу». 10. Ім’я одного з тих, хто стояв ліворуч від Ездри.
11. Ім’я одного з тих, хто стояв праворуч від Ездри. 12. Як називалася брама, біля якої читав
Ездра? 13. Що відповів народ, коли Ездра благословив Господа Бога? 14. Хто зібрався на
майдані, щоб слухати книгу Закону? 15. Ім’я одного з тих, хто пояснював людям Закон. 16.
Що люди робили перед Господом до землі?
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«Слово Твоє оживляє мене»

Намагайся, не заглядаючи в Біблію, записати за символами важливу
істину. Вивчи її напам’ять.

Збери листочки, що розпалися, по парах, зафарбувавши їх однаковим
кольором.

Дай відповідь на запитання.

Четвер Прочитай Ісаї 40:1�11

П’ятниця Прочитай Якова 1:16�27

Субота Прочитай 1 Петра 1:13�25

Запиши свої молитовні потреби:

(Псалом 118(119):50б)

нехай буде
кожна
людина

Він нас
породив

прийміть із
лагідністю

будьте ж

відкиньте
всіляку
нечисть

що може
спасти

словом
правди

та залишок
злоби

виконав$
цями слова

швидка
послухати

всіяне
слово

ваші душі

$ Що нам потрібно робити, як слухняним дітям?

$ Що нам потрібно робити за прикладом Небесного Отця?

$ Чим ми відкуплені від гріховного життя?

$ З чого ми народилися?

Встав пропущені голосні.

«Сл__в__    Г__сп__дн__    п__в__к пр__б__в__ __! __   ц__ т__    Сл__в__, __к__    зв__щ__н__

в__м в __в__нг__л__ __»
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БОЖА МАТЕМАТИКА
Огія 1

1414
Привіт! Я вже за

тобою скучив. Зі смут$
ком думаю про те, що
незабаром кінець семе$
стру й ми з тобою роз$
станемося. Але я впев$
нений, що це ненадовго,
і ми зустрінемося з
тобою наступного нав$

чального року. До речі, про навчання. Як у тебе в
школі з математикою? Сподіваюся, добре. Тому
що в мене є запитання з Божої математики, у
якому я не можу розібратися. Що значить

«бути вірним без залишку»? Я запитав у бать$
ка, і він сказав, що залишок – це те, що залиша$
ється. Наприклад, 7$7=0. Але якщо людина
жадібна, якщо вона думає спочатку про своє, а
потім про Боже, то навіть у такому матема$
тичному прикладі вона хоче залишити що$
небудь собі, хоч одиничку.

Мій батько каже, що бути відданим Господу
без залишку означає присвячувати Йому все своє
життя, щоб не було нічого такого, що ти любив
би більше, ніж свого Спасителя.

Перевір своїх учнів на знання математики!
Успіхів!

у
р
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� Як звали пророка, який викрив ізраїльтян, що вони
думають більше про себе, ніж про Господа?
Жанна: Авакум.
Влада: Овдій.
Правильна відповідь:
� Хіба погано будувати для себе дім, сіяти, збирати врожай?
Дмитрик: Звичайно ж, ні. Але Господь хоче, щоб ми
думали насамперед про небесне, а не про земне.
Веня: Мабуть, погано, раз Господь дорікав ізраїльтянам.
Правильна відповідь:

� Чому відновлення храму було такою важливою справою?
Валерія: Тому що Богові потрібні були жертви.
Люся: Тому що в Старому Заповіті храм був основним місцем поклоніння віруючих
людей.
Правильна відповідь:

� Як ми можемо бути відданими Господу без залишку?
Поліна: ми повинні в молитві завжди запитувати Бога, що Йому завгодно до вподоби,
а що Він хоче в нас ще змінити.
Слава: ми повинні читати Слово Боже, щоб знати, чого хоче Господь.
Правильна відповідь:

Учень
Жанна
Влада

Дмитрик
Веня

Валерія
Люся
Поліна
Слава

Оцінка
.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................
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Господь хоче, щоб ми були віддані Йому повністю

5 + 3 = __ А
4+ 2 = __ В
2+22=__Г
5+ 5 = __ Д

2 + 3 = __ Е
5 – 1 = __ З
9 – 8 = __ И
7 – 5 = __ І

13 – 4 = __ Н
6 + 6 = __ О
1 + 18 = __ Р
2+23=__С

7 + 6 = __ Т
13 – 2 = __ Х
3 + 4 = __ Ц
5 + 9 = __ Ш
8 – 5 = __ Ь

Правильно розв’яжи
приклади, і ти зможеш
прочитати, як нам бути
відданими Господу без
залишку.

4 6 5 19 9 2 13 3        6 8 14 5       25 5 19 7 5        10 12         6 8 14 1 11          10 12 19 2 24

Випиши літери із кружечків, позначених непарними цифрами (1,3,5 тощо). Склавши літери в
правильному порядку, ти довідаєшся, що допоможе тобі бути відданим Господу.

Напиши, які справи минулого тижня ти зробив, не будучи вірним Господу, і що потрібно зроби�
ти, щоб це виправити?



Знайди відмінності на малюнках. Познач їх галочками.
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Прочитай 2 Самуїлова 23:8�17

Закінчи речення, використовуючи слова для роботи.

Священики приносили в жертву Господу _________________ і __________________ тварин. Вони

не _______________________ перед Господом і не вважали Його гідним __________________. При

цьому своїм _______________________ вони б не принесли поганий ______________________. Вони

__________________ не робили для Бога, але говорили: «Ось стільки _______________!». Господь

не буде __________________________ приймати таких людей.

Слова для роботи: праці, благоговіли, начальникам, нічого, кульгавих, поваги, милостиво, хво�
рих, подарунок.

Уклади заповіт з Господом, переписавши слова, які Він сказав про
вірних Йому священиків (підказка: підставляй замість слів «ним, йому, його» слова «мною, мені,
моїх» тощо). Напиши внизу своє ім’я.

ВівторокПрочитай Малахии 1:6�14

Середа Прочитай Малахії 2:1�9

Заповіт Мій з ним був для життя
та для миру, і Я дав йому страх, і
він налякався Мене, та боявсь пе�
ред Іменням Моїм. Закон правди в
устах його був, і не знайшлась на
губах його кривда, – у мирі й про�
стоті ходив він зо Мною, і багато
кого відвернув від вини.

Заповіт Господа із мною буде заповітом
життя й миру, і Він дасть його мені для страху,
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«І нехай буде все серце ваше з Господом, Богом нашим,
щоб ходити постановами його та щоб перестерігати

заповіді Його, як цього дня!»

Правильно визнач номери віршів, і тоді, зафарбувавши клітинки із цими
числами, ти довідаєшся, що Господь дуже цінує в нас.

Підкресли правильну відповідь.

З’єднай лініями відповідні частини.

Четвер Прочитай Матвія 25:13�30

П’ятниця Прочитай Дії 5:1�11

Субота Прочитай 2 Тимофія 2:1�13

Запиши свої молитовні потреби:

(1 Царів 8:61)

____ Ледачий раб
замість обра$
хунку ображає
пана, що той
жорстокий.

____ Пан зажадав
обрахунку 
в слуг

____ Пан дав завдання рабам кожному за спроможністю його
____ Той, хто отримав 2 таланти, здобув ще 2 таланти для пана
____ Пан похвалив за вірність слугу, що здобув 5 талантів

1 7 5 64 84 93 98 78 6 9 13 11 56 86 4 7 2 38 90 12 10 4 34 64 57 86 79 56 64 78 42 86
7 15 19 3 56 24 19 15 45 15 19 90 56 24 75 21 45 24 19 15 56 54 21 98 45 21 24 22 56 15 42 1

43 22 7 21 11 9 22 45 64 22 42 21 11 15 47 24 64 9 22 45 11 22 65 15 64 75 15 87 11 22 53 11
2 19 6 22 10 8 21 54 47 19 52 22 10 19 84 22 47 8 21 54 10 19 57 97 47 58 19 68 10 19 46 12
7 15 24 76 17 6 24 98 84 15 24 32 17 22 15 19 84 6 24 98 17 15 85 69 84 95 22 85 17 15 24 13
5 19 46 21 16 5 19 79 49 19 67 42 16 21 94 22 49 5 19 79 16 19 63 95 49 50 21 47 16 19 75 21

34 22 85 19 9 3 15 90 84 22 86 28 9 24 98 21 84 3 15 90 9 22 54 19 84 53 24 86 9 22 68 19
53 21 15 75 3 21 19 22 11 21 59 25 3 15 87 22 11 21 19 22 3 42 15 42 11 76 15 97 3 21 15 64
86 7 5 64 84 93 98 78 6 9 13 11 56 86 4 7 2 38 90 12 10 4 34 64 57 86 79 56 64 78 42 98

� У чому Петро викрив Ананія?
$ У тому, що Ананій віддав не всі гроші.
$ У тому, що Ананій збрехав, начебто це

всі гроші.
$ У тому, що Ананій не зробив

подарунка самому Петрові.

� Для чого Ананій і Сапфіра принесли
гроші?

$ Щоб їхнім вчинком захоплювалися.
$ Щоб допомогти віруючим.
$ Щоб прославити Господа.

� Кому збрехали Ананій і Сапфіра?
$ Апостолові Петру.
$ Церкві.
$ Святому Духові.

� Яким потрібно бути, щоб догодити
Господу Богу?
$ Багатим.
$ Вірним без залишку.
$ Вродливим.
$ Бідним.

коли разом із Ним ми померли
коли відцураємось

коли ми невірні
коли терпимо

не може

зостається Він вірним
зректися Самого Себе
то й житимемо разом із Ним
то будемо разом також царювати
то й Він відцурається нас

Від

до

сердечка

серця прочитай 

словечка 
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Боже Трудове Навчання

БОЖЕ ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ
Неемії 2,4,6

1515
Нарешті ми

знову разом!
Незабаром уже
кінець семестру, і
настануть кані$
кули. Це, звичай$
но ж, і відпочи$
нок, але однаково
не забувай тру$
дитися в Ім’я

Господа – допомагати молодшим і батькам,
людям похилого віку на вулиці, братам і сестрам
у церкві. Коли ти робиш працю не тому, що тебе
змусили, а як для Господа, то на серці стає легко
й радісно. Ти й сам не зауважуєш, як уже все
виконаєш!

Ось пам’ятаю, нещодавно в нас був такий
випадок. Живе в мене по сусідству один дідок
бегемот. Він важкий і неповороткий, ноги
болять, бачить погано. Йому важко з різних
рослин на березі річки вибирати саме очерет –
свою улюблену їжу. То я рано$вранці, поки ніхто
мене не бачить, рву йому цілий оберемок очерету
й кладу на березі. Він дотепер не здогадався, хто
це робить, але я з кущів підглядаю, як він радіс$
но жує очерет, і мені так добре на душі! Ти не
подумай, я не хвастаюся, просто я хочу тобі під$
казати, як потрібно робити працю в Ім’я Госпо$
да: не заради похвали, а для слави Спасителя, з
любов’ю до людей!

А тепер оціни, як потрудилися на уроці твої
учні! До зустрічі наступного уроку!

у
р

о
к

у
р
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к

� Як звали чоловіка, що керував відновленням муру нав�
коло Єрусалима?
Варя: Захарій.
Кирило: Товія.
Правильна відповідь:
� Що зробили ті, хто будував мур, після того, як їм стали за�
грожувати вороги?
Георгій: Пішли додому.
Інна: Продовжили роботу.
Правильна відповідь:

� Чому Бог охороняв євреїв, які будували мур, від їхніх ворогів?
Діна: Тому що Він завжди зберігає Свій народ.
Роман: Тому що Бог хотів, щоб до Єрусалима не потрапив ніхто чужий.
Правильна відповідь:

� Що значить трудитися в Ім’я Господа?
Марійка: Під час праці постійно повторювати: «Господи, допоможи!»
Єва: Все робити з любов’ю.
Правильна відповідь:

Учень
Варя

Кирило
Георгій

Інна
Діна
Роман

Марійка
Єва

Оцінка
.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................
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На уроках Божої школи60

Працю, зроблену в Ім’я Господа, Він благословить

Правильно з’єднай частини стрічки, і ти довідаєшся, як правильно виконувати будь�яку роботу.

ВАША

ПРАЦЯ

НЕ 

У МАРНОТНА

ГОСПОДІ
ЛЮБОВ 

БУ
ДУ

ВА
ТИ

 

Х
О

Д
И

Т
Ь

 

ГРІХ 

ЯК 

ЯКЩО

Ц
ЕР

КВ
А

Якщо ти випишеш слова із предметів, які допомагають трудитися, то зможеш скласти біблійний
вірш. Він покаже тобі, як ставиться Господь до твоєї праці для Його Імені.



Намалюй ілюстрацію до сьогоднішнього тексту Писання.

Боже Трудове Навчання

Понеділок

61

Прочитай Приповісті 6:6�11; 26:13�16

Знайди в цій таблиці слова вірша, що говорить про ледачу людину.

Встав пропущені слова, правильно записавши їх.

ВівторокПрочитай Приповісті 24:27�34

Середа Прочитай Єремії 27:1�11

Й Щ Е Т Р О Х И П О С П А Т И Д Л П О Д Р І М А Т И Ї

Ї Ф Р У К И Т Р О Х И З Л О Ж И Т И Ц У К Е Н Г Ш Щ З

Ф І В А П Р О Л Д Ж Є Ї Щ О Б П О Л Е Ж А Т И Я Ч С М

І П Р И Х О Д И Т Ь Д Л О Р П А В І Ф Й Ц У К Е Н Г Ш

Я Ч С М И Т Ь Б Ю Ї Х Н Е М О В М А Н Д Р І В Н И К Ц

Ш Н Е З А М О Ж Н І С Т Ь Т В О Я З Щ Ш Г Н Н Е К У Ц

Ю Б Ь Т И М С І Н У Ж Д А Т В О Я Й Ц У К Е Н Г Ш Щ З

Х Я К О З Б Р О Є Н И Й М У Ж Я Ч С М И Т Ь Б Ю Х З Щ

Впиши их сюда.

«Ще _______________ _________________, ___________________ ще трохи, ____________ __________

_________________, щоб ___________________, і ___________________, немов ______________________,

____________________ твоя, і ______________ твоя, як _________________ ___________!...»

Господь вирішив покарати юдеїв за їхні гріхи й послав царя (вухоносорадона)

________________________, щоб він завоював їхню землю. але не всі хотіли (оруватисязплач)

_______________________ за свої беззаконня. Лжепророки й (бвжиороти) ___________________

заспокоювали народ, кажучи: «Не (жісутьл) ____________________ вавилонському цареві!».

Господь через пророка (ремюЄі) ______________ сказав євреям: «Народ, що (тьсярипоко)

___________________ вавилонському царю й буде служити йому, то (зашули) _____________ його

на його землі, і він буде її (оббятирол) _________________, і буде жити на ній».



На уроках Божої школи
62

«Пожадає душа лінюха, та даремно, душа ж роботящих
насититься»

Розстав слова в правильному порядку, і ти довідаєшся, до чого закликає нас Господь.

Зафарбуй кружечки з однією крапкою всередині, і постарайся вико�
нувати те, що прочитаєш, для слави Господа Бога.

Дай відповідь на запитання.

$ Для чого апостол Павло із друзями працювали день і ніч?

$ Як ти думаєш, що значити «їсти хліб даремно»?

Четвер Прочитай Ефесян 4:20�32

П’ятниця Прочитай 1 Солунян 4:1�12

Субота Прочитай 2 Солунян 3:1�12

Запиши свої молитовні потреби:

(Приповісті13:4)

Хто краще

краде,

крав,

нехай

добро,більше руками

працює

та 

подати нужденному не мати чинить

своїмиа щоб

Злодій – це не обов’язково дорослий, котрий краде з кишень та сумочок в автобу$
сі. Дитина, що залишає собі без відома батьків здачу, бере без дозволу в класі іграшку,
що сподобалася їй, – теж краде. Якщо в тебе виникає спокуса взяти чуже, розкажи
про це Небесному Отцю й попроси в Нього допомоги протистояти гріхові.



63
Божа Батьківщина і я

БОЖА БАТЬКІВЩИНА І Я
Михея 4�5

1616
Знаєш, сьо$

годні мені ста$
ло дуже сумно,
що ми з тобою
незабаром роз$
стаємося. Щоб
якось відволік$
тися, я вирі$

шив повправляти свою пам’ять. Для чого? Щоб
згадати, що Господь ніколи мене не залишає й
завжди дбає про мене. Я дістав старі фотогра$
фії своїх прабабусь і прадідів та почав згадува$
ти їхні розповіді про те, як Бог оберігав їх. У
тебе теж, напевно, є віруюча бабуся або дідусь,
а може хтось зі старших людей у церкві, які про$

жили багато років і можуть довго розповідати
про чудеса, які творив у їхньому житті Господь.
Він рятував від холоду, від голоду, від смерті,
давав надію й радість у найважчих і найстраш$
ніших обставинах. Якщо ти коли$небудь захви$
люєшся, чи не забув про тебе Господь, згадай ці
розповіді, згадай також і про Ізраїль. Історія
цього народу повна трагедій, але Господь ніколи
не залишав його, підтримував у труднощах,
навчав, наставляв, піклувався й давав перемогу!

Ми з тобою ще обов’язково зустрінемося!
Буду з нетерпінням чекати нашої зустрічі!
Не забувай моїх уроків, а головне – вчися в
Божій школі на «відмінно». Навіки твій – лев
Принц.
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� Як Бог подбав про Авраама?
Юрко: Бог створив від нього цілий народ.
Рая: Бог урятував його від смерті.
Правильна відповідь:

� Як Бог подбав про євреїв, коли вони були в єгипетській
неволі?
Едик: Він чув їхні молитви.
Яна: Він вивів їх з неволі, коли це стало потрібним.
Правильна відповідь:

� Як Бог подбав про євреїв, коли вони були в розсіянні після смерті й воскресіння Христа?
Альберт: Він урятував їх як народ – їх стільки переслідували, але так і не знищили!
Микита: Він виконав Своє Слово та став їх збирати на батьківщину.
Правильна відповідь:

� Як ми можемо бути впевненими, що Бог піклується про Своїх дітей?
Федько: Так написано в Біблії.
Зіна: Ми можемо дізнатися це на прикладі Ізраїля, своїх родичів і знайомих.
Правильна відповідь:

Учень
Юрко

Рая
Едик
Яна

Альберт
Микита
Федько

Зіна

Оцінка
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.................

.................

.................

.................
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На уроках Божої школи64

Бог піклується про Своїх дітей

Проведи ізраїльський народ на їхню батьківщину.

Розшифруй ребус, і довідаєшся істину про Бога.

,



Розстав біля костей номери, щоб слова вийшли в правильному
порядку. Зроби те ж саме з чоловічками.

Божа Батьківщина і я

Понеділок

65

Прочитай Єзекіїля 37:1�14

Познач галочками відмінності на цих картинках.

Дай відповідь на запитання.

ВівторокПрочитай Єзекіїля 37:15�28

Середа Прочитай Єзекіїля 39:21�29

І д
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Розділи лініями це довге слово на окремі слова, щоб дізнатися Божу обіцянку, дану Ізраїлеві.
Я В І З Ь М У І З Р А Ї Л Е В И Х С И Н І В З П О С Е Р Е Д Н А Р О Д І В К У Д И В О Н И
П І Ш Л И І П О З Б И Р А Ю Ї Х З Н А В К О Л А І В В Е Д У Ї Х Д О Ї Х Н Ь О Ї З Е М Л І

$ За що було переселено Ізраїля? 

$ Що допустив Господь, коли Ізраїль постійно віроломно чинив? 

$ Що відчує народ, коли Господь простить Його? 

$ Коли Ізраїль довідається, що Господь – їхній Бог? 

$ Що зробить Господь із домом Ізраїлевим, коли вже не буде приховувати від них Свого обличчя?

П
о
ви

си
хали

кості,

на
ш
а

нам

н
аш

і

надія,

і за
гинула

кінець

Від

до

сердечка

серця прочитай 

словечка 



На уроках Божої школи
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«Бо приходять ось дні, – говорить Господь, – і Я верну
народ Мій Ізраїлів та Юдин, – каже Господь, – 

і верну їх до Краю, що їхнім батькам Я був дав, 
і вони посядуть його»

Напиши своїми словами, що буде в останні дні.

Випиши з карти всі не перевернуті літери та склади з них фразу, 
щоб дізнатися, чому Господь Бог позбирає Ізраїль.

Запиши потрібні номери віршів, а потім зафарбуй їх у таблиці, і ти
прочитаєш якість Бога, завдяки якій спасається людина будь�якої національності.

Четвер Прочитай Михея 4:1�13

П’ятниця Прочитай Захарія 10:1�12

Субота Прочитай Римлян 11:25�36

Запиши свої молитовні потреби:

(Єремії 30:3)

В

У

Ш РП

Д

О

Х
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Щ

Ї

У

____ Вірш, у
якому йде
мова про
таємницю.

____ Вірш, у
якому йде
мова про
безодню.

____ Вірш, у якому йде мова про ворогів.     ____ Вірш, у якому йде мова про дари.

11 13 14 42 52 26 67 68 96 60 45 64 58 76 78 98 67 85 93 3 24 23 31 34 11 14 62 14 62 51 16 86

42 33 2 31 54 25 42 33 42 27 25 42 1 4 33 25 42 25 28 29 42 6 29 8 42 28 33 25 5 25 1 13

63 25 28 98 33 29 63 25 11 13 29 63 2 28 9 29 63 87 33 67 63 28 7 33 63 98 25 12 6 29 2 22

47 28 78 29 70 28 47 28 68 87 28 47 3 25 8 25 47 45 25 65 47 33 87 1 47 97 28 13 7 25 3 34

85 33 76 85 59 25 85 33 98 25 25 85 4 29 7 28 85 56 28 76 85 25 6 32 85 96 33 14 6 28 25 76

69 29 90 98 5 33 69 29 29 79 33 69 5 33 6 29 69 7 29 8 69 29 8 24 69 95 29 16 5 29 67 33

70 28 2 13 41 29 70 28 76 96 29 70 6 29 5 33 70 56 33 88 70 25 6 28 70 94 28 17 6 33 87 29

12 25 51 34 53 28 12 25 67 8 28 12 25 28 4 25 12 29 25 28 12 8 33 90 12 93 25 87 7 25 28 54

11 13 14 42 52 26 67 68 96 60 45 64 58 76 78 98 67 85 93 3 24 23 31 34 11 14 62 14 62 51 16 86
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Закон Божий

1717
З’єднай кольоровими олівцями відповідні частини біблійних віршів. Впиши пропущені слова.

Зафарбуй слова, які ти вписав, у малюнку внизу, і ти довідаєшся, що тобі потрібно робити з уро�
ками, які ти вивчив у Божій школі.
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«А тепер іди, а Я буду з __________ твоїми,

«Я – Господь, ______ твій Хай не буде тобі

«Коли хто говорить, говори, як Божі слова. Коли
хто служить, то служи, як від сили, яку дає Бог,

«Чи жадання Господа цілопалень та жертов таке,
як послух Господньому голосу?

«Бо Бог бачить не те, що бачить людина:

«І взяв Господь Бог людину, і в еденському раї
вмістив був її,

«___________ Богові, виспівуйте Йменню Його,
рівняйте дорогу Тому, Хто їде на хмарах, –

«Так буде і Слово Моє, що виходить із уст Моїх:
порожнім до Мене воно не вертається,

«То добре – пильнувати

«Всіх безбожних землі буду нищити кожного ранку,

«Коли ваші гріхи будуть як кармазин, – стануть
________, мов сніг;

«Як зробив ти, то так і тобі буде зроблено:

«Слово Твоє

«І нехай буде ______ серце ваше з Господом,
Богом нашим,

«Пожадає душа лінюха, та даремно,

«Бо приходять ось дні, – говорить Господь, – і Я
_________ народ Мій Ізраїлів та Юдин, – каже
Господь, –

щоб Бог ____________________ в усьому Ісусом
Христом, що Йому слава та влада на віки вічні,
амінь» (1 Петра 4:11)

і буду навчати тебе, що ти маєш говорити» (Вихід 4:12)

щоб порала його та його ___________» (Буття 2:15)

інших богів передо Мною!» (Вихід 20:2$3)

Таж ____________ ліпший від жертви, покірливість
краща – від баранячого лою!» (1 Самуїлова 15:22)

щоб з міста Господнього __________________ всіх
злочинців!» (Псалом 100(101):8)

чоловік$бо дивиться на лице, а Господь дивиться
на ____________» (1 Самуїлова 16:7б)

але ___________, що Я пожадав, і буде мати повод$
ження в тому, на що Я його посилав!» (Ісаї 55:11)

про добре _______________» (Галатів 4:18а)

______________ мене» (Псалом 118(119):50б)

душа ж роботящих ___________» (Приповісті 13:4)

Господь Йому Ймення, – та перед Ним веселіть$
ся!» (Псалом 67(68):5)

і верну їх до Краю, що їхнім батькам Я був дав, і
вони посядуть його» (Єремії 30:3)

якщо будуть червоні, немов багряниця, – то
стануть мов вовна вони!» (Ісаї 1:18б)

____________ на твою голову чин твій!» (Овдія 15б)

щоб ходити постановами його та щоб перестері$
гати заповіді Його, як цього дня!» (1 Царів 8:61)

ЗАКОН БОЖИЙ
Підсумковий урок
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На уроках Божої школи68

Божі заповіді допомагають нам навчатися на «відмінно» 
у школі життя

� Як Біблія закликає нас говорити
людям про Бога?
1. Голосно.
2. Сміливо.
3. Пошепки.

� Бог дав людям Свої заповіді, щоб
1. Вони вчилися читати.
2. Щоб вони боялися.
3. Щоб їм добре жилося на землі.

� Природа служить своєму Творцеві.
Чого Бог чекає від людини?
1. Богові нічого від людини не треба.
2. Щоб людина теж служила Йому.
3. Щоб людина вивчала природу.

� Які добрі справи неприємні Богові?
1. Зроблені без любові й слухняності.
2. Добрі справи, зроблені у п’ятницю.
3. Богові приємні будь$які добрі справи.

� Господу важлива не наша
зовнішність, а
1. Печінка.
2. Голова.
3. Серце.

� Господь створив чудесний світ. Що
Він закликає нас робити з ним?
1. Використовувати, як ми тільки

хочемо.
2. Любити.
3. Сіяти петрушку.

� Що є для Господа прекрасним
подарунком?
1. Наш спів для Його слави.
2. Коштовності.
3. Наші таланти.

� Як часто Бог виконує те, що сказав.
1. Майже завжди.
2. Іноді.
3. Завжди.

� Господь хоче, щоб ми виконували
Його заповіді
1. Щонеділі.
2. Щоранку.
3. У будь$яких ситуаціях.

� Із чим Господь закликає нас 
вести війну?
1. Із радіо.
2. Із гріхом.
3. Із забіякою з сусіднього під’їзду.

� Господь очищає нас від гріха, 
коли ми..
1. Зробимо взамін добру справу.
2. Пожертвуємо кишенькові гроші 

в церкву.
3. Покаємося в гріхові.

� Що приносить із собою зловтіха?
1. Погані наслідки.
2. Радість.
3. Бутерброд з ковбасою.

� Що робить Слово Боже із людиною?
1. Вивчає.
2. Змінює.
3. Нічого.

� Господь хоче, щоб ми були 
віддані Йому
1. Повністю.
2. Коли виникне бажання.
3. Коли скажуть батьки.

� Яку працю благословляє Господь?
1. Яка була зроблена за гроші.
2. Яку тебе змусили зробити.
3. Яка була зроблена в Ім’я Господа.

� Що всемогутній Бог робить 
зі Своїми дітьми?
1. Поважає їх.
2. Піклується про них.
3. У Бога немає дітей.

Відзнач правильні варіанти.



Розгадай кросворд.

Закон Божий

Понеділок
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Прочитай Повторення Закону 6:1�12

Підкресли правильну відповідь.

Розплутай плутанину, і ти довідаєшся, чого вимагає Господь не тільки
від давніх ізраїльтян, але й від нас із тобою сьогодні.

ВівторокПрочитай Повторення Закону 6:13�25

Середа Прочитай Єзекіїля 20:1�9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Хто наказав Мойсею навчити народ заповідей, постанов та законів? 2.
Що протриває довго, якщо дотримуватися Божих заповідей? 3. Якою

частиною серця треба любити Господа Бога? 4. Господь, Бог 
наш – Господь...! 5. Кого треба пильно навчити слів Закону? 

6. Слова, сказані Господом, треба зберігати в... 7. І при$
в’яжеш їх на ... на руку свою. 8. Заповіді Господні
повинні бути написані на ... 9. Господь Бог нака$

зав Своєму народу не забути, що Він вивів
його з дому... 10. Кому Господь казав:

“Слухай”? 11. Чого Ізраїль не висі$
кав, але буде ними користувати$

ся? 12. Бог дав народу по$
станови, закони та...

1. Як потрібно пильнувати 
заповіді Господні?
$ Конче.
$ Як доведеться.
$ Стежачи за іншими.

2. Що треба робити в Господніх очах?
$ Смачне й солодке.
$ Справедливе та добре.
$ Те, що подобається твоїм однокласникам.

3. Чим було дотримання Закону 
для людей Старого Заповіту?
$ Звичаєм.
$ Звичкою.
$ Праведністю.

4. Що є нашою праведністю?
$ Здійснення добрих справ.
$ Віра в Ісуса Христа.
$ Гарне поводження в церкві.

Як можеш
робити 
це ти?

не
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гидоти Відкидайте
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«Будете конче пильнувати заповідей Господа, Бога
вашого, і свідоцтва Його, і постанови Його, що наказав

Він тобі»

Виписавши літери, які позначені комами, і склавши речення, ти дові�
даєшся, для чого Господь дав людям Свій Закон.

Проведи ізраїльський
народ до Божого
Слова.

Намалюй, як ти собі уявляєш нове небо й нову землю, «що правда на них пробуває».

Четвер Прочитай Єзекіїля 20:9�26

П’ятниця Прочитай Єзекіїля 20:27�44

Субота Прочитай 2 Петра 3:1�18

Запиши свої молитовні потреби:

(Повторення Закону 6:17)

,,,.. .,... .., .,. ,,,.. ....., ,,,,,, ,,.. ,,... ,,. ,,. ...,,. ,,..
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Журнал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Підсумок

Богдан

Ганна

Сергій

Олеся

Максим

Богдан МаксимГанна Сергій Олеся

Ім’я
Історія
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5 9 16 4

14 8 11 13

7 1 3 15

2 6 10 12
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1 5 9 13

2 6 10 14

3 7 11 15

4 8 12 16
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Коли на серці сумно

КОЛИ НА СЕРЦІ СУМНО
Луки 1: 27�56

11
Наталя і Марина жили на першому по$

версі дев’ятиповерхового будинку. Це було
дуже добре, бо тепер їхньому улюбленцеві,
кошеняті Васькові, буде зручно гуляти на
вулиці. Перед Різдвом вони молилися саме
за такий подарунок. І якою ж була їхня ра$
дість, коли тітка Оля подарувала їм малень$
ке кошеня. Малюк був дуже милим і весе$
лим, ось тільки ніяк не хотів відгу$
куватися на кличку Васько. За
два дні дівчатка дуже звикли
до кошеняти. Але одного
разу вранці зателефону$
вала тітка Оля.

$ Мені дуже не хо$
четься вас засмучувати,
але Васька потрібно
повернути. Я думала,
Васько бездомний, бо
завжди гуляв у дворі
сам. А вчора виявилося,
що в нього є господарка.

Після цього дзвінка в домі
запанував справжній траур. Ма$
рина ревіла на весь дім, а Наталя си$
діла, насупившись.

$ Я не віддам їй Васька нізащо, – приказу$
вала з плачем Марина. – Як же я буду жити
без нього?

$ Не можна так, – заспокоювала дітей ма$
ма. – Васько – всього лиш кошенятко. Якщо
така втрата може позбавити тебе радості і
сенсу життя, то навіщо ж було Ісусові поми$
рати за тебе? Адже справжня радість поля$

гає не у володінні кошеням, а в тім, що Гос$
подь спас тебе й ти тепер належиш Йому.
Віддай Йому цю проблему, і Він обов’язко$
во вирішить її!

Увечері у двері постукали.
$ Це за Васьком, – сумно сказала Марина

й взяла на руки кошеня. Дівчатка вже були
готові попрощатися зі своїм улюбленцем і

спокійно відчинили двері. Там
стояла тітка Оля, а поруч із

нею сестрички побачили ху$
деньку біляву дівчинку.

Вона сиділа в інвалідно$
му візку.

Побачивши Васька,
дівчинка вигукнула:

$ Мурзику! Мурзич$
ку! Навіщо ж ти пішов
від мене?

Кошеня відразу упіз$
нало господарку, вир$

валося з рук Марини й
стрибнуло до дівчинки.
$ Познайомтеся, це Віка.

Вона не могла гуляти з Мурзиком, і
тому я подумала, що він – бездомний, і при$
несла його вам.

Так Наталя й Марина знайшли нову по$
другу. Й у Віки нарешті з’яви$
лися друзі. Тепер во$
ни часто гуляли
разом: Наталя,
Марина, Віка
і Мурзик.
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Іноді відчуваєш радість тоді, коли тобі зовсім невесе$
ло. Це тому, що справжня радість – це не веселий на$
стрій, а відчуття щастя бути Божим дитям і робити
вчинки, приємні Йому. Саме таку радість переживала
Марія, довідавшись про те, що Їй призначено стати
Матір’ю Ісуса Христа. І таку справжню радість не мо$
жуть зруйнувати ніякі обставини!



Ісус дає радість

Скарби Христа76

Прочитай ситуації й відзнач галочкою, у яких з них ти міг би продовжувати радіти. Подумай, чи
може це позбавити людину спасіння й Божої любові. У рамочці напиши напроти кожної ситуації
слова розради людині, що переживає такі труднощі.

__ Зникло моє улюблене цуценя.

__ Друг зіпсував малюнок, над
яким я довго працював.

__ Сьогодні я вдома сам.

__ Мій друг (подруга) виїхав(ла)
до бабусі на цілі канікули.

__ Я отримав(ла) погану оцінку з
математики.

__ Батьки не дозволяють мені хо$
дити в басейн.

$ бежевий

$ рожевий

$ червоний

$ блакитний

$ жовтий

$ синій

Розфарбуй малюнок за символами.
Підпиши його.



Постав галочку біля правильних висловів.

Коли на серці сумно

Понеділок
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Прочитай Луки 1:1�26

Дай відповідь на запитання.

Намалюй, кого побачив уві сні Йосип, а потім напиши, що він йому сказав.

ВівторокПрочитай Луки 1:57�80

Середа Прочитай Матвія 1:18�25

___ Захарій і Єлисавета були людьми похилого віку й не мали дітей.

___ Захарій був царським чиновником.

___ Одного разу уві сні Захарію з’явився Ангел і сказав, що в нього буде син.

___ Ангела звали Гавриїл, і він з’явився Захарію в храмі.

___ Захарій засумнівався в словах Ангела.

___ Ангел сказав, що за сумнів Захарій не зможе ходити доти, доки не здійсниться
пророцтво.

___ За те, що Захарій не повірив Ангелові, він втратив здатність говорити.

$ Як хотіли назвати дитину? 

_________________________________

$ Як назвали дитину Захарій і Єлисавета 

(напиши відповідь на дощечці)?

$ Чому вони так зробили?



Скарби Христа
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Допоможи Йосипу і Марії
знайти правильну дорогу,
щоб утекти в Єгипет.

Розстав іграшки на
полиці в правильному
порядку, щоб
дізнатися, якою
Дитиною був Ісус.

Напиши, якими трьома спокусами випробовував Ісуса сатана.

1.

2.

3.

Четвер 

Прочитай 
Матвія 2:1�23

П’ятниця Прочитай Луки 2:40�52

Субота Прочитай Матвія 4:1�11

Запиши свої молитовні потреби:

Чи хочеш ти бути схожим на Ісуса?
Помолися зараз за це.

А Іс
ус

мудрістю, таблагодаттю,

зростав

й

і віком

у Бога
лю�
дей

«Я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям
усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас

Спаситель, Який є Христос Господь»
(Луки 2:10)

Від

до

сердечка

серця прочитай 

словечка 
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Хочу того, чого хочеш Ти

ХОЧУ ТОГО, ЧОГО ХОЧЕШ ТИ
Матвія 3 розд.

22
На журнальному столику у вітальні стоїть

малюсіньке деревце, посаджене в низький
вазон. Мама називає його «бонсай» і каже,
що йому вже більше років, ніж Наталі, але
воно ще жодного разу не приносило
плодів.

Але ось одного разу на де$
ревці з’явилося кілька ма$
леньких плодів. Наталя
й Марина з гордістю де$
монстрували довгоочі$
кувані плоди всім го$
стям, які приходили до
них, і з нетерпінням че$
кали, коли ж вони дозрі$
ють. Але мама сказала, що
плоди в жодному разі не
можна їсти, вони неїстівні, а
ростуть просто для краси.

$ Плоди для краси? – здивувалася Мари$
на. – Квіти для краси – я ще розумію, але
плоди обов’язково повинні бути корисни$

ми. Тоді потрібно викинути це дерево. Во$
но тут тільки місце займає.

$ А чи ти сама завжди приносиш добрі
плоди для Господа? – запитала мама. –
Адже Він тебе не залишає, навіть коли ти

якийсь час буваєш без плодів. Він,
звичайно ж, засмучується, ко$

ли ти робиш погані вчинки,
але завжди чекає від тебе
покаяння.

$ Хай же це дерево бу$
де для нас нагадуванням,
– запропонував раптом

тато, – що ми повинні при$
носити добрий плід для

Господа. Якщо на ньому
знову довго не буде плодів,

ми будемо згадувати, як сум$
но виглядає християнин, що

не служить своєму Господу. Ну, а якщо пло$
ди з’являться, ми будемо радіти й брати із
цього деревця приклад!
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Приносити плід Господу – означає чинити завжди
так, як хоче Він. Про це проповідував Іван Христитель.
Й у своєму житті він чинив так, як хоче Бог, хоча це бу$
ло важко й навіть небезпечно. Іван виконував Боже ве$
ління приготувати дорогу для Ісуса Христа.

Розфарбуй малюнки, які згадуються в біблійній історії.



Той, хто любить Господа, хоче робити
те, що приємно Ісусові

Скарби Христа80

Це Іван Христитель. Закінчи малюнок, а нижче напиши, у чому б ти хотів бути на нього схожим.
З гірки зі словами вибери ті, які означають плоди покаяння. Напиши ці слова на плодах.



Дай відповідь на запитання.

$ У якому місті оселився Ісус? _____________________________

$ Кого Ісус побачив, що закидають невода?

$ Як звали двох синів Зеведея?

$ Яким ремеслом займалися ці люди?

Хочу того, чого хочеш Ти

Понеділок
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Прочитай Матвія 4:12�25

Встав пропущені літери, щоб дізнатися, що зробив
Ісус у капернаумській синагозі в суботу.

Напиши, що цей чоловік сказав Ісусові та що Він йому відповів.

ВівторокПрочитай Марка 1:21�28

Середа Прочитай Марка 1:40�45

Розшифруй, як навчав Ісус.

Виг_а_ н_чи_тог_ ду_а

*Синагога – це будинок, у якому 
здійснювали богослужіння 
й вивчали Старий Заповіт.



Скарби Христа
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Відзнач правильні відповіді.

Як паралізований чоловік потрапив у будинок, переповнений людьми?
__ Заліз через вікно.
__ Його спустили через розібрану стелю його друзі.
__ Він не був у будинку – Ісус вийшов йому назустріч.
__ Протиснувся через натовп.

Що сказав йому Ісус?
__ У тебе добрі друзі!
__ Відпускаються, сину, гріхи тобі!
__ Як ти сюди потрапив?
__ Що ти від Мене хочеш?

Впиши в кружечки
потрібні літери, і ти до�
відаєшся, навіщо при�
йшов на землю Ісус.

Дай відповідь на запитання.

$ Якою недугою хворіла ця людина?_____________________________________

$ Незважаючи на те, що в суботу не можна було працювати, Ісус

зцілив хворого. Чому Він так вчинив?

Четвер Прочитай Марка 2:1�12

П’ятниця 

Прочитай 
Марка 2:13�28

Субота Прочитай Марка 3:1�12

Запиши свої молитовні потреби:

, а

Я  не  прийшов

але на покаяння.

не  потребують

Що подумали книжники?
__ Що це Він каже?
__ Причому тут гріхи?
__ Ну й що буде далі?
__ Хто може прощати гріхи,

окрім Бога Самого?

Чому Ісус міг прощати гріхи?
__ Тому що в Нього був дар.
__ Тому що Ісус був Богом.

«Отож, учиніть гідний плід покаяння!»

(Матвія 3:8)
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Хто мій пан?

ХТО МІЙ ПАН?
Луки 5:1�11
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Наталя полила бонсай і замислилася.
$ Що б таке я могла зробити, що було б

приємне Господу?
І якось ненавмисно пролила воду з лійки

на підлогу. Коли вона витирала воду, то по$
мітила пил на полицях. Витерши пил, поми$
ла посуд. Коли
мила посуд, через
відкриту кватир$
ку почула, як ба$
буся Віра скар$
жилася сусідці:

$ От до магази$
ну треба піти, то
так ноги болять,
що й не знаю, як
дійду.

Наталя наки$
нула куртку й че$
рез якийсь час
уже поверталася
із продуктами для
бабусі Віри. Вер$
таючись додому,
вона побачила,
що маленький
Костик сидить на
лаві, підібгавши ноги, а біля лави гавкає
бездомний пес і не пускає його злізти звід$
ти. Наталя прогнала собаку, витерла сльози
хлопчині й довела малого до дверей його

під’їзду. Ввечері вона зателефонувала одно$
класниці, щоб уточнити домашнє завдання й
запросила її в недільну школу. Довго Ната$
ля розповідала їй про Ісуса, Його чудеса і
смерть на Голгофі.

$ Я сьогодні нічим так і не послужила Гос$
поду, – сумно
сказала Наталя
татові, дивля$
чись на плоди
бонсая.

$ Я чув, як ти
тільки$но свідчи$
ла подрузі про
Ісуса, – запере$
чив їй батько.

$ А я помітила,
що хтось допоміг
мені помити по$
суд і протерти
пил, – усміхнула$
ся мама.

$ До речі, ба$
буся Віра пере$
дала тобі ще раз
«спасибі», а Ко$
стик – привіт, –
додала Марина.

$ А я і не помітила всього цього. Вихо$
дить, щоб бути слугою Господа, потрібно
просто прислухатися до свого серця!

Для того, щоб йти вслід за Ісу$
сом і служити Йому, тобі не
обов’язково покидати свій човен,
як це зробив Симон і його друзі.
Не потрібно залишати школу або
звільнятися з роботи. Потрібно
просто виконувати Слово Боже й
робити все те добре, що підказує
тобі твоє серце!



Той, хто прийняв Ісуса, визнає Його
Господом і прямує за Ним

Скарби Христа84

Випиши слова, записані на рибках з округлими плавцями, і склади з них біблійний вірш.

Як
що

Він

хто

хай

де Я,

за

ні

іде

бо

служить

тому

Мені,

за Мною,

піде

Йом
у

М
ій

той

буде

Якщо

стільки

й слуга

За

і

там

Підпиши під цими малюнками:
� що роблять діти;
� що, як ти думаєш, є господарем кожного з них;
� за ким вони йдуть.

� Що для тебе означає піти за Ісусом?



Запиши
імена всіх
учнів Ісуса
Христа.
Постарайся
вивчити їх
напам’ять.

Хто мій пан?

Понеділок
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Прочитай Марка 3:13�35

Обведи, із чим Ісус порівнює віруючих.

Досліди сьогоднішній текст.

ВівторокПрочитай Матвія 5:1�16

Середа Прочитай Матвія 5:17�26

Як ти думаєш,
чому?

$ Що збирається зробити людина, зображена на малюнку?

__________________________________________________________________

$ У якому випадку треба почекати й не приносити жертви?

____________________________________________________________

$ Що потрібно зробити перед тим, як приносити жертву?

________________________________________________________________

$ Як ти думаєш, яку жертву ми можемо приносити Богові сьогодні?

(Заглянь у Євреїв 13:15$16).
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86

Розфарбуй малюнок за символами, і ти довідаєшся, чого тобі ніколи не слід робити.

Встав пропущені слова.

Бо як людям ви ______________ ________________ їхні, то ______________

і вам ваш Небесний ______________. А коли ви _____ _______________

______________ прощати, то й Отець ваш не _________________

вам прогріхів ваших.

З’єднай крапки 
одну за другою, щоб
дізнатися, з кого Ісус
сказав нам брати
приклад.

Напиши своїми словами, чому Ісус сказав так робити.

Четвер Прочитай Матвія 5:33�48

П’ятниця Прочитай Матвія 6:1�15

Субота

Прочитай 
Матвія 6:15�32

Запиши свої молитовні потреби:

– червоний – блакитний – жовтогарячий – зелений

Чи радий ти, коли батьки прощають тобі поганий вчинок?

І ти намагайся щиро прощати кривдників.

«Як хто служить Мені, хай іде той за Мною, і де Я, 
там буде й слуга Мій»

(Івана 12:26)
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Розриваючи кайдани

РОЗРИВАЮЧИ КАЙДАНИ
Марка 5:1�21

44
З деяких пір у будинку стало надзвичай$

но тихо. Це тому, що Наталі й Марині бать$
ки купили комп’ютер,
і тепер дівчатка ціли$
ми днями, коли бать$
ків не було вдома,
просиджували за ігра$
ми, забувши про всі
свої обов’язки й за$
няття.

Одного разу надве$
чір у будинку згасла
електрика.

$ Нічого, – сказала
мама, прийшовши з
роботи, – влаштуємо
вечерю при свічках.
Так навіть цікавіше.

$ І що цікавого в тім, щоб сидіти в темря$
ві? – бурчала Наталя.

$ Ну от, – розсерджено прошепотіла Ма$
рина Наталі, – тепер завтра потрібно буде
починати всю гру спочатку.

Дівчатка були такі засмучені, що навіть
відмовилися допомогти мамі накривати на

стіл. Цілий вечір вони
просиділи насупившись.
Вранці, коли потрібно
було йти на зібрання,
виявилося, що вони оби$
дві хворі. Батьки дали
дівчаткам необхідні вка$
зівки, вклали їх у постіль
і пішли до церкви. Час
пролетів непомітно, і дів$
чатка навіть не зауважи$
ли, як батьки повернули$
ся додому. Вони застали
їх за комп’ютером.

$ Ось, виявляється, чим
ви хворі. Це серйозніше,

ніж застуда. Від застуди в наш час не вмира$
ють, а ось від гріха можна загинути назав$
жди. Адже ви вас обманули!

Дівчатка зніяковіло потупилися. Їм нічого
було сказати у відповідь батькам.
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Шкідливі звички, захоплення, гріховні бажання й думки можуть
так заволодіти людиною, що вона не в змозі більше сама проти$
стояти їхньому впливу та владі. Тоді людині може допомогти тіль$
ки Ісус. Якщо ти вже прийняв Ісуса Христа, як свого Господа,

цурайся всього, що відволікає тебе від
Нього, і намагайся побільше пере$

бувати в спілкуванні з Ним.

Напиши на ланках ланцюга, які гріхи можуть
заволодіти людиною.



Той, хто прийняв Ісуса, одержує
звільнення від гріха

Скарби Христа88

З’єднай прону�
меровані крапки, і
ти довідаєшся, що
побачили люди,
яким належало ста�
до свиней. Розфар�
буй малюнок.

Постав галочку біля правильної дороги, яка допоможе
хлопчикові звільнитися від шкідливої 
звички.

Прийняти Ісуса, як свого
Господа, і перебувати 
у спілкуванні з Ним

Звернутися по допомогу
до ворожки

Знайти собі різні цікаві
справи та просто забути

про проблему



Простеж, куди веде кожна з цих доріг. Напиши відповідь.

Розриваючи кайдани

Понеділок
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Прочитай Матвія 7:1�14

Намалюй, якими були основи цих будинків.

Підпиши кожний вид ґрунту й напиши, яких людей він означає.

ВівторокПрочитай Матвія 7:15�29

Середа Прочитай Марка 4:1�20

Подумай, які заповіді Христа ти не
виконуєш найчастіше? Молися Ісусові, щоб
Він допоміг тобі слухатися Його у всьому



Скарби Христа
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Намалюй, що
виростає із
найменшого 
насіння, про яке 
каже Ісус, і хто 
живе в його вітах.

Напиши, що це за люди й що зробив для них Ісус.

Дай відповідь на запитання.

Четвер 

Прочитай 
Марка 4:26�34

П’ятниця Прочитай Марка 5:22�43

Субота Прочитай Матвія 8:1�13

Запиши свої молитовні потреби:

$ Як Ісус допоміг людині, зображеній на малюнку?

$ Що Ісус сказав про віру цього чоловіка?

$ Як ти думаєш, хто ці люди від сходу та заходу?

$ А хто такі сини Царства, про яких говорив Ісус?

«Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів 
на послух, то ви й раби того...»

(Римлян 6:16а)
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Все, чого я потребую

ВСЕ, ЧОГО Я ПОТРЕБУЮ
Марка 6:33�44

55
$ Добре Віці, у неї є Мурзик, а в нас не$

має нікого, – скаржилася Марина мамі.
$ Нам так потрібне кошеня! – підтверди$

ла Наталя. – Просто необхідне! Чому Гос$
подь не дає нам того, чого нам так не
вистачає?

$ Ну, це ви перебіль$
шуєте, – сказала ма$
ма. – Кошеня – це
не така вже й
необхідність. Ко$
шеня – це не на$
сущна потреба,
це ваше бажання.
Господь обіцяв,
що дасть нам усе
необхідне. Так
Він і робить. На$
ша родина має все, щоб жити, бо Господь
про нас піклується.

$ Я зрозуміла, – сказала Наталя. – Коше$
ня, солодощі, іграшки – це бажання, без
яких ми можемо прожити, за це не можна
молитися. А черевики, видужання від хво$

роби – це необхідність, тому що без череви$
ків не можна ходити, а без здоров’я можна
померти. За це потрібно молитися.

$ Не зовсім так, –
заперечив тато. –
Господь хоче,
щоб ми прихо$
дили до Нього з

усіма своїми по$
требами й віри$

ли, що Він дасть нам
усе необхідне, як Він

це обіцяв. Він хоче, щоб
ми відкривали йому всі
свої бажання. Просто,
якщо ми не одержуємо
цього зараз, виходить,
нам не буде це зараз ко$

рисним. Можливо, це навіть нашкодить
нам, тому Господь цього й не посилає. Ма$
ти кошеня – це не гріховне бажання, тому
ви можете розповісти про нього Господу, і,
якщо Йому буде завгодно, Він зробить так,
що ви одержите відповідь на свою молитву.
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Помноживши рибу й хліб, Ісус не хотів просто здивувати й обрадувати
учнів і голодних людей. Зробивши це чудо, Він показав усім
присутнім, що може все, тому що Він – Бог, Який дає життя і
їжу всім істотам. Пам’ятай, що й твоє життя, і все, чим ти во$
лодієш, дане тобі Господом.

Розшифруй, що допоможе тобі ставитися до людей так, як Ісус
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Ісус задовольняє наші потреби

Скарби Христа92

Уяви себе серед тих людей, яких нагодував Ісус. Про що вони могли розмовляти? Напиши їхні
слова. Розфарбуй малюнок.

Знайди слова біблійного вірша, розфарбуй їх і випиши у правильному порядку.



Приєднай лініями до запитань правильні відповіді.

ЩО ІСУС НАКАЗАВ РОБИТИ УЧНЯМ? ЩО ІСУС НЕ ВЕЛІВ ЇМ ІЗ СОБОЮ БРАТИ?

Все, чого я потребую

Понеділок
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Прочитай Матвія 10:1�15

Допиши речення.

Ісус хоче, щоб ми любили Його більше, ніж ______________, ______________, __________,

____________ (вірш 37), а також більше, ніж своє ______________ (вірш 39)

Для Ісуса ми вартніші _____ _____________ _________________ (вірш 31)

Встав пропущені слова по пам’яті, щоб дізнатися, що написано про Івана Христителя.

«Ось перед (         ) _______________ Твоє посилаю Свого посланця, який перед Тобою 

(                    ) ___________ Твою приготує! Поправді кажу вам: Між народженими від (        )

__________ не було (  ) ___________ над Івана Христителя! Та (  ) ______________ у

Царстві (                   ) _______________ той більший від нього!».

ВівторокПрочитай Матвія 10:16�41

Середа Прочитай Матвія 11:1�14

КАРТИ МІСТА

ПРОПОВІДУВАТИ

ЗОЛОТА, СРІБЛА, МІДЯКІВ

УЗДОРОВЛЯТИ НЕДУЖИХ

ПРОДУКТИ

ВІДПОЧИВАТИ

ВОСКРЕШАТИ ПОМЕРЛИХПОДОРОЖУВАТИ

ЗАПАСНИЙ ОДЯГ
ОЧИЩАТИ ПРОКАЖЕНИХ

УЧИТИСЯ

ЗАПАСНЕ ВЗУТТЯ

ВИГАНЯТИ ДЕМОНІВ

ТОРБУ І ПАЛИЦЮ

$ Чому Ісус так сказав?



Скарби Христа
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Знайди на малюнку літери та розфарбуй їх, щоб дізнатися ім’я жінки, що скоїла злочин.

Четвер Прочитай Марка 6:14�29

П’ятниця 

Субота

Прочитай 
Марка 7:1�15

Запиши свої молитовні потреби:

Розфарбуй малюнок за символами.

$ червоний $ бежевий

$ коричневий$ жовтий $ сірий

$ синій

Дай відповідь на запитання.

$ Хто йде по воді? ______________________

$ Чому Він це робить? __________________

Випиши зі стрічки одну
дуже важливу істину

Немає

нічого

назовні

лю
дини,

щ
о,

ув

іхо

дя
чи

в неї,

могло б

опоганити її;

що ж із неї

вих
од

ит
ь,

те

людину опоганю
є.

Прочитай Марка 6:45�53

«Коли ж у Мені перебувати ви будете, а слова Мої
позостануться в вас, то просіть, чого хочете, – і станеться вам!»

(Івана 15:7)
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Біля Твоїх ніг

БІЛЯ ТВОЇХ НІГ
Луки 10:38�42

66
Сьогодні Наталя й Марина збираються в

гості. Вони одягнені дуже ошатно, у руках –
подарунок і великий букет квітів.

$ Не забудьте привітати
тітку Олю від мого імені, і ви$
бачитися, що ми з татом не
можемо прийти, – нагадала
мама ще раз, – а вдома ви
повинні бути не пізніше ше$
сти.

Дівчатка були дуже раді,
що зможуть трохи пого$
стювати в тітки Олі. Так
багато вони хотіли їй роз$
повісти!

Тітка Оля дуже зраділа
приходу дівчаток. Ось
тільки частування було
ще не готове, тому вона
вибачилася й пішла на
кухню закінчувати готу$
вання. А дівчатка тим ча$
сом розглядали картини,

грали в шашки. Потім вони трохи допомог$
ли тітці на кухні, переглянули всі журнали й
фотоальбоми. І ось, нарешті, о половині на

шосту стіл було накрито. Їжі бу$
ло так багато, що маленькі гості
навіть не встигли всього по$
куштувати.

$ Ой, як швидко час про$
майнув, – спохватилася На$
таля, – нам пора додому.

Вдома на дівчаток уже че$
кала мама.

$ Ну, як погостювали? –
поцікавилася вона.

$ Все добре. Тільки ми
так і не змогли поговорити з
тіткою, вона весь час була
на кухні, тому що не встига$
ла із частуванням, – сказала
Наталя.

$ А нам так хотілося з нею
просто поговорити! – додала
Марина.
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Марта дуже хотіла зробити приємне Ісусу і для цього вирішила приготувати велике ча$
стування. Але для Господа набагато важливіше наше спілкування з Ним. Чи виділяєш ти
щодня час для спілкування з Ісусом? Чи завжди це робить тобі приємність? Якщо ні, то то$
бі необхідно подумати, що стає перешкодою для твого спілкування з Богом.

Що із цих речей може відволікати тебе від
спілкування з Богом? Напиши, як ти будеш

боротися із цими перешкодами.



Для того, хто прийняв Ісуса,
приємніше за все перебувати 

в спілкуванні з Ним

Скарби Христа96

Вибери місце для свого спілкування з Господом і намалюй на годинниках стрілки, що вказують
час, який ти обереш для усамітнення з Ним. Напиши, чому ти вибрав саме це місце.



Напиши, про що просила жінка Ісуса й що Він їй відповів.

Біля Твоїх ніг

Понеділок
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Прочитай Марка 7:25�30

Зафарбуй жовтим кольором усі плоди, які торкаються між собою, 
і ти довідаєшся, що можна було дізнатися про Ісуса за Його вчинками.

Відзнач правильні відповіді.

ВівторокПрочитай Матвія 12:22�37

Середа Прочитай Матвія 12:38�45

Напиши, які
вчинки Ісуса
доводять це.

Чому книжники й фарисеї хотіли доказів, що Ісус – Божий Син?
__ Тому що боялися помилитися.
__ Хотіли, щоби в Ісуса повірили всі люди.
__ Тому що не вірили Ісусові.

Хто шукає ознаки?
__ Астрономи.
__ Рід лукавий і перелюбний.
__ Рід людський.

Кого Ісус називає братами?
__ Петра, Якова й Івана.
__ Тих, хто виконує волю Небесного Отця.
__ Тих, хто слухав проповідь Ісуса.
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Скарби Христа
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Покажи стрілкою, що в притчі означають ці поняття.

Обведи потрібні малюнки, із чим Ісус порівнює Царство Небесне.

Випиши перші літери предметів, зображених на малюнку, щоб дізна�
тися, як Петро назвав Ісуса.

Четвер Прочитай Матвія13:24:43

П’ятниця Прочитай Матвія 13:44�53

Субота Прочитай Матвія 16:13�23

Запиши свої молитовні потреби:

ДОБРЕ НАСІННЯ
КУКІЛЬ
ВОРОГ

ПАН
РАБИ

ЖНИВА
ПОЛЕ

СИН ЛЮДСЬКИЙ
СИНИ ЛУКАВОГО
АНГЕЛИ
СИНИ ЦАРСТВА
КІНЕЦЬ СВІТУ
СВІТ
ДИЯВОЛ

Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені 
не грішити проти Тебе

(Псалом 118(119):11)

Від

до

сердечка

серця прочитай 

словечка 



99
Чудесне слово

ЧУДЕСНЕ СЛОВО
Луки 17:11�19

77
$ Щось тато затримується, – задумливо

сказала мама, накриваючи разом із дочками
на стіл. Коли в прихожій пролунав дзвінок,
дівчатка стрімголов кинулися відчиняти две$
рі. На порозі стояв тато й за$
гадково усміхався.

$ А в мене для вас
сюрприз! Те, за що ви
молилися...

Не встиг він доказа$
ти, як сюрприз сам ви$
карабкався з$під поли
куртки й стрибнув на
підлогу.

$ Ой! Кошеня! – ра$
дісно заверещали дів$
чатка.

Наталя першою підхо$
пила пухнастого малю$
ка й побігла до кімна$
ти. Марина кинулася
за нею.

$ Я теж хочу його
потримати! – кричала
вона навздогін. – Він
не тільки твій, але й
мій! Дай його мені! Я
тільки трішечки його
потримаю!

Але Наталя продовжувала радісно круж$
ляти з кошеням по кімнаті, не звертаючи
уваги на сестру. Марина почала плакати й
тупотіти ногами, вимагаючи кошеня, а че$
рез хвилину довгоочікуване кошенятко ста$

ло причиною сварки. З переляку малюк
вирвався з рук Наталі та забився під диван.
До кімнати ввійшли батьки.

$ Чудово, – сказав тато, – замість того,
щоб подякувати Господу за таку чудесну
відповідь на вашу молитву, ви сваритеся.

Дівчатка відразу притихли й потупилися.
$ Що ж, доведеться й це кошеня по$

вернути.
$ Ні! Не потрібно! Ми зро$
зуміли! Ми просто якось
не помітили, забули. Про$
сти нас, тату! Ми навіть
тобі забули подякувати, –
навперебій заговорили
дівчатка. Їм стало жаль
маленького наляканого
кошеняти, було сором$
но перед батьком, а пе$
ред Богом вони відчу$
ли себе просто жалюгід$
ними й невдячними.

Але як же все$таки
добре, що в дітей є бать$
ки! Мама нагадала, що
потрібно зробити, щоб
знову помиритися одна з

одною, з татом, а головне –
примиритися з Господом.

$ Ти теж пробач нам, Васько, ми більше
не будемо тебе лякати, – прошепотіла Ната$
ля на вушко кошеняті, коли після молитви їм
з Мариною все$таки вдалося витягти його з$
під дивана.
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Зцілений від прокази самарянин не забув подякувати Ісусу. Ми нічого не можемо дати
Господу, щоб збагатити Його, адже Він є Пан усього. Все, що ми можемо зробити, – це
дякувати Йому за те, що Він нам дає й робить для нас.

Тут заховане чудесне слово. Щоб його прочитати, потрібно з’єднати лініями однакові значки.



Той, хто прийняв Ісуса, вдячний
Йому за все

Скарби Христа100

Хлопчик не знає, за що молитися. Розглянь його кімнату й напиши йому підказку, за що він
може дякувати Господу.

Намалюй три малюнки за назвами: «Це Господь зробив для мене», «Це Він робить для мене», 
«Це Він обіцяв зробити». Не забувай дякувати Йому за це завжди!



Напиши, що пророчив Ісус Своїм учням.

Обведи предмет, у якому Петро знайшов
гроші для сплати податку.

Встав пропущені слова, користуючись словами для роботи.

Чудесне слово

Понеділок

101

Прочитай Матвія 16:24�28

Напиши на хмарі слова,
які почули учні.
Розфарбуй малюнок.

$ З ким розмовляє Ісус?

$ Що сказав Ісус учням,
коли вони попадали
долілиць від страху?

Вівторок

Прочитай 
Матвія 17:1�13

Середа Прочитай Матвія 17:22�27

«Промовив тоді Ісус ___________ Своїм: Коли хоче хто йти ___________ за Мною, хай

_________________ самого себе, і хай візьме свого _____________, та й іде вслід за Мною. Бо

хто хоче ___________ свою душу, той ________________ її, хто ж за __________ свою душу

погубить, той знайде її. Яка ж ______________ людині, що _______________ ввесь світ, але душу

свою ___________________? Або що дасть людина _____________ за душу свою? Бо прийде Син

Людський у ____________ Свого Отця з _____________ Своїми, і тоді ________________ кожному

згідно з ділами його».

Слова для роботи: зречеться, вслід, занапастить, взамін, користь, віддасть, спасти, погубить,
Мене, здобуде, хреста, учням, славі, Анголами.



Скарби Христа
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Правильно пройшовши по шнуру, ти довідаєшся, як треба поводитися в будь�якій ситуації.

Досліди вираз.

Розфарбуй малюнок за симво�
лами. Допиши слова Ісуса.

Четвер Прочитай Марка 9:33�37

П’ятниця Прочитай Марка 10:1�12

Субота Прочитай 
Марка 10:13�16

Запиши свої молитовні потреби:

ЩО БОГ СПАРУВАВ, ЛЮДИНА НЕХАЙ НЕ РОЗЛУЧУЄ

$ Хто сказав ці слова? ________________________________________________________________________

$ Кому сказані ці слова? ______________________________________________________________________

$ Про кого сказані ці слова? _________________________________________________________________

$ Яке запитання було перед цими словами? _________________________________________________

$ блакитний

$ синій

$ коричневий

$ зелений

$ бежевий

$ червоний

$ жовтий

ПУСТІТЬ ________ ДО МЕНЕ ПРИХОДИ$

ТИ, І ___ ___________ ЇМ, БО _________
___________ _________! ПОПРАВДІ

КАЖУ ВАМ: ХТО БОЖОГО ЦАРСТВА НЕ

__________, НЕМОВ ТЕ _________, ТОЙ

У НЬОГО НЕ ___________.

Марка ___:___

Коли

хто

першим

бути

нехай

бажає,

із усіх

і слуга

найменшим

буде

всім!

«Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас 
у Христі Ісусі»

(1 Солунян 5:18)



Чи став Ісус для тебе дорожчим за всі скарби? Чи
не схожий ти на багатого чоловіка з
Євангелії? Що може стати
для тебе перешкодою в
проходженні за Гос$
подом? Задумайся на
хвилинку й намагай$
ся бути чесним із
Господом, адже від
Нього не можна ні$
чого приховати.

103
Що найдорожче?

ЩО НАЙДОРОЖЧЕ?
Марка 10:17�31

88
Васько, викупаний і нагодований, вдово$

лено дрімав на рожевій подушечці біля бата$
реї, а Наталя з Мариною сиділи біля нього й
пошепки перемовлялися.

$ Йому потрібно зав’язати бант.
$ Так, рожевий, щоб па$

сував до кольору його
подушечки, що ти
йому пошила, –
мрійливо мірку$
вала Марина.

$ А як же ми піде$
мо завтра до церкви?
Йому ж буде страшно
самому, – прошепотіла рап$
том Наталя.

$ Може, попросимо маму, щоб залишила
нас удома з Васьком?

$ Ні, так не можна. Спілкування з Госпо$
дом важливіше за кошеня, – зупинила сестру
Наталя, – адже тобі теж було би кривдно,
якби мама, замість того щоб поговорити про
щось дуже важливе для тебе, гралася з ко$
шеням.

Вранці дівчатка поставили біля Васькової
подушечки блюдце з молоком. А щоб йому

не так було страшно, посадили біля нього
плюшевого кота.

$ Нехай думає, що це його мама, – сказа$
ла Марина.

У Недільній школі Ніна Іва$
нівна розповідала біблій$

ну історію про те, як
багатий чоловік не

захотів іти за Ісу$
сом, бо для цього

потрібно було
продати й роз$
дати бідним

усе своє майно.
Дорогою додому

дівчатка говорили про те, що вони
все$таки правильно зробили, що пішли до
церкви, а не залишилися з Васьком.

$ Розумієш, Васько, ми тебе дуже люби$
мо, – вже вдома прошепотіла на вушко
своєму улюбленцеві Наталя, – але церкву
ми не могли пропустити, тому що Ісус стає
дорожчим за всі скарби для тих, хто Його
любить!

Васько розуміюче подивився на дівчинку
й уткнувся носом їй у долоньку.
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Літери та цифри, напи�
сані на намистинах, впи�
ши на місця пропусків,
і ти зможеш прочитати
біблійний вірш. Б Д
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Ісус стає дорожчим за всі скарби
для тих, хто прийняв Його

Скарби Христа104

Знайди правильну дорогу до небесного міста. У квадратиках, що є перешкодами, намалюй ті
речі, які можуть стати для тебе перешкодою 
в проходженні за Господом.



Уважно прочитай притчу та встав у розповідь необхідні слова.

Цар простив одному своєму ________ борг розміром _________ _________ талантів. Але коли

цей раб зустрів свого _________________, що був винен йому _____ динаріїв, то став вимагати

в нього ________. Товариш просив його ____________, але той посадив його до ____________.

Коли цар довідався про це, він покликав раба й сказав: «Рабе ___________, я __________ був

тобі ввесь той _______, бо __________ ти мене. Чи й тобі не належало змилуватись над своїм

_______________, як і я над тобою був _______________?» Розсердившись, цар віддав його

катам, поки не ___________ йому всього __________.

Що найдорожче?

Понеділок

105

Прочитай Матвія 18:21�35

Порівняй малюнки та знайди 7 розходжень. Познач їх галочками.

Домалюй малюнок, з’єднавши пунктирні лінії, і розфарбуй його. 

ВівторокПрочитай Марка 10:46�52

Середа Прочитай Матвія 20:1�16

Дай відповідь на запитання.

$ Хто це? ________________

$ Чого він просить?

__________________________

$ Яка в нього хвороба?

__________________________

$ Що він кричав Ісусові? ____________________________________________________________________

$ Чого він хотів від Ісуса? ___________________________________________________________________

$ Що Ісус зробив із ним? ____________________________________________________________________

$ Що він зробив у відповідь? ________________________________________________________________

Встав пропущені слова.

«Чи ж не вільно мені зо

___________, що я _________,

зробити? Хіба око твоє

_____________ від того, що я

_____________? Отак будуть

________________ першими,

а _________________ останніми!».



Скарби Христа
106

Напиши, про що
попросила Ісуса
мати синів
Зеведеєвих і що
відповів їй Ісус.

Познач правильні відповіді.

Розфарбуй малюнок за
символами, і ти дові�
даєшся, чим повинен
бути дім Божий.

Четвер 

Прочитай 
Матвія 20:17�28

П’ятниця Прочитай Матвія 21:1�10

Субота

Прочитай 
Матвія 21:11�17

Запиши свої молитовні потреби:

Ісус в’їхав у Єрусалим:
__ на білому коні;
__ на двогорбому верблюді;
__ на осляті.

Дорогою Його зустрічали:
__ із прапорами;
__ з гілками дерев;
__ салютом.

По дорозі перед Ісусом народ стелив:
__ пелюстки квітів;
__ килими;
__ власну одежу.

Народ говорив, що це:
__ Ісус, Пророк із Назарета Галілейського;
__ Христос, Цар Юдейський;
__ Син Марії й теслі Йосипа.

– жовтий
– зелений
– блакитний

«Бо де скарб твій, – там буде й серце твоє!»

(Матвія 6:21)



107
Маленький, але значний

МАЛЕНЬКИЙ, АЛЕ ЗНАЧНИЙ
Луки 19:1�10

99
Поруч із будинком, де живуть Наталя та

Марина, розпочалося будівництво. Тут роз$
кидані камені й цегла, вириті ями. Щось там
зацікавило Васька, і він вистрибом кинувся
туди. Дівчатка стали доганяти його, щоб він
не забруднився. Але пустун умудрився про$
бігти по кинутій дошці й упав у величезну
брудну калюжу. Вхопившись за уламок дош$
ки, він у відчаї жалібно нявкав.

$ Як же тебе дістати? – хвилювалися дів$
чатка. – Адже тут по коліно води!

$ Давай накидаємо сюди каміння і всяко$
го сміття, – запропонувала Наталя, – тоді ти
потримаєш мене за руку, а я його дістану.

Потрібно було поспішати, і вони негайно
взялися за рятувальні роботи. Неза$
баром берег калюжі був засипаний,
і дівчатка приступили до другої ча$
стини операції. Марина тримала се$
стру за руку, а Наталя нахилилася
над самою водою й щосили тяглася
до промоклого наскрізь Васька.

$ Я більше не можу$у! – вигукнула
раптом Марина. Її рука випустила
руку сестри – і Наталя впала прямі$
сінько в калюжу, а за нею туди ж
полетіла й Марина.

Всі троє, мокрі, брудні й налякані,
вони стояли перед здивованою ма$
мою. Через якийсь час уже в сухому
одязі дівчатка грілися під ковдрою.

$ Спасибі, мамо, що ти нас не сва$
рила, – прошептала Наталя.

$ Як же я можу вас лаяти, ви ж рятували
Васька, ризикуючи впасти в брудну калю$
жу! Мені дуже приємно, що мої дочки схожі
на Ісуса.

Дівчатка здивовано перезирнулися.
$ Так, адже ж ви, як Ісус, готові були

прийняти покарання, хоча в тому, що ви
опинилися в калюжі, винен Васько.

$ Ми зробили так, бо любимо його, – по$
яснила Наталя.

$ Й Ісус узяв на Себе покарання за гріхи
всіх людей, бо Він нас любить. Ось чому я
вас не покарала. Але все$таки наступного
разу будьте обережніші!
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Тварин Господь не називає грішника$
ми, тому їм не потрібне спасіння. А ось лю$
дям воно необхідне, тому що саме людей
створив Господь, щоб жити з ними у Своєму
небесному місті. Але гріх став перешкодою
цьому. Закхей багато чого не розумів, але
найголовніше він зрозумів – він є загиблим
грішником, і тільки Ісус може допомогти йому.
Ти, як і Закхей, можеш прийняти Ісуса у своє сер$
це й отримати спасіння!



Той, хто прийняв Ісуса, отримує
спасіння

Скарби Христа108

Вкажи стрілочкою, чиї це слова. Напиши, кому вони сказані. Чому?

«Сьогодні потрібно Мені
бути в домі твоїм!» 

«Він до грішного мужа 
в гостину зайшов!». 

«Половину маєтку свого 
я віддам ось убогим».

Яка із цих молитов є молитвою примирення з Богом? Чому?

� Господи, прости мої гріхи, адже я крім гріхів робив багато доброго.

� Господи, мій гріх такий великий, що мені немає виправдання, але я вірю, що Ти
поніс покарання за мої гріхи на хресті й даєш мені прощення. Дякую тобі за Твій дар –
вічне життя. 

� Прости, будь ласка, мої гріхи. Я обіцяю більше
ніколи не грішити. 

� Господи, прости мої гріхи й прийми мене 
у Свою родину, адже мої батьки віруючі.

� Я дякую Тобі, що я не такий грішний, 
щоб потрапити в пекло. 

� Господи, я дуже грішний і не гідний жертви Твого
Сина, тому я готовий сам нести вічне покарання 
за свої гріхи.



Прочитай фрази в завулках і випиши, хто чинив з волі Божої.

Маленький, але значний

Понеділок
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Прочитай Матвія 21:23�32

Уважно прочитай притчу Ісуса і з’єднай відповідні значення.

Бог запрошує людей прийти до Нього, але багато хто відмовляється
від цього запрошення й ображає тих, хто кличе їх від імені Бога. Тому Господь запрошує нещасних
і знедолених, готових з радістю відгукнутися на запрошення. Намалюй людей, які відгукнулися на
Боже запрошення.

ВівторокПрочитай Матвія 21:33�46

Середа Прочитай Матвія 22:1�14

ГОСПОДАР
ВИНАРІ

РАБИ
СИН ГОСПОДАРЯ

ПРОРОКИ
ІСУС
БОГ
ЛЮДИ, ЯКІ НЕ ПРИЙНЯЛИ ІСУСА

Запиши свої молитовні потреби:
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Скарби Христа
110

Ти прочитаєш мудру від�
повідь Ісуса лукавим фа�
рисеям, якщо випишеш
слова, записані на монетах,
що торкаються між собою.

З’єднай крапки одна за одною, і ти побачиш,
як піклується про нас Ісус. Випиши перші літери кожного слова, і ти до�

відаєшся назву міста, що дуже любить Бог, але
яке часто не виконувало Божу волю.

Зафарбуй слова, які повідомляють, що буде відбуватися
останнім часом.

$ Що в тебе вийшло?

$ Що вони символізують?

$ Що тобі потрібно робити, щоб бути готовим?

Четвер Прочитай Матвія 22:15�22

П’ятниця Прочитай Матвія 23:36�39

Субота Прочитай 
Матвія 24:1�43
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«Син�бо Людський прийшов, щоб знайти та спасти, 
що загинуло!»

(Луки 19:10)
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Все моє – Твоє

ВСЕ МОЄ – ТВОЄ
Луки 21:1�4

1010
$ Яка важка! – задоволено сказала Марина,

зважуючи в руках круглу золотаву свинку$
скарбничку.

$ Але вона ще не зовсім повна. На поїзд$
ку може не вистачити.

$ Дівчатка, – почувся з сусідньої кімнати
мамин голос, – приготуйте одяг, завтра ми
йдемо на день народження до бабусі.

$ Точно, завтра ж у бабусі день народжен$
ня! Їй потрібно щось подарувати. Ходімо,
попросимо в мами гроші на подарунок, –
скоромовкою випалила Марина.

$ Почекай$но, але ж це вже буде не
наш подарунок, а мамин. Вони з та$
том уже купили подарунок ба$
бусі.

$ Ну, можна, звичай$
но, розбити нашу
скарбничку, але
тоді ми з то$
бою не зможе$
мо з’їздити на
канікулах на
екскурсію ра$
зом із усіма.
А який пода$
рунок бабусі
потрібний?
Може, у нас
ще зали$
шаться
гроші?

Вирок свин$
ці було винесе$
но. Її розбили й

порахували монети. Їх було досить для екс$
курсії. Дівчатка вирішили купити подару$
нок бабусі і ще трохи назбирати, щоб ви$
стачило й на екскурсію. Але в магазині
виявилося, що плед для бабусі, який їм
сподобався, дорогий. Грошей на екскур$
сію не залишиться зовсім.

$ А бабусі він сподобався б. У неї ноги
мерзнуть, коли вона сидить.

$ Так, гарний плед. Давай купимо його, а
на екскурсію з’їздимо іншим разом, – запро$
понувала Марина.

Плед бабусі дійсно дуже сподобався. А
коли вона довідалася, що внучки по$

жертвували заради нього поїзд$
кою на цікаву екскурсію, то

сказала:
$ Цей подарунок

буде найціннішим
для мене, бо ви,
як бідна вдова з

Євангелії, від$
дали для його

придбання
всі свої
гроші. 

Це свід$
чить, що
ви дуже
любите

мене.
Дякую

вам, 
мої

внученьки!
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Чи можеш ти сказати, що так любиш Ісуса, що готовий віддати Йому все найцінніше для
тебе? Для Господа найбільш бажаний подарунок, який ти можеш Йому принести, – це твоє
життя. Багато хто з людей присвятив своє життя Господу й ніхто жодного разу не пошкоду$
вав про те, що зробив занадто дорогий подарунок, бо для справді люблячого серця немає
нічого дорожчого, ніж тішити Того, Кого любиш!



Той, хто прийняв Ісуса, бажає
віддати Йому все, чим володіє

Скарби Христа112

Розглянь малюнки. Познач галочкою, чий подарунок є справжнім даром.

1. Сьогодні можна 
й до церкви сходити.
Мультиків по
телевізору однаково
не показують.

2. Подарую Євгенові
цей м’яч. Він мені
однаково вже не
потрібний, мені
куплять новий.

3. Ні! Цю книгу я 
не можу пожертвувати
для бібліотеки
Недільної школи. Вона
дуже дорога. А ось тих
у мене повно. Можу
навіть кілька віддати.

4. А можна було на
цю гривню купити
жуйок...

5. Я цілий рік збирав
гроші на приставку.
Ні, я не можу віддати
десяту частину, інакше
на приставку 
не вистачить.

6. Мама дозволила
подарувати подружці
моє нове плаття. Їй
навряд чи таке куплять,
бо вона сирота й
бабусиної пенсії на це
не вистачить.

Напиши, що можеш подарувати Господу ти.

Закінчи малюнок, з’єднав�
ши пунктирні лінії, і

розфарбуй його.

пожертвування



Зафарбуй слова, написані найдрібнішим
шрифтом, і впиши їх у пропуски.

«Тому будьте _________________ й ви, бо

________________ Син ________________ тієї

__________, коли ви не _________________!».

Все моє – Твоє

Понеділок
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Прочитай Матвія 24:44�51

Напиши, у чому виявилися
мудрими перші п’ять дів, а в чо�
му нерозумність інших п’яти.

Підпиши під кожним малюнком, що сказав пан кожному з цих рабів.

ВівторокПрочитай Матвія 25:1�13

Середа Прочитай Матвія 25:14�30

А як ти думаєш, що сказав
би тобі Ісус, якби зараз
прийшов на землю?



Скарби Христа
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Домалюй малюнок, з’єднавши пунктирні лінії.

Познач галочками відмінності.

Прочитай і випиши, що Ісус сказав своїм
учням, коли застав їх сплячими.

Четвер Прочитай 
Матвія 26:1�16

П’ятниця Прочитай Матвія 26:17�35

Субота Прочитай Матвія 26:36�56

Запиши свої молитовні потреби:

А ти б не пошкодував
для Ісуса найдорожчого,
що в тебе є?

«Блаженніше давати, ніж брати!»

(Дії 20:35)

Від

до

сердечка

серця прочитай 

словечка 
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Справжня мужність

СПРАВЖНЯ МУЖНІСТЬ
Матвія 27: 11�26

1111
Вже кілька місяців Васько живе у квар$

тирі Наталі й Марини. Спочатку дівчатка
дбали про свого улюбленця, але згодом
почали забувати про те, що його потрібно
нагодувати, винести для прогулянки на
вулицю тощо. Васько зовсім не скаржи$
вся, хоча йому, звичайно, було нелегко. А
недавно в їхнє місто переїхав татів брат зі
своєю родиною. Після цього до них у го$
сті став часто заходити їхній двоюрідний
брат Артем.

Артем на кілька років був старший за На$
талю. Разом з батьками він побував у Німеч$
чині, Італії й іще
деяких країнах.
Дівчаткам він
здавався над$
звичайно ро$
зумним і весе$
лим. І так по$
стійно виходи$
ло, що коли до
них приходив
Артем, вони не
тільки про Васька за$
бували, але навіть
про Ісуса якось не ви$
падало говорити. Тим
більше, що Артем
кілька разів пожартував
щодо віри бабусі. Казав, що вона
старомодна. Після цього дівчатка вирішили
взагалі не говорити з ним про Христа. Кому
ж хочеться здаватися старомодним? Перед
приходом Артема вони навіть Біблії свої хо$
вали на верхню полицю книжкової шафи.

Якось, коли Артем гостював у них,
Васько неймовірно розігрався. Він з розбі$
гу вистрибував то на ліжко, то на стілець.
І коли в черговий раз котеня вистрибнуло

на стілець, то заплуталося в шлейках Ната$
линого рюкзака й розсипало по підлозі всі
книжки.

$ А це що таке симпатичненьке? – запитав
хлопчик, піднімаючи з підлоги закладку, яку
дівчатка робили в Недільній школі, з напи$
сом «Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні,
будьте міцні...».

$ Ви що, теж до церкви ходите? – глузли$
во запитав він.

Дівчатка не могли вимовити й слова.
Слово Боже викрило їх у малодушності й

лицемірстві. І як це вони могли
так скривдити Ісуса!?

$ Так, ми не тільки ходимо
до церкви, але й віримо, що

Ісус помер за нас на хресті!
– першою порушила мов$

чання Наталя.
Марина теж під$
тримала сестру.

$ І можеш
називати

нас старо$
модними,
якщо хо$
чеш, але

ми однако$
во любимо 

Христа, – додала вона.
Здавалося, що на цьому їхній дружбі з

Артемом настав кінець. Але ні. Хлопчик
навіть більше став поважати своїх сестер
за те, що вони сміливо заявили про свою
віру.

$ Дивовижне кошеня наш Васько, – сказа$
ла якось Наталя, – як багато чому він нас
навчив!

$ Та ні, це не Васько, це Господь навчає
нас, як бути по$справжньому віруючими!
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Якщо уважно та з молитвою читати Слово Боже, воно багато чого зможе навчити тебе
на прикладах різних людей, як поганих, так і добрих.



Той, хто прийняв Ісуса, не може
бути легкодухим

Скарби Христа116

Вибери правильну відповідь.

1. Пилат був...
__ суддею;
__ царем;
__ прокуратором.

2. Священики та старші зрадили Ісуса, тому що...
__ заздрили Його популярності серед людей;
__ Він був небезпечною людиною;
__ на Нього наговорили інші люди.

3. Пилат хотів звільнити Ісуса, але не зміг, бо...
__ у нього було недостатньо влади;
__ він боявся, що старійшини поскаржаться на нього кесареві;
__ Ісус насправді був винним.

4. Приклад Пилата вчить нас...
__ не займати високих постів;
__ бути патріотами;
__ не бути легкодухими.

Напиши, що могло спадати
на думку Пилатові, коли він
розмірковував про те, що
робити з Ісусом.

Чого навчила тебе розповідь про Пилата? Напиши тут свою відповідь.



Зафарбуй слова, якими 
ти можеш назвати Ісуса, 
і побачиш, що в тебе вийде.

$ Що зображено на ма$

люнку?

Справжня мужність

Понеділок

117

Прочитай 
Матвія 27:27�66

Намалюй тут того, кого жінки побачили біля гробу. Напиши, що він їм сказав.

Покажи учням правильну дорога до Еммауса. Домалюй поруч із ними
Того, Хто приєднався до них дорогою. Напиши Його ім’я.

ВівторокПрочитай Матвія 28:1�10

Середа Прочитай Луки 24:13�33

$ Що зробили жінки
після його слів?



Скарби Христа
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Впиши перші літери слів у місця пропусків.

Розфарбуй малюнок за символами.

Намалюй тих, хто сказав ці слова, і тих, кому вони сказані.

Четвер Прочитай Матвія 28:11�20

П’ятниця 

Прочитай Луки 24:46�53

Субота Прочитай Дії 1:1�12

Запиши свої молитовні потреби:

І ОТО, __ ПЕРЕБУВАТИМУ З __АМИ ПОВ__ЯКДЕН__О АЖ __О __ІН__Я __І__У!

$ коричневий
$ бежевий
$ жовтий
$ синій
$ блакитний

$ Про яку силу згори казав Ісус?

Той Ісус, що
вознісся на небо від
вас, прийде так, як
бачили ви, як ішов

Він на небо!

«Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні...»

(1 Коринтян 16:13)
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Любов Святого Духа

ЛЮБОВ СВЯТОГО ДУХА
Дії 2:1�40

1212
$ Щось давно Артем до нас не заходив, –

якось сказала мама дівчаткам.
$ Зателефонуй, напевно, Сергієві, дові$

дайся, чи все в них гаразд, – звернулася во$
на вже до тата.

Увечері тато зателефонував братові й ді$
знався, що Артем зламав ногу та зараз, за$
гіпсований, лежить удома.

$ Треба обов’язково піти його провідати,
дівчатка, – сказала мама Марині й Наталі.

Сестри невдоволено поморщилися.
$ Мамо, не хочемо ми до нього в гості, –

протягла Наталя.
$ Чому? – здивовано підняла брови мама.
$ Ну, розумієш... – Наталя зам’ялася.
$ Вони такі багаті, і Артем постійно хва$

стається своїми новими іграшками й ре$
чами, каже, що нам таке ніколи не куп$
лять, – ображено заявила Марина. –
І знову став сміятися, що ми ві$
руючі.

Мама, задумавшись, присі$
ла на табуретку.

$ Дівчатка, але ж ми наба$
гато заможніші за цю родину.
І при цьому ми можемо діли$
тися своїм багатством з ким
завгодно.

$ Що це ще за багатство? –
здивувалися дівчатка.

$ Бог послав на землю Свя$
того Духа, і тим, хто любить
Його, Він дає любов до
ближнього. Будь$яке багат$
ство згодом щезає: гроші ви$
трачаються, іграшки лама$
ються, речі набридають. А
якщо ми слухаємося Господа,

то наш скарб – любов – не тільки не пропа$
дає, її стає все більше й більше. Тому я про$
поную вам піти до Артемка й поділитися
своїм багатством!

$ Мам, а знаєш про що я ще подумала? –
сказала повеселіла Наталя. – Буде навіть
нерозумно заздрити їхньому багатству. Ви
нам і комп’ютер недавно купили, і Васька
тато приніс, і взагалі, у нас є все необхідне,
правда?

$ Звичайно, правда, – обняла мама до$
чок, – Господь любить нас і завжди буде
про нас піклуватися!
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Чи не думав ти, що якщо ти дружиш із Ісусом, то володієш найбільшим скарбом на світі?!
Апостол Павло писав: «Ніколи любов не перестає! Хоч пророцтва й існують, – та припинять$
ся, хоч мови існують, – замовкнуть, хоч існує знання, – та скасується» (1 Коринтян 13:8). Усе
колись закінчиться, і тільки любов буде перебувати вічно, тому що наш Бог є любов!



Бог послав нам Святого Духа, щоб
ми мали любов один до одного

Скарби Христа120

Вибери варіант, як вчиниш ти.

1. Твоя маленька сестричка ненавмисно порвала твій шкільний зошит.
___ Ти розумієш, що вона не спеціально, але однаково не хочеш розмовляти з нею, адже

в школі дістанеться тобі, а не їй.
___ Зламаєш її улюблену іграшку, щоб вона зрозуміла, що недобре зачіпати чужі речі.
___ Розповіси їй, що тебе тепер у школі через неї будуть сварити, запропонуєш їй разом

підклеїти зошит.

Свій варіант:

2. Після обіду на столі залишилося багато посуду.
___ Підеш учити уроки, тому що тобі сьогодні багато завдали.
___ Помиєш посуд сам, а раптом мама втомилася?
___ Мама не попросила допомогти, виходить, вона сама може помити.

Свій варіант:

3. Тобі не подобається твій сусід з під’їзду.
___ Будеш молитися за нього й намагатися від чистого серця бути дружелюбним.
___ У Біблії написано, що треба любити ворогів, а він тобі не ворог, тому нехай не

зачіпає тебе.
___ Тут немає нічого поганого. Не можуть же всі люди подобатися!

Свій варіант:

Знайди потрібні
серця і розстав лі�
тери з них у зазна�
ченому порядку,
щоб дізнатися один
із плодів, який ми
приносимо, якщо
в нас живе Святий
Дух.



Знайди в таблиці слова із сьогоднішнього тексту та встав їх у
пропуски.

Що ми любимо Божих __________________, дізнаємося з того,

коли любимо Бога і Його заповіді ________________________. Бо

то _______________________ Божа, щоб ми додержували Його

_______________________, Його ж заповіді ____ _______________...

Бо троє свідкують на небі: Отець, Слово й _____________ _____,

і ці Троє – _____________.

Любов Святого Духа

Понеділок

121

Прочитай 1 Івана 5:1�8

Випиши, починаючи зі сніжинки, дуже важливий вірш, що говорить,
як нам потрібно проживати кожен день свого життя.

Зафарбуй червоним кольором усі сердечка, щоб дізнатися, Ким вилилась
у наші серця любов Божа.

ВівторокПрочитай Юди 17�25

Середа Прочитай Римлян 5:1�10

Д І Т С В И Й

Д Й Е І Я Т Д

О Ю Л Д О Д У

Д Б О І О Н Х

Е З В В Н Ж К

Р А П О Е Я І

Ж У Є М О Т

Від

до

сердечка

серця прочитай 

словечка 



Скарби Христа
122

Випиши за пунктами, як ми повинні виявляти любов, даровану нам Духом Святим.

Розстав правильно слова, і ти довідаєшся істину, що допоможе тобі 
не пишатися, на заздрити й цінувати інших людей.

Дай відповідь на запитання.

$ Про що найголовніше потрібно знати у своєму житті?

________________________________________________________________________

$ Чи обов’язково, щоб говорити про Ісуса, треба знати багато мудрих слів?

Чому? __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

$ На чому повинна утверджуватися наша віра? _______________________

$ Чому невіруючі люди не відразу розуміють духовні істини?

_______________________________________________________________________________________________

Четвер Прочитай Римлян 15:1�13

П’ятниця Прочитай Римлян 15:14�21

Субота Прочитай 1 Коринтян 2:1�16

Запиши свої молитовні потреби:

МИ ПОВИННІ:

1) нести ______________ ___________________;

2) не ___________ __________________;

3) догоджати ________________;

4) бути _____________________ _______ ___________;

5) приймати ____________ ______________.

________________ ____________________ ____________ _________ _______________ __________

___________ __________ ______________

діла – ;  Святого – ;  здійснює – ;  нас – ;  силою – ;  Христос – ; 

Духа – ;   через – ;  добрі – .

Подумай, як ти
можеш показати
Божу любов неві$
руючим людям.

«А плід духа: любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, мило�
сердя, віра, лагідність, здержливість: Закону нема на таких!»

(Галатів 5:22$23)
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Любов до нужденних

ЛЮБОВ ДО НУЖДЕННИХ
Дії 2:41�47

1313
Наталя сиділа в

кутку дитячої кімнати
й наводила лад серед
своїх ляльок. Тут бу$
ли й зовсім крихітні
дівчатка, у яких руха$
лася тільки голова, і
великі заводні ляльки із цілим арсеналом уб$
рань. А тітка Оля на минулий день народ$
ження Наталі подарувала ляльковий дім з
різними предметами: посудом, ліжечком,
пилососом. Але Наталиною улюбленицею
вже два роки була ляльки Діна, яку їй пода$
рували на Різдво. У неї було довге волосся,
яке Наталя щодня розчісувала й заплітала в
кіски. Якщо її покласти, Діна закривала очі.
Руки$ноги в неї згиналися, тому гратися з
нею було дуже цікаво – вона була як жива.

$ Зараз ми заплетемо волосся й підемо до
церкви. Сьогодні в тебе – найкраще плаття.
Адже ми завжди одягаємо до церкви все
найбільш ошатне, тому що це завжди свято,
– гралася Наталя.

$ На$та$лю$у! – почулося з вулиці. Дівчин$
ка виглянула з балкона.

$ Йду$йду! – крикнула вона у відповідь
подружкам, які нетерпляче виглядали її.
Схопивши Діну, вона швидко спустилася
східцями і вибігла у двір. Марина й сусідсь$
кі дівчатка вже гралися в якусь гру зі своїми
ляльками. Минуло трохи часу, і Наталя рап$
том побачила осторонь брудну худеньку
дівчинку. Вона витягала шию, намагаючись
розглянути, чим граються дівчатка.

$ А хто це? – тихенько запитала Наталя
одну зі своїх сусідок.

$ А, це... Так, бездомна якась. Уже кілька
разів її отут бачила.

$ Може, покличемо її з нами гратися?

$ Та ти що, а
раптом у неї во$
ші? – злякано ви$
гукнула дівчинка.

Наталя на се$
кунду задумалася,
а потім, підхопив$

ши Діну, метнулася додому.
$ Мамо, мамо! – задихаючись, закричала

вона, ледве переступивши поріг квартири.
$ Щось трапилося? – злякано запитала ма$

ма.
$ Так! Тобто, ні. Можна я Діну дівчинці

бездомній подарую? – випалила Наталя.
$ Якій дівчинці? – не зрозуміла мама.
$ Ну, там у дворі дівчинка зараз бездом$

на. Вона так дивилася на наших ляльок... А
інші бояться з нею гратися.

$ Звичайно, можна. Святий Дух поклав
тобі це на серце, і ти молодець, що послуха$
лася Його!

Мама обійняла дочку й на секунду заду$
малася.

$ Почекай, я їй зараз бутерброди зроблю.
А ти насип цукерок і печива в пакет.

Через пару хвилин Наталя вибігла у двір.
Дівчинка все так само стояла осторонь, бо$
язко переминаючись із ноги на ногу.

$ На, це тобі! – Наталя простягнула Діну
й пакет із їжею.

Дівчинка спочатку відскочила, не розумі$
ючи, чого від неї хоче Наталя.

$ Бери, мені мама дозволила, – ще раз ла$
скаво повторила Наталя.

Дівчинка нерішуче простягнула руку і
взяла ляльку. Її очі заблищали. Вона пригор$
нула ляльку до самого серця й тихенько ска$
зала: «Спасибі». Потім схопила пакет із
їжею й швидко втекла з двору.
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Навколо тебе щодня перебувають люди, які потребують допомоги. Якщо ти не будеш
закривати від них своє серце, Господь покаже, як і чим ти можеш їм допомогти. І навіть
якщо в тебе не буде потрібної речі, ти завжди зможеш поділитися найбільшим скарбом –
любов’ю Христа!



Христос нас навчає, що любов 
має виявлятися в нашій 

допомозі нужденним

Скарби Христа124

Вибери варіант, як вчиниш ти.

1. Ти знаєш, що твій однокласник з дуже бідної родини.
___ Будеш намагатися поділитися з ним тим, що в тебе є.
___ Ти теж не багач, нехай з ним діляться ті, у кого є багато грошей.
___ Будеш молитися за нього, але ділитися нічим не будеш – тобі самому треба.

Свій варіант:

2. Твоя однокласниця з Недільної школи загубила пакет із бутербродом.
___ Підкажеш сусідці, щоб вона поділилася з дівчинкою.
___ Поспівчуваєш і скажеш їй, щоб вона наступного разу була уважнішою.
___ Поділишся з нею тим, що тобі дали з собою.

Свій варіант:

3. Ти у школі виграв невеликий конструктор.
___ Даси молодшому братові тільки подивитися, він же не заслужив конструктор, як ти.
___ Будеш гратися ним із молодшим братом на рівних, він же не винуватий, що йому ні$

чого не дісталося.
___ Викинеш конструктор – у тебе таких уже повно.

Свій варіант:

Впиши літери в потрібні квіточки, і ти довідаєшся, яка якість тобі знадобиться, щоб допомага�
ти нужденним.



Встав слова, протилежні за змістом словам у дужках.

Коли буде серед тебе (багатий) __________, один із братів твоїх ув одній із брам твоїх у

Краї твоїм, що Господь, Бог твій, дає тобі, то не зробиш (добрим) ___________ свого серця,

і не (відімкнеш) _____________ своєї руки від убогого (сестри) ___________ свого, бо конче

відкриєш свою (ногу) _______ йому, і конче позичиш йому за його потребою, що буде (все

мати) ___________ йому. Конче даси йому, і нехай не (радіє) _________ твоє серце, коли ти

(відбиратимеш) ______________ йому, бо за ту річ (покарає) ________________ тебе Господь, Бог

твій у кожнім чині твоїм, і в усьому, до чого (не торкнеться) ______________ рука твоя. А коли

(хапатимеш) ___________ його (ув’язненим) __________ від себе, не відпустиш його (повно)

_________, конче наділи його з худоби своєї дрібної, і з току свого, і з кадки чавила свого,

чим поблагословив (його) _______ Господь, Бог твій, те даси йому. І будеш (забувати)

___________, що (вільним) _________ був ти сам у єгипетськім краї, та викупив тебе Господь,

Бог твій, тому я наказую тобі про цю річ (вчора) _____________.

Любов до нужденних

Понеділок
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Прочитай Повторення Закону 15:7�18

Намалюй ілюстрацію до сьогоднішнього тексту.

Прочитай важливу істину,
випиши її нижче й намагай�
ся сам завжди так чинити.

ВівторокПрочитай Дії 4:32�37

Середа Прочитай 1 Івана 3:14�24



Скарби Христа
126

Дай відповідь на запитання.

$ Який статок був у членів македонських церков? Вони були дуже багатими, що так хотіли

допомогти іншим?

$ Наскільки “добровільними” вони були? 

$ Для чого апостол Павло наводить коринтянам за взірець македонські церкви (вірш 8)?

$ Що зробив Ісус Христос заради кожного з нас?

Знайди відповідні пари та з’єднай їх лініями.

Збери монетки в правильному порядку, і ти довідаєшся пораду, яку
Павло дав молодому Тимофію і нам з вами.

Четвер Прочитай 2 Коринтян 8:1�15

П’ятниця Прочитай 2 Коринтян 9:6�15

Субота Прочитай 1  Тимофія 6:6�19

Запиши свої молитовні потреби:

ХТО СКУПО СІЄ ЙОГО СПРАВЕДЛИВІСТЬ ТРИВАЄ НАВІКИ

НЕХАЙ КОЖЕН ДАЄ

ТОЙ ЩЕДРО Й ЖАТИМЕВСЯКОЮ БЛАГОДАТТЮ ВАС ЗБАГАТИТИ

РОЗСИПАВ ТА ВБОГИМ РОЗДАВ

БОГ ЛЮБИТЬ ТОГО

ХТО СІЄ ЩЕДРО

ТОЙ СКУПО Й ЖАТИМЕ

ЯК СЕРЦЕ ЙОМУ ПРИЗВОЛЯЄ ХТО З РАДІСТЮ ДАЄ БОГ МАЄ СИЛУ

БЛАГОЧЕСТЯМ,

ТЕРПЕЛИВІСТЮ, ВІРОЮ, ЗА ПРАВДОЮ, ЖЕНИСЯ ЛАГІДНІСТЮ

ЛЮБОВ’Ю,

«А хто має достаток на світі, і бачить брата свого 
в недостачі, та серце своє зачиняє від нього, 

то як Божа любов пробуває в такому?»
(1 Івана 3:17)
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Любов до страждальців

ЛЮБОВ ДО СТРАЖДАЛЬЦІВ
Дії 3:1�11

1414
$ Давайте в «квача» пограємо! –

запропонувала Марина дівчат$
кам.

$ Ти квач! – крикнула Ната$
ля й кинулася навтьоки. Інші
дівчатка теж розбіглися. Ма$
рина бігала досить швидко,
тому через кілька секунд наз$
догнала одну з молодших по$
друг. Доторкнувсь до дівчин$
ки, вона швидко відскочила
вбік, а потім щосили побігла.
Оглядаючись, чи не наздога$
няє її подруга, Марина не по$
бачила на асфальті невеликої
западини. Ще секунда – і во$
на, потрапивши в западину
ногою, спіткнулася та з роз$
маху упала на коліна.

$ Ой, мамочко! – заплакала
Марина. Накульгуючи, вона сіла на лаву,
що стояла поруч, і, витираючи сльози бруд$
ними руками, розглядала розбиті до крові
коліна. Подруги продовжували грати в
«квача», не звертаючи на Марину ніякої ува$
ги. Але тут нагодилася Наталя.

$ Ой, Мариночко, де це ти так упала? –
злякалася вона.

$ Де$де, на асфальті, звичайно! Все через
цю Вальку! Я від неї тікала.

$ Ну, вона ж не винувата. Адже ти теж
спочатку її доганяла. Давай, я принесу води
й подорожника.

$ Тільки швидше, а то так боли$ить силь$
но! – і Марина знову заплакала.

Наталя миттю підхопилася й побігла до
фонтанчика. Вона зірвала два листки подо$
рожника, помила їх, а потім, взявши їх у зу$
би, набрала повні пригорщі води. Уже під$
ходячи до сестри, вона сама ненавмисно
спіткнулася й усе розлила.

$ Ну, Наталко, мені ж боляче. Ти можеш
швидше? – завередувала Марина.

$ Зараз, потерпи, я знову збігаю. – Цього
разу Наталя йшла обережніше. Поливаючи
з долонь, дівчатка змили Марині бруд з ко$
ліна, а потім Наталя, розім’явши листки по$
дорожника, обережно приклала їх до ран.

$ Не тисни, боляче ж! – вигукнула Мари$
на.

$ Зараз минеться, потерпи! – заспокоюва$
ла сестру Наталя. – Давай помалу додому
підемо. Ти тримайся за мою руку.

Дбайливо підтримуючи сестру, Наталя
обережно йшла вперед.

$ Наталю, спасибі тобі, – раптом тихо
промовила Марина. – Я така вереда!

$ Ну що ти! – усміхнулася Наталя. – Я б
на твоєму місці, напевно, так би верещала,
що вдома почули б!

Дівчатка засміялися й, обійнявсь, про$
довжили йти додому.
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Поспішай допомогти людині, що страждає. Подаруй їй скарб Христової любові, і ти по$
бачиш, які плоди це принесе!



Ісус хоче, щоб ми любили тих, 
хто страждає, і не відверталися 

від них

Скарби Христа128

Вибери варіант, як вчиниш ти.

1. У тата болить голова, і він просить тебе принести то таблетку, то воду, то говорити
тихше.
___ Обуришся, тому що в тебе теж є свої справи.
___ Зробиш усе, що він попросив, і подумаєш, що ще можна зробити, щоб йому було

легше.
___ Таблетку й воду принесеш, але в тата є своя кімната, а зараз по радіо твоя улюбле$

на передача, яку ти не хочеш робити тихіше.

Свій варіант:

2. У черзі до зубного лікаря перед тобою сидить маленький хлопчик і постійно плаче,
бо в нього болить зуб.
___ Попросиш його маму, щоб вона заспокоїла хлопчика – тут усі з хворими зубами.
___ Підеш в інший кінець коридору, щоб не чути цього хникання.
___ Дістанеш яку$небудь свою іграшку та спробуєш забавити малюка.

Свій варіант:

3. Бабуся сьогодні прикрикнула на тебе, тому що в неї цілий день поболює серце.
___ Образишся на неї й не будеш до кінця дня розмовляти.
___ Обіймеш і запропонуєш чим$небудь допомогти.
___ Поскаржишся мамі й у дворі, що тобі не повезло з бабусею.

Свій варіант:

Розстав дощечки в правильному порядку, і ти довідаєшся, як потрібно ставитися до стражда�
ючої людини.



Зафарбуй малюнок за символами, і ти дові�
даєшся, що тобі потрібно мати до людини, яка страждає.

Любов до страждальців

Понеділок
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Прочитай Йова 6:14�30

Під знаком «НЕБЕЗПЕЧНО» випиши із сьогоднішнього тексту те погане
ставлення, яке виявили до Йова його знайомі та друзі. Під знаком «ДОРОГА ВІЛЬНА» запиши
протилежне цьому ставлення, як нам велить чинити Господь.

Розшифруй Боже веління.

ВівторокПрочитай Йова 19:14�29

Середа Прочитай Римлян 12:4�15

. – зеленый

.. – жовтий

... – голубий

Покинули, забули, Залишилися зі страждальцем, пам’ятають,

1 5 4 6 10 11 8 1 2 4 7 12 5 6 3 10 11 8 12 9

Ключ:

1 $ТІШ, 2 – ИТЬ, 3 – О, 4 $СЯ, 5 $ТЕ, 6 – З, 

7 – І, 8 – ХТО, 9 – Е, 10 $ТИ, 11 – МИ, 

12 – ПЛАЧ.

Від

до

сердечка

серця прочитай 

словечка 
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Допиши, що заповів Бог через апостола Павла щодо страждання.

Розшифруй пропущені слова.

Згадайте ж про перші дні ваші, як ви просвітилися й витерпіли запеклу боротьбу

________________________. Ви були то видовищем зневаги

й __________________________то були

.                           ____________________________ тих, що жили                         _______________.

Ви$бо                                                           ____________________________ й з ув’язненими,

і грабунок свого майна прийняли з                                              ________________________,

відаючи, що маєте в небі для себе майно неминуще та                                ______________

Якщо ти придивишся
уважніше, то побачиш
отут пунктирні лінії.
З’єднай їх
фломастером, і ти
прочитаєш Божу обіцянку, дану кожній людині.

Четвер Прочитай 1 Коринтян 12:12�27

П’ятниця Прочитай Євреїв 10:32�39

Субота

Прочитай 
Євреїв 13:1�8

Запиши свої молитовні потреби:

І КОЛИ,

Щ

Щ

«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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Любов до служіння

ЛЮБОВ ДО СЛУЖІННЯ
Дії 8:4�25

1515
З початку навчального року

Наталя й Марина стали хо$
дити в дитячий церков$
ний хор. Їм там дуже
подобалося: вони вчи$
ли гарні пісні, а ко$
ли брали участь у
богослужіннях, то
одягали спеціальну
ошатну форму. На
свята їм роздавали в
хорі подарунки, а раз на
три місяці вони їздили в яке$не$
будь інше місто.

Наталя із задоволенням відвідувала спі$
ванки весь рік, і навіть весна, що нарешті
прогнала холодну непривітну зиму, не змі$
нила її ставлення до заняття в хорі. Незаба$
ром буде Пасхальне зібрання, регент дала
їм дуже складні пісні, і всі повинні були доб$
ре вивчити свою партію.

$ Наталю, пішли на вулиці погуляємо! –
покликала сестру Марина.

$ Я пізніше. Постійно в словах плутаюся в
цій пісні, – Наталя показала листок з нота$
ми сестрі. – А ти що, вже все вивчила?

Марина знітилася.
$ Та я... Ну, ввечері ще повчу.
$ Дивися, завтра – генеральна репетиція.

Хто не вивчить усього добре, не буде бра$
ти участь у зібранні. І Господу неприємно.
Що, тобі складно пісню для Нього вивчи$
ти? – серйозно дивлячись на сестру, запи$
тала Наталя.

$ Ну що ти мене повчаєш? – обурилася
Марина. – Проспіваю я не гірше за тебе.

Вона спересердя гучно відсунула стілець,
плюхнулася на нього й, невдоволено шару$

дячи своїми нотами, почала повторювати
текст пісні.

$ Маринко, ну чого ти гніваєшся? Ми ж
іще встигнемо погуляти!

$ І зовсім я не гніваюся! Просто набрид$
ло вже на ці співанки ходити. Ні у дворі
нормально не погуляєш, не помалюєш...

$ Мама каже, що якщо Бог дав нам голос
і слух, то ми повинні цей талант присвячу$
вати Йому. Ти думаєш, Йому сподобається
твоя пісня, якщо ти вчиш її з таким роздра$
туванням?

Марина сердито мовчала.
Наступного ранку Наталя пішла на спі$

ванку сама, тому що в Наталі до вечора під$
нялася невелика температура й заболіло
горло.

«Напевно, це тому, що Марина так по$
ставилася до співанки, – думала Наталя до$
рогою. – Бог хоче їй показати, що Йому
потрібна її любов, а не спів через силу. Бу$
ду молитися, щоб вона це зрозуміла й по$
каялася!»
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Чи не чиниш і ти іноді так? Чи не робиш ти щось за звичкою, вже зовсім не намагаючись
тішити Господа? Симон$ворожбит хотів отримати Божий дар за гроші, щоб продовжувати
дивувати людей чудесами. Петро зупинив його й сказав, що він неправий перед Богом і по$
дібне ставлення приведе його до загибелі. Основною причиною нашого служіння Богові
має бути любов!



Господь хоче, щоб ми служили Йому
з любові

Скарби Христа132

Вибери варіант, як вчиниш ти.

1. У хорі попросили вивчити вірш, щоб розповісти його на богослужінні.
___ Обов’язково вивчиш, адже тебе тоді сфотографують, а фотографію повісять на

святковому плакаті в церкві.
___ Не будеш учити, тому що й так за останній час тобі доручали вивчити три вірші.
___ Вивчиш, щоб прославити Ісуса на зібранні.

Свій варіант:

2. Ти не хочеш іти на богослужіння.
___ Підеш, але будеш гніватися весь день, що тобі не дають нормально відпочити.
___ Перед відходом помолишся, щоб Ісус забрав від тебе лінь і дав тобі більше любові

до Нього.
___ Підеш, бо інакше засмутиш батьків.

Свій варіант:

3. Учитель Недільної школи попросила залишитися кого�небудь після уроку й допо�
могти їй зібрати матеріали для творчої роботи.
___ Залишишся й допоможеш заради Імені Христа.
___ Залишишся й допоможеш, тому що ти – найкращий і найбільш працелюбний учень у

класі, не те що інші.
___ Залишишся й допоможеш, раптом учителька тобі подарує клей із блискітками або ще

що$небудь цікавеньке?

Свій варіант:

Знайди тут і обведи червоним фломастером слово, яке має бути основною причиною твого слу�
жіння Богові.



Знайди в цьому переліку одне слово, що починається з літери «С»,
одне слово з літери «Д», три слова з «О», одне слово з літери «К», одне слово з літери «Т» і одне – з
«Я». Підкресли їх, а потім склади чудову пораду, як нам треба ставитися один до одного.

Любов до служіння

Понеділок
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Прочитай 1 Петра 4:7�11

Дай відповідь на запитання.

$ Яку здатність дав Бог апостолам?

$ Чи маєш цю здатність ти? Як ти її можеш виявляти?

$ Чому Павло називає служіння Христу славним?

Намалюй ілюстрацію до сьогоднішнього тексту.

ВівторокПрочитай 2 Коринтян 3:1�11

Середа Прочитай Филип’ян 2:1�11

ЛЮБОВ
ОТРИМАВ
ЮНОСТІ
УТІШНИК
ТИМ
ВОРОЖНЕЧА
РУКОЮ

ДРУГ
ГРІХИ
ЖИТТЯ
ДАРОМ
ХАНААН
АБРИКОС
ГЛИБОКІ

ФАРАОНОВІ
ОДИН
БІБЛІЯ
ЯКЩО
СЛУЖІТЬ
ОДНОМУ
ЯКОГО

ДРУГОВІ
ЖАЛЮЗІ
КОЖЕН
ПОТРЕБА
МЕНШИЙ
ЯЗВОЮ
ЩОБ

Якщо ти ставишся до свого служіння, як до важкої чи нудної роботи,
отже, щось не так. Подумай, у чому причина, помолися, 
поговори з батьками.

Запиши свої молитовні потреби:



Скарби Христа
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Знайди відмінності 
й познач їх галочками.

Розгадай кросворд.

Якщо ти пройдеш пра�
вильною дорогою, збира�
ючи тільки не переверну�
ті літери, а потім складеш
із них слово, ти довідаєш�
ся, що допоможе вірую�
чим церкви в Ефесі отри�
мати свою нагороду – пло�
ди дерева життя.

Четвер 

Прочитай 
Филип’ян 2:12�18

П’ятниця Прочитай Филип’ян 2:19�30

Субота

Прочитай
Об’явлення 2:1�7

По горизонталі:
1. «Але в Господі маю надію, що й сам...
прибуду до вас». 2. Для чого Тимофій слу$
жив із Павлом? 3. Епафродит, служачи Пав$
лу,... був аж до смерти. 4. Павло пише, що
Епафродит... за всіма филип’янами. 5. Яка
якість Тимофія була відома филип’янам? 
6. Ім’я людини, що щиріше за всіх дбала
про филип’ян.

По вертикалі:
1. Що зробив Бог з Епафродитом під час
його хвороби? 2. Чого, на жаль, часто шу$
кають люди? 3. Брат, співробітник і спів$
бойовник апостола Павла. 4. За Чиє діло
Епафродит наблизився аж до смерті?
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І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на
спалення, та любови не маю, – то пожитку не матиму жадного!

(1 Коринтян 13:3)
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Любов до тих, хто спіткнувся

ЛЮБОВ ДО ТИХ, ХТО СПІТКНУВСЯ
Дії 9:1�30

1616

Минуло пасхальне богослужіння. Марина,
пропустивши генеральну репетицію, сиділа
не в хорі, а в залі, і вигляд у неї був засмуче$
ний, незважаючи на свято. «Як мені її жаль, –
думала Наталя, дивлячись на сестру з хору, –
треба що$небудь придумати, щоб утішити її».

Після зібрання регент сказала всім хори$
стам підійти до кімнати музичного відділу.
Виявилося, що для дітей приготовлені пас$
хальні подарунки. «А як же Марина? – за$
хвилювалася Наталя. – Поділюся з нею сво$
їм, їй тоді не образливо буде».

Взявши подарунок, вона заквапилася до
сестри. Та все ще сиділа в залі, сумно опу$
стивши голову.

$ Маринко, послухай... – почала було На$
таля.

$ Наталь, як ти думаєш, мене ще пустять у
хор? – на очах Марини забриніли сльози. –
Ви так добре співали, а я навіть не захотіла
для Господа потрудитися трохи. Та й взага$
лі, хіба це праця – вивчити пісню? Напевно,
Він мене покарав, і мене тепер виженуть із
хору. І правильно, буду тепер знати.

$ Мариночко, що ти! Хіба Господь нам не
прощає наші помилки? Ти ж покаялася, а це
головне! Аліна Геннадіївна нічого й не каза$
ла такого, щоб тебе виключати з хору. Нав$
паки, побажала тобі швидше одужувати.
Вона й ноти нових пісень тобі передала –
ми ще перед літніми канікулами будемо бра$

ти участь у богослужінні... Дивися, ось
що я тобі принесла.

Наталя почала розгортати подару$
нок, як раптом до них підійшла ре$
гент дитячого хору.

$ О, Мариночко, ти вже видужала?
Чому ж ти за подарунком не піді$
йшла? Адже ти – хористка. Тримай! –

Аліна Геннадіївна простягла дівчинці ко$
робку. – І обов’язково вивчи нові пісні,
добре?

$ Так! Я обов’язково... Звичайно ж, я
вивчу! Спасибі вам велике! – Марина по$
червоніла від ніяковості й радості водночас.
Як здорово, що її простили! А головне, во$
на відчула, як добре на серці після каяття.
Господь теж її простив!

$ Натко, а давай удома відразу, як прий$
демо, пісні повчимо! – запропонувала вона.

$ Давай, – погодилася Наталя, – сьогодні
ж неділя, ніякої роботи робити не треба.

Сестри обійнялися й заспівали свою
улюблену пісню про любов і всепрощення
Христа.
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Подумай, а чи завжди ти від чистого серця прощаєш того, хто помилився, хто вчинив
неправильно? Адже й ти іноді допускаєшся помилки й хочеш, щоб тебе прощали.
Пам’ятай заповідь Ісуса: «Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чи$
ніть їм і ви».



Ісус Христос закликає нас любити 
й прощати тих, хто помилився

Скарби Христа136

Вибери варіант, як вчиниш ти.

1. Ти попереджав брата, що деталі в конструкторі не треба сильно притискати, але
він не послухався, і в результаті вісім деталей зламано, а він плаче.
___ Даси йому кілька стусанів за те, що зіпсував твій конструктор.
___ Простиш його, бо ти й сам учора ненавмисно зламав кілька деталей.
___ Простиш його, але забереш одну з його улюблених іграшок замість поламаних деталей.

Свій варіант:

2. Молодша сестра дуже хотіла зробити малюнок у твоєму блокноті, але, малюючи,
ненавмисно залила фарбою кілька сторінок.
___ Більше не будеш їй довіряти – а раптом вона знову що$небудь зіпсує?
___ Не будеш розмовляти з нею до вечора – адже її ж просили акуратніше! 
___ Поміркуєш разом з нею, як можна виправити ситуацію; може, треба просто відріза$

ти забруднені аркуші.

Свій варіант:

3. Мама ненавмисно викинула твою настільну гру, переплутавши її з пакувальним
картоном.
___ Зажадаєш нову гру й будеш ображатися на маму, поки вона її не купить.
___ Заспокоїш маму, що вона не винувата – з кожним може таке трапитися.
___ Скажеш мамі, що зі своїми речами вона набагато уважніша.

Свій варіант:

Збери літери тільки з тих каменів, на яких є 2 смужки. Склади з них слово, яке підкаже, що
тобі потрібно робити з людиною, яка помилилася.

И



По пам’яті встав у пропуски слова, правильно розставивши літери.

Не (тсяші) ___________, як ворог твій (дпєаа) __________, а коли він (снетьпіткся)

______________, хай серце твоє не (дієра) _________, щоб Господь не побачив, і це не було в

Його очах (химли) _________, і щоб Він не (веуврзн) __________ Свого гніву від нього на тебе!

Не (липась) ___________ на злочинців, не (здзари) ___________ безбожним, бо (зомул) __________

не буде майбутности, світильник безбожних (непгасо) ___________.

Любов до тих, хто спіткнувся

Понеділок

137

Прочитай Приповісті 24:17�25

Випиши спочатку по черзі слова з білих рамочок, а потім – із чорних,
і ти довідаєшся, чому не можна засуджувати людей, які в чомусь помилилися.

Познач буквою Г ситуацію, коли вона є гріхом, і буквою Д, коли ця
справа є доброю або нормальною.

ВівторокПрочитай Римлян 14:1�13

Середа Прочитай Римлян 14:14�26
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ЇСТИ ЦУКЕРКУ...
__ не поділивсь із другом, що тебе образив;
__ вранці після сніданку.

СКАЗАТИ «НІ»...
__ коли однокласниця попросила тебе допомогти

їй із математикою;
__ коли тобі пропонують подивитися мультик, який

батьки не дозволяли дивитися.

ДОПОМОГТИ ДРУГОВІ...
__ знайти гаманець, що загубився;
__ намалювати карикатуру на строгу вчительку.

ЗАПРОПОНУВАТИ ОДНОКЛАСНИКАМ...
__ не розмовляти ніколи із хлопчиком, що поцупив

в іншого іграшку з кіндер$сюрпризу;
__ піти провідати хвору однокласницю, незважа$

ючи на те, що вона всіх дражнить.

Від

до

сердечка

серця прочитай 

словечка 



Скарби Христа
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З’єднай стрілочками фрази, щоб вийшла відповідь, як треба вести се�
бе із людиною, що згрішила. Випиши це нижче.

Павло дуже любив коринтян. Він викривав їх, але з любов’ю. До чого
призводить зауваження, зроблене з любов’ю, ти довідаєшся, якщо зафарбуєш простим олівцем всі
літери Е, Б, Ж, Л, Р і Є.

Е Ж Д Б Р О Л Р П Є Л Б Е О Б Б Ж К Л Б А Р Я Р Н Є Ж Р Н Ж Е Б Ж Я Є

За цими листками заховалися слова. Йди за ниткою, і ти зможеш пра�
вильно зібрати їх, довідавшись, як уникати осуду інших.

Четвер Прочитай 2 Коринтян 2:1�11

П’ятниця Прочитай 2 Коринтян 7:8�16

Субота Прочитай 2 Коринтян 13:5�13

Запиши свої молитовні потреби:

Досить
такому

що від
багатьох,благаю:

зміцніть

через те
навпаки, –

й
потішити,великий

до нього
любов! карання

того,

Через 
те вас

його не
пожер.

краще
простити

щоб
смуток

«Також не судіть, щоб не суджено й вас; і не осуджуйте,
щоб і вас не осуджено; прощайте, то простять і вам»

(Луки 6:37)



139
Любов до відкинутих

ЛЮБОВ ДО ВІДКИНУТИХ
Дії 10

1717
Пасхальні свята тривали. Марині й Ната$

лі дали в церкві запрошення з талончиком
на подарунок на євангелізаційну виставу
про розп’яття й воскресіння Христа. Треба
було запросити якусь дитину, яка ще ніколи
не була в церкві. Дівчатка довго думали, ко$
му дати запрошення.

На перерві вони зустрілися в шкільному
коридорі та крутили в руках запрошення,
пропонуючи один одному кандидатури.

$ Може, Артема запросимо? – запропону$
вала Наталя Марині.

$ Тато вранці сказав, що вони їдуть на ка$
нікули на море, їх не буде. Давай краще Ві$
ку, тато домовиться з машиною, і її разом з
коляскою зможуть привезти в церкву! – ви$
гукнула Марина.

$ Ти що, забула, Віка до кінця місяця в лі$
карні на обстеженні буде, – заперечила се$
стрі Наталя.

$ Біп! Бі$Біп! – раптом почули дівчатка
поруч із собою. Прямо на них, зображуючи
паровозик, мчав хлопчина з розпатланим
волоссям.

$ Чух$чух$чух, чух$чух$чух, – крутячи лік$
тями, запихкав він.

Дівчатка почер$
воніли й відійшли
убік.

$ От ненормаль$
ний! – пересмикну$
ла плечима Ната$
ля. – Такий вели$
кий, а грається, як
дитина.

$ Діти кажуть,
що в нього «не
всі вдома», – відпо$

віла Марина, скоса поглядаючи на дивного
хлопчика.

$ Як це? Хто не всі?
$ Ну, виходить, дивний він, хворіє чимсь,

і тому себе так веде. Але знаєш, учиться він
непогано, і дуже красиво малює. Він у па$
ралельному класі із мною, – додала Марина.

$ Може, й непогано, але з ним точно ніх$
то не дружитиме. Який з нього друг, – хи$
хикнула Наталя.

$ Слухай... – раптом задумливо мовила
Марина. – А що, якщо ми його запросимо?

$ Та ти що?! А раптом він у церкві крича$
ти почне, або ще якогось коника викине?
Що про нас подумають?

$ А що, чим він гірший за інших? Ніколи
нікого не кривдить, поводиться тихо. Шкода
його, що всі з нього глузують. Давай, Ната$
лочко, давай йому запрошення віддамо, –
стала вмовляти сестру Марина.

Наталя трохи подумала. Зрештою ствер$
дно кивнувши головою, пішла із сестрою
влід за хлопчиком.
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Можливо, у тебе теж є знайомі діти, з якими ніхто не дружить: у когось батьки алкого$
ліки, хтось погано й неохайно одягнений, хтось дивно поводиться. Часто діти не винуваті
в подібних проблемах, але однолітки однаково від них відвертаються. Господь Ісус вибрав
тебе, щоб ти ділився скарбом Його любові й із такими відкинутими дітьми!



Ісус хоче, щоб ми любили, як Він,
навіть неприємну нам на перший

погляд людину

Скарби Христа140

Вибери варіант, як вчиниш ти.

1. У тебе є сусід, хлопчик 12�и років. Всі діти зібралися грати у футбол, а його
не приймають, тому що він погано грає.
___ Ти теж «за», щоб його не приймати, нехай спочатку навчиться.
___ Треба його прийняти, але тільки не у твою команду!
___ Треба його прийняти, тому що кожний з нас не вміє чогось робити.

Свій варіант:

2. У класі ніхто не хоче дружити з новою дівчинкою, тому що в неї шрам через все
лице.
___ Ти будеш із нею дружити, тому що зовнішність – це не головне, зате в неї дуже до$

рогі іграшки.
___ Ти будеш із нею дружити, тому що нещастя може трапитися з кожним, а серце в ці$

єї дівчинки добре.
___ Ти не будеш із нею дружити, щоб над тобою не сміялися інші.

Свій варіант:

3. У твоїй школі вчиться хлопчик зі шкірою чорного кольору.
___ Ти будеш ставитися до нього, як до всіх інших.
___ Ти будеш триматися від нього подалі, тому що він не такий, як усі.
___ Ти будеш жартувати над ним, але ставитися до нього будеш нормально.

Свій варіант:

Якщо ти зафарбуєш всі літери, які є в слові ЛЮБОВ, ти довідаєшся, хто любить навіть відкину�
тих усіма людей.

Й Ц У К Е Н Г Ш Щ З Х Я Х З Щ Ш Г Н Е К У Ц Й Ф І А П Р Д Ж Э Я Ч С М

З Х Я Х З Щ Ш Г Н Е К У Ц Й Ф І А П Р Д Ж Э Я Ч С М Н Г Ш Щ З Х Я Х З

Я Л К У Ц Л З Л Б Т Я Л Й Н Л Е Н В Л З Л Ю Б О В З Я В Л Ж Э Й В Л Ц

Х Г Ю Й Ю З Я Ю Ф Ю Г Ю Ц Е Ю Й Л Й З Щ З З Л Й К Щ Л Ф П Л Й Л Й К З

З Н Ц Б Г Я Х Б Л З Н Б У Ю Б Ц Ю Ц Щ Ш Щ Щ Ю Ц Е Ш Ю І Р Ю Ц Ю Ц Е Щ

Щ Е О У О Х Й О І Щ Е О Л Щ О У Б У Ш Х Ш Ш Б У Н Г Б А Д Б У Б У Н Ш

Ш В К Е Є В Ц В А Ш К В К Ш В К Е О В Й Х Х О К Г Н Ч О В Е К З О В Г

Х Я Х З Щ Ш Г Н Е К У Ц Й Ф І А П Р Д Ж Й Й Ч С М Н Г Ш Щ З Х Я Х З А

Й Ц У К Е Н Г Ш Щ З Х Я Х З Щ Ш Г Н Е К У Ц Й Ф І А П Р Д Ж Э Я Ч С М



Встав пропущені слова в переказ, користуючись словами для роботи.

Пилип зустрів на дорозі скопця*, хранителя всіх скарбів ____________ цариці. Закон

_____________ спілкуватися з євнухами, але Божий закон любові _____________ і таких

знедолених людей. Пилип пояснив скопцеві, що пророк ________ говорить про ___________

_______________. Євнух з радістю прийняв звістку про ____________ і вирішив ______________ в

найближчій річці. Завдяки ________ Пилипа до відкинутих ще одна душа ___________ Господа

й Спасителя Христа.

Слова для роботи: Ісая, спасіння, не дозволяв, прийняла, етіопської, Ісуса Христа,
любові, приймає, христитися.

*скопців усі відкидали, тому що після спеціальної операції вони не могли вже одружуватися і мати дітей.

Любов до відкинутих

Понеділок
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Прочитай Дії 8:26�40

Вставивши потрібні літери, ти довідаєшся, чому ми не повинні нехту�
вати жодною людиною на світі.

Допиши, що заповіли апостоли дотримуватися поганам.

ВівторокПрочитай Дії 15:1�12

Середа Прочитай Дії 15:13�29

Бо зволилось Духові Святому ___________________________



Скарби Христа
142

Випиши перші літери слів, щоб дізнатися ще про одну якість Бога.

З’єднай крапки одну за одною, щоб дізнати�
ся, чим ми є у Христі з усіма віруючими людьми. Підпиши малюнок.

У таблиці заховалися слова (вони читаються зліва направо, зверху вниз
і по діагоналі). Знайди їх, зафарбуй, а потім впиши в пропуски.

Четвер Прочитай Галатів 2:1�10

П’ятниця Прочитай Ефесян 3:1�12

Субота Прочитай Ефесян 4:1�7

Запиши свої молитовні потреби:
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Запиши сюди імена дітей, які тобі не подобаються. Подумай,
може, причина не в них, а в тобі? Напроти кожного імені напиши,
що ти можеш зробити їм приємного.

Отож, благаю вас я, в’язень у _____________,

щоб ви поводилися _____________ покликання,

що до нього покликано вас, зо всякою

___________ та _____________, з ________________,

у любові ____________ один одного, пильнуючи

зберігати ___________ духа в союзі ___________.

А ____________ з нас дана благодать у _________

дару Христового.

«Та відкрив мені Бог, щоб я жадну людину не мав 
за огидну чи то за нечисту»

(Дії 10:28)
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Любов до тих, хто потрапив у біду

ЛЮБОВ ДО ТИХ, ХТО ПОТРАПИВ У БІДУ
Дії 12:1�17

1818
Був теплий весняний вихідний. Артем,

Наталя й Марина гуляли у дворі дому дівча$
ток. Артем після перелому вже зовсім по$
правився, але намагався ще не бігати й не
стрибати, тому дівчатка, щоб не драж$
нити його, сиділи поруч із ним на лаві
та щось весело обговорювали.

$ А може пограємо тепер
у таку гру, – запропону$
вала Наталя. Кожний
придумає розповідь
про те, як він когось
рятує. Ну, із усякими
там пригодами, щоб
цікаво було.

$ Ого! Давайте! – за$
горілася ідеєю Марина. – Зараз
я що$небудь обов’язково придумаю!

$ Поки ти придумуєш, я вже знаю, що роз$
повім, – перебив Артем. – Слухайте! Отже,
я начебто капітан рятувальної експедиції в
горах. У мене в команді десять чоловік. Не$
давно на гірське селище зійшла лавина й там
загубилося п’ять... ні, двадцять чоловік! Ми
повільно піднімаємося в гори із собаками...

$ А хіба собакам туди можна? Вони не
змерзнуть? – здивовано перепитала Марина.

$ Звичайно, ні! Я читав про таких. Не пе$
ребивай! Слухайте далі...

Артем почав гаряче жестикулювати, опи$
суючи свої пригоди. У своїй розповіді він
був безстрашним, добрим і сильним героєм.
У самому розпалі розповіді Артем навіть
підхопився, забув про хвору ногу, і став ліз$
ти по канату, що висів на знаряддях спор$
тивного комплексу. Дівчатка так заслухали$
ся, що навіть роти розкрили від подиву.

$ Ой! – зненацька почулося поруч. – Ой,
боляче ж як!

Дівчатка озирнулися. Поруч із ними на до$
ріжці стояла сусідка і, потираючи ногу, розгуб$

лено дивилася на картоплю, що розсипа$
лася навколо, і порваний пакет.

$ Це ж треба! Спіткнулася
на рівному місці! Як же
мені тепер донести все? –
бідкалася вона, змор$
щившись від болю та бе$
зуспішно намагаючись
зібрати картоплю в
порваний пакет.

Дівчатка зірвалися з
місця.

$ Я за сумкою! – крикнула
Наталя, забігаючи до себе в під’їзд.

$ Давай швидше! – відповіла їй Марина,
збираючи картоплю в купку. – Не пережи$
вайте, тітко Валю, зараз ми все зберемо.

У жінки на очах навіть сльози виступили.
$ Ох, дівчатка, спасибі вам! Які ви добрі!
$ Агов, Марино, довго ви там?! – почула

раптом Маринка нетерплячий голос Артема.
– Я ж на найцікавішому місці зупинився, уже
половину людей урятували. Давай швидше! А
Наталку я й чекати не буду, хай би не тікала.

Артем продовжував висіти на канаті, ні$
би й нічого не сталося.

$ Ех ти, а ще герой називається! – сумно
похитавши головою, відповіла Марина.

Наталя вибігла з великою сумкою, і вони
із сестрою, швидко зібравши картоплю, до$
помогли тітці Валі занести її додому. А Ар$
тем продовжував висіти на канаті, здивова$
но дивлячись услід дівчаткам.
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Артем не зрозумів, чим негарний його вчинок. А ти? Напиши тут.

А тепер подумай, чи завжди ти квапишся на допомогу людям, що потрапили в біду? Чи не пе$
рекладаєш ти допомогу на плечі інших людей, сам залишаючись осторонь? Ісус хоче, щоб ти з
любов’ю поспішав на допомогу тим, хто в біді, щоб поділитися з ними скарбом Його любові!



Ісус хоче, щоб ми з любов’ю
допомагали людям, які потрапили 

в біду

Скарби Христа144

Вибери варіант, як вчиниш ти.

1. У бабусі, що стоїть в черзі, упав ціпок.
___ Ти кинешся його піднімати.
___ Ти спочатку подивишся, чи не збирається їй допомогти хтось інший. Навіщо наліта$

ти відразу всім?
___ Ти будеш стояти далі, а то втратиш свою чергу. Бабуся не така вже й стара на ви$

гляд.

Свій варіант:

2. Мамі зателефонували з роботи та сказали терміново закінчити якийсь проект, 
а вечеря ще не готова.
___ Що ж, доведеться сьогодні залишитися без вечері. Нічого, яблука є, ось їх можна й

погризти.
___ Крім тебе є тато й сестричка із братом. Треба запропонувати мамі свою допомогу,

щоб щось приготувати.
___ Якщо мама попросить, ти що$небудь зробиш.

Свій варіант:

3. У вчительки, яку всі терпіти не можуть за строгість, розсипалися зі столу зоши�
ти, зібрані в цілого класу.
___ Кому$небудь іншому можна було б і допомогти, але тільки не їй!
___ Нехай черговий допоможе зібрати.
___ Відразу допоможеш зібрати зошити.

Свій варіант:

Артемова бабу�
ся впустила додолу
окуляри й не може
їх знайти. Познач
доріжку, якою по�
винен пройти Ар�
темко, щоб допо�
могти бабусі.



Виписавши літери, не позначені
комами, ти довідаєшся, 
що значить слово
ЗАСТУПАТИСЯ

Любов до тих, хто потрапив у біду

Понеділок

145

Прочитай Римлян 8:31�39

Дай відповідь на запитання.

$ Що закликає робити й нас Господь, коли потішає нас у всякій скорботі?

$ Що намножує Христос, коли настають часи страждань?

$ Для чого Бог допустив таку скорботу апостолові Павлу і його співробітникам?

$ Що допомогло Павлові і його друзям перенести страждання?

Випиши спочатку слова з ромашок, а потім – із дзвіночків, і дові�
даєшся, до чого закликає нас Бог через апостола Павла.

ВівторокПрочитай 2 Коринтян 1:1�11

Середа Прочитай Ефесян 6:10�24

, , . . , . . , , , , . , . , , , , . . , ,

Не забувай робити те ж саме!

УСЯКОЮ
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З 
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ЗА ВСІХ
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Й БЛАГАННЯМ

МОЛІТЬСЯ ДУХОМ,
А ДЛЯ ТОГО

КОЖНОГО 

ЧАСУ



Скарби Христа
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Розшифруй, що принесли апостолу і його співробітникам молитви солунян.

Виріши лайнворд
(остання буква
слова є першою
буквою наступ�
ного).

Розфарбуй за символа�
ми малюнок, і ти дові�
даєшся, чого просять лю�
ди, що потрапили в біду.

. – жовтий

.. – червоний

... – сірий

Четвер Прочитай 1 Солунян 3:1�13

П’ятниця Прочитай 2 Тимофія 1:8�18

Субота Прочитай Євреїв 13:15�25

Запиши свої молитовні потреби:

Ключ:

1. Той, хто живе в нас. 2. Той, у Кому нам дана благодать. 3. Господь
“нас... і покликав святим покликом”. 4. Христос “смерть зруйнував, і
вивів на... життя та нетління Євангелією”. 5. Ім’я людини, що пильно
шукала Павла в Римі та знайшла. 6. Місто, куди прибув Онисифор. 
7. Що знайти від Господа бажає Павло Онисифорові?

1. 3. 5. 6.

7.

2. 4.

«Тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте з отими, 
хто плаче!»

(Римлян 12:15)

А В Г Д Е І Л Н О П Р С Т У Х Ч Ш Ь Я
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Любов до тих, хто не знає Бога

ЛЮБОВ ДО ТИХ, ХТО НЕ ЗНАЄ БОГА
Дії 17:15�34

1919
У Наталі наступної суботи день народ$

ження. Як же вона чекала цього дня! Батьки
завжди влаштовують своїм дочкам свято з
конкурсами й подарунками для всіх запро$
шених дітей. Уже за тиждень мама дає дів$
чаткам різні цікаві завдання щодо підготовки
до свята: то конфетті нарізати, то прикраси
розфарбувати, то пил з найдальших куточків
повимітати. А тато сьогодні ввечері зробить
на комп’ютері гарні запрошення для гостей,
тому попросив, щоб Наталя за день написа$
ла список усіх запрошених дітей.

$ Давай разом складемо
список, – запропонувала На$
таля сестрі після обіду.

$ Давай! – радісно погоди$
лася Марина. – Ти Артема за$
прошуєш?

$ Так, все$таки він наш
брат. А ще Віку хочу запроси$
ти – вона вже повернулася з
лікарні, і татові буде несклад$
но довезти її до нас додому.

$ А із церкви кого? – заці$
кавлено запитала Марина.

$ З Недільної школи – На$
стю й Валерика.

$ А з хору можна Оксану за$
просити.

$ Так, точно, запрошу Окса$
ну... Так, записала. Залишається ще одна
людина. Тато з мамою сказали, щоб гостей
було шість, інакше за столом не помістимо$
ся, – засміялася Наталя. – Хто ж іще?

Дівчатка замислилися, дивлячись на список.
$ Послухай, – задумливо мовила раптом

Наталя. – А що, якщо... Я подумала... Здо$
рово було б, якщо б ми Дениса запросили,
ну, того дивного хлопчика із твоєї паралелі.

Його тут не скривдять. Йому буде цікаво, і
він зможе більше дізнатися про Христа. А
хто ж іще йому скаже? До нього й підходи$
ти соромляться.

$ Це ти здорово придумала! Я ж казала,
що він непоганий. Давай у мами запитаємо.

Дівчатка поговорили з мамою, і виявило$
ся, що вона знає батьків цього хлопчика.

$ Ми працюємо разом з його мамою, – по$
яснила вона. – Я обов’язково їй сьогодні за$
телефоную і запрошу її разом із сином, а ви
у понеділок віддасте йому в школі запро$

шення. І на дні народження в мене
з’явиться ще одна можливість пого$

ворити з нею. Я кілька разів го$
ворила з нею про Христа. Вона

ніби й не заперечує, але й до
церкви поки що не прихо$
дить. Може, після цієї зустрічі
щось зміниться.

Мама Дениса дуже зраділа
запрошенню й пообіцяла
прийти. Коли дівчатка в по$
неділок прийшли до школи,
виявилося, що Денис їх уже
чекає. Він стояв біля гардеро$
ба й нетерпляче переминався
з ноги на ногу. Дівчатка зро$
зуміли, що мама розповіла йо$
му про запрошення. Наталя

дістала із сумки красиву листівку й простяг$
ла Денисові.

$ Привіт! У мене цієї суботи день народ$
ження і я...

$ Спасибі! – Денис вихопив запрошення в
Наталі з рук і, радісно сміючись і підстри$
буючи, помчав до свого класу.

Дівчатка весело засміялися й задоволені
теж розійшлися по своїх кабінетах.
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Ніколи не стався до людей, що не знають Бога, зі зневагою або зверхньо. Бог полю$
бив кожного з нас, коли ми ще були грішниками. Він не втрачає надії, що кожна людина
прийде до Нього для примирення. Молися за таких людей і шукай можливості розповісти
їм про Ісуса.



Ми повинні показувати любов
Христа людям, які 

не знають Його

Скарби Христа148

Вибери варіант, як вчиниш ти.

1. У загальноосвітній школі у твоєму класі немає жодної віруючої дитини.
___ Ти намагаєшся не спілкуватися з однокласниками, тому що вони чинять гірше за тебе.
___ Ти намагаєшся розповідати дітям про Ісуса і поводитися так, щоб не неславилося

Ім’я Христа.
___ Ти нормально ставишся до дітей, але про Христа їм не розповідаєш. А раптом вони

почнуть з тебе сміятися?

Свій варіант:

2. У тебе у дворі є дідусь, що завжди проганяє з лавочки дітей, щоб самому посиді�
ти покурити.
___ Не будеш навіть підходити до нього. Мало того, що він невіруючий, то ще й до того

злий і курить.
___ Тобі немає до цього дідуся ніякого діла. Нехай сидить собі й убиває свої легені.
___ Намагатимешся подружитися з ним, дізнатися про його життя, адже тоді у тебе бу$

де можливість розповісти йому про Ісуса.

Свій варіант:

3. Ви вирішували в Недільній школі, кого Бог більше любить.
___ Ти вважаєш, що Бог однаково любить усіх людей.
___ Ти вважаєш, що Бог більше любить тих, хто вірить у Нього.
___ Ти вважаєш, що Бог більше любить тих людей, хто Його ще не знає, тому що Йому

більше їх шкода.

Свій варіант:

Починаючи із зірочки, іди за лінією, і ти дізнаєшся найголовніше, що ти повинен робити стосов�
но людей, які не знають Бога.



Намалюй ілюстрацію до сьогоднішнього тексту.

Любов до тих, хто не знає Бога

Понеділок

149

Прочитай Дії 14:11�22

Знайди відмінності на цих двох малюнках і познач їх галочками.

Запиши на вітрилі своїми
словами, як підбадьорив усіх
апостол Павло й що він
зробив (вірші 33�35).

ВівторокПрочитай Дії 16:16�34

Середа 

Прочитай 
Дії 27:15�36



Скарби Христа
150

Прочитай і випиши застереження апостола Павла, йдучи за ниткою.

З’єднай парами аркуші, що розлетілися.

Збери не перевернуті літери на сур�
мах, склади з них слово, і ти довідаєшся,
що потрібно мати до невіруючих, щоб
вони покаялися й жили з нами на небі.

Встав пропущені слова.

А раб ____________ не повинен ____________, але бути _____________ до _____, ______________,

до лиха _____________, що навчав би противників із ______________, чи Бог їм не дасть

____________, щоб правду пізнати, щоб ________________ від сітки диявола, що він ____________

їх для роблення волі своєї.

Четвер Прочитай 1 Коринтян 5:7�13

П’ятниця Прочитай 1 Солунян 4:9�18

Субота Прочитай 2 Тимофія 2:10�26

Запиши свої молитовні потреби:
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«А Бог доводить Свою любов до нас тим, що Христос
умер за нас, коли ми були ще грішниками»

(Римлян 5:8)

ВІРУЮЧИМИ, СПРАВИ ОСТЕРІГАТИСЯ НЕГІДНІ А ТИХ,
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Любов до начальства

ЛЮБОВ ДО НАЧАЛЬСТВА
Дії 25�26

2020
$ Все! Я більше до школи не піду! Бачити

її більше не можу! – Наталя, гнівно бли$
скаючи очами, кинула рюкзак на стілець, а
сама плюхнулася на диван.

$ Що, школу? Її ж недавно відремонтува$
ли, гарна така стала! – ус$
міхнувся тато.

$ Ні, не школу. Вероніку
Родіонівну! Вона вже всіх
у класі дістала, тату! Ти со$
бі не уявляєш, яка вона не$
стерпна. Я сьогодні сиділа
абсолютно мовчки, а Олен$
ка із задньої парти стала
мене в спину штовхати, за$
писку якусь щоб передати.
Так Родіонівна як гаркне:
«Наталю, вийди із класу!» Я
кажу їй, що не винувата, а
вона: «Якщо ще із мною
сперечатися будеш, зараз
же до директора підеш!»

Наталя не витримала й
заплакала. Тато підсів до
дочки й ласкаво обійняв її
за плечі.

$ І чому Бог таких терпить?! – уткнувшись
татові в плече, схлипувала Наталя.

$ Ну$ну$ну, доню, так не треба казати.
Перед Богом ми всі однаково грішні, і Він
прощає кожного, хто до Нього приходить. І
Вероніку Родіонівну простить, якщо вона
перед Ним покається. Повір мені, вона не
найстрашніша людина на землі, – посміхнув$
ся тато, гладячи Наташу по голові.

$ Вероніка Родіонівна покається? Ніколи
в це не повірю! Вона така зла!

$ Наталочко, але ж ти сама зараз на неї
теж кілька грубих слів сказала, і голос у те$

бе якийсь злий був. А ти ж все$таки хрис$
тиянка!

Тато уважно подивився на дочку. Та спо$
чатку відкрила рота, очевидно збираючись
виправдовуватися, але потім, зміркувавши,

що тато повністю має ра$
цію, важко зітхнула й, по$
мовчавши, сказала:

$ Так, тату, я, напевно,
нічим не краща за Веро$
ніку Родіонівну.

$ Правильно, Наталю.
Але в тебе є Христос,
Який змінює серця лю$
дей. І якщо ти будеш ста$
витися до своєї вчительки
з повагою й любов’ю, Ісус
буде діяти й у її житті.

Наталя ще трохи по$
мовчала.

$ Тату, але як я можу
любити її? Її ж усі терпіти
не можуть!

$ А ти не думала, що
вона не завжди була та$

ка? Може, у неї в житті сталася якась траге$
дія, після чого вона на всіх затаїла зло? А
ще подумай, що будь$якому вчителеві дуже
важко. Вас он скільки в класі, і в кожного
свій характер, свій рівень знань. Ти пошко$
дуй її, і тоді вже не зможеш на неї злитися.

$ Спасибі, татусю! – Наталя міцно обійня$
ла батька за шию. – Ти йди лягай, ти ж втом$
лений після зміни. А я піду вправи писати –
Вероніка Родіонівна стежить, щоб усі до$
машні завдання були виконані.

$ Молодець, Наталочко! Я тобою дуже за$
доволений! – ласкаво сказав тато й поцілу$
вав дочку.
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Якщо тобі знайома така ситуація, то тепер ти знаєш, як правильно в ній вчинити. На$
магайся бути слухняним стосовно тих людям, які над тобою поставлені. Але також став$
ся зі смиренністю й до тих, над якими ти сам старший, і ти не залишишся без Божого
благословення!



Господь закликає нас поважати
й любити начальство

Скарби Христа152

Вибери варіант, як вчиниш ти.

1. У дворі на лавочці бабусі часто лають нинішню владу.
___ Ти знаєш, що останнім часом сильно подорожчали продукти, виходить, влада дійсно

погана. Бабусі правильно кажуть.
___ Тобі однаково – ти ж не дорослий.
___ Ти молишся за свою країну й за тих, хто при владі. Тобі є за що навіть у цей час дя$

кувати Богові.

Свій варіант:

2. Батьки іноді не пускають тебе на вулицю гуляти.
___ Якщо причина серйозна, то ти слухаєшся, але сердишся, якщо причина здається то$

бі не поважною.
___ Ти завжди спокійно слухаєшся, тому що знаєш, що в батьків є причина і Бог буде те$

бе благословляти за слухняність.
___ Батьки тебе зовсім не розуміють і, напевно, не люблять, раз не дозволяють виходити.

Свій варіант:

3. Учительку фізкультури ніхто в школі не слухає, тому що вона не строга.
___ Ти будеш ставитися до неї з повагою, тому що вона – вчитель.
___ Ти будеш, як усі інші, глузувати з неї, але тільки тоді, коли вона не бачить.
___ Ти не будеш виконувати те, що вона каже зробити, бо всі так чинять.

Свій варіант:

Розгадай цей ребус, і ти довідаєшся, чого тебе навчить
шанобливе ставлення до тих, хто начальствує над тобою. С
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Розплутай плутанину, і ти дізна�
єшся, що може статися, якщо ми
не будемо боятися розповідати про
Ісуса і тим, хто старший за нас, і
тим, хто відповідає за нас.

Любов до начальства

Понеділок

153

Прочитай Дії 13:1�12

Виріши кросворд, і ти зможеш прочитати по горизонталі слово, ким
би міг стати цар Агріппа. Зафарбуй його.

Постав у пропуски слова, користуючись шифром.

ВівторокПрочитай Дії 26:19�32

Середа Прочитай 1 Петра 2:13�25

1. Що зробили з Павлом юдеї в храмі?
2. Кому вірив цар Агріппа?
3. Які слова провіщав Павло?
4. Ім’я людини, що перечила Павлу.
5. Від Агріппи не сховалось учення...
6. Павло благав Бога, щоб всі, хто слухає

його,... в Христа.
7. До кого відкликався Павло і чийого суду

вимагав?
8. Ким був Фест?
9. Павло свідчив малому й...
10. Кому проповідував Павло?
11. Що Павло отримав від Бога, коли на нього

хотіли напасти юдеї?
12. «Щоб чи мало, чи багато, не тільки$но ти,

але й усі, хто чує сьогодні мене, зробились
такими, як і я,... оцих ланцюгів».

1
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3 6 7 8

9

11

12

5 10

Отож, ( ) ______________ кожному людському ( ) ____________________ ради Господа, чи

то цареві, як найвищому, чи то ( ) ___________________, як від нього посланим для карання

( ) ____________________ та для ( ) _______________ доброчинців. ( ) _______________ всіх,

братство любіть, Бога бійтеся, царя ( ) ____________________. Раби, коріться ( ) _________

із повним страхом, не тільки добрим та тихим, але й ( ) _________________.

ШИФР: панам – ; похвали – ; шануйте – ; володарям – ; коріться – ;

прикрим – ; злочинців – ; поважайте – ; творінню – .
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Випиши літери із сувоїв, перев’язаних смугастою стрічечкою, і складеш
фразу, як ми повинні коритися старшим.

Дай відповідь на запитання.

$ Чому дружини повинні коритися чоловікам?

$ Як Біблія закликає чоловіків ставитися до дружин?

$ Чому діти повинні слухатися батьків?

$ Чого не повинні робити батьки стосовно своїх дітей? Чому?

$ Як потрібно служити начальству відповідно до вірша 22?

$ Як потрібно робити будь$яку справу?

Випиши одну за одною літери тільки з диких тварин, і ти довідаєшся,
що заповідає нам любити керівників.

Четвер Прочитай Ефесян 6:1�9

П’ятниця Прочитай Колосян 3:18�25

Субота Прочитай 1 Тимофія 6:1�5

Запиши свої молитовні потреби:
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«Нехай кожна людина кориться вищій владі, 
бо немає влади, як не від Бога, і влади існуючі

встановлені від Бога»
(Римлян 13:1)
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Любов до Бога

ЛЮБОВ ДО БОГА
Дії 20:13�38

2121
Кінець навчального року! Наталя з Мари$

ною весело щебечуть, збираючись до шко$
ли. Ще трішечки – і вже літні канікули!!!

$ Мариночко, Наталочко, а йдіть$но сюди
на кілька хвилин, – тато, таємниче усміхаю$
чись, зазирнув до кімнати.

Дівчатка, обганяю$
чи одна одну, кинули$
ся на кухню. Там уже
сиділа мама й теж не
менш таємниче усмі$
халася.

$ Ми хочемо зробити
вам сюрприз!

$ Який? – дівчатка затамували
подих.

Тато почекав хвилинку для біль$
шої врочистості й мовив:

$ До Різдва у вас буде двоє се$
стричок або братиків!

Дівчатка завмерли, не вірячи сво$
їм вухам.

$ Мамочко! Як здорово! – кинули$
ся вони обіймати й цілувати маму,
а потім разом повисли на татові й
навперебій стали запитувати: як
маляток назвуть, хто перший з
ними піде гуляти й таке інше.

$ Мам, це ми від радості,
ми зовсім не сваримося! –
кинулися знову обіймати
маму дівчатка.

$ Ну, добре, дівчата,
пора й до школи. А то
на контрольну спізнитеся. Дістанеться тобі,
Наталочко, від Вероніки Родіонівни!

$ Не дістанеться! – Наталя весело підморг$
нула татові. – Вона мене минулого уроку по$

хвалила й НАВІТЬ ПОПЛЕСКАЛА ПО ПЛЕ$
ЧУ! – Наталя виразно подивилася на тата.

$ Ого! То ти робиш успіхи! – тато вдово$
лено всміхнувся й обійняв дочку.

Дорогою до школи дівчатка збуджено об$
говорювали радісну новину.

$ Якщо буде хоч одна
дівчинка, вона буде спати
з нами в кімнаті. А потім я
навчу її вишивати, – мріяла
Марина.

$ А якщо буде хоч один
хлопчик, я навчу його за$
дачки з математики розв’я$
зувати. Прийде до першо$
го класу, а вже й рахувати
вміє, ото всі здивуються! –
вторила їй Наталя.

$ А знаєш що, – Марина
раптом навіть зупинилася, –
давай їм щовечора “Дитячу
Біблію” читати, а на зібран$
ні будемо мамі допомагати
наглядати за ними, щоб во$
ни тихенько сиділи й нікуди
не виходили. Вишивка й
математика – це, звичайно
ж, добре, але найголовні$
ше, щоб вони любили Ісуса,
правда ж?

$ Звичайно, правда! –
погодилась із сестрою На$
таля.

$ У житті немає нічого
важливішого! Так тато вчора казав, і я з ним
абсолютно згодна!

Дівчатка взялися за руки й заквапилися
до школи.
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Ми на землі всі такі різні: і за характером, і за кольором шкіри, і за віком, і за професі$
єю! Але є дещо, що поєднує зовсім різних людей так, що вони стають ближчими, ніж рідні
брати й сестри. Це любов до Ісуса Христа. У житті немає нічого прекраснішого, ніж люби$
ти Бога, і якщо ти любиш Його, ти по$справжньому щаслива людина! Цінуй цей скарб і бе$
режи його. Будь благословенний!



Ісус хоче, щоб ми любили Його
найбільше на світі

Скарби Христа156

Вибери варіант, як вчиниш ти.

1. Деякі діти в школі дражнять тебе, що ти віруючий.
___ Більше не будеш нікому говорити про Христа. Бог не образиться, Він же знає, що

глибоко в душі ти Його любиш.
___ Будеш говорити про Христа тільки тим друзям, які до тебе добре ставляться.
___ Будеш просто жаліти дітей, які відмовляються від справжнього скарбу Христової лю$

бові, і намагатимешся поділитися ним із усіма бажаючими.

Свій варіант:

2. Друзі пропонують тобі замість богослужінь щонеділі ходити на заняття з тенісу.
___ Подумаєш і, якщо батьки дозволять, погодишся.
___ Не погодишся, тому що для занять можна знайти й інший час, а неділя – день для

Господа, твого улюбленого Друга.
___ Погодишся, тому що головне – це не до церкви ходити, а просто в душі любити Бога.

Свій варіант:

3. Тобі дуже сподобався мультик, який показували в школі на продовженій групі,
але в ньому в одному місці глузували з Бога.
___ В цілому цей мультик був гарний, без бійок і поганих слів, так що можна буде його

знову подивитися.
___ Не будеш більше дивитися його, і навіть попросиш маму поговорити щодо цього

мультику з учителькою.
___ Сам дивитися не будеш, щоб не засмучувати Ісуса, але іншим дітям будеш радити,

адже мультик дуже цікавий.

Свій варіант:

Розстав літери на свої
місця, і ти довідаєшся, як
Святе Письмо називає
Ісуса Христа.



Розшифруй, що Павло був готовий зробити з великої любові до Христа.

Любов до Бога

Понеділок
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Прочитай Дії 21:7�15

Розстав слова в правильному порядку, і ти довідаєшся, яким було
основне заняття апостола Павла в Римі.

Розплутай плутанину, щоб дізнатися, для чого обрав нас Господь.

ВівторокПрочитай Дії 28:17�31

Середа Прочитай Ефесян 1:3�23

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

Шифр:

1 – А
2 – В
3 – Г
4 – Д

5 – Е
6 – З
7 – И
8 – І

9 – Й
10 – М
11 – О
12 – П

13 – Р
14 – С
15 – Т
16 – У

17 – Я

18 – ’

беззаборонно – 

про – 

Христа – 

Господа – 

навчав – 

Боже – 

проповідував – 

та з відвагою – 

він – 

Ісуса – 

повною – 

Царство, – 

            

Запиши свої молитовні потреби:
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Випиши за порядком
літери, записані в сер�
дечках, і ти довідаєшся,
що має відбуватися із
твоєю любов’ю до
Господа й людей.

Встав пропущені
слова.

Знайди відмінності та познач їх галочками.

Четвер Прочитай Филип’ян 1:1�12

П’ятниця 

Прочитай 
Филип’ян 3:1�11

Субота Прочитай Филип’ян 3:12�21
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Але те, що для мене було за ____________, те ради

Христа я за ___________ вважав. Я ради Нього ____________
всього, і вважаю все за сміття, щоб _____________ Христа,... щоб

___________ Його й ________ Його воскресення, та участь у

_________ Його,... аби досягнути якось

_______________ з мертвих.

Дай відповідь на запитання.

$ Що робить Павло, прагнучи до мети?

$ Кого радить наслідувати апостол?

$ Що зробить Христос із нашим тілом? 

«І будете ви дуже пильнувати про свої душі, 
щоб любити Господа, Бога вашого»

(Ісуса Навина 23:11)
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Скарби Христа

СКАРБИ ХРИСТА
Підсумковий урок

2222
Запиши в дужках по три слова чи фрази, що належать до кожної дорогоцінної біблійної істини.

Ісус дає радість (__________________________________________________); Той, хто любить Гос$
пода, хоче робити те, що приємно Ісусові (__________________________________________________);
Той, хто прийняв Ісуса, визнає Його Господом і прямує за Ним (__________________________
______________________________); Той, хто прийняв Ісуса, одержує звільнення від гріха
(______________________________________________________); Ісус задовольняє наші потреби
(____________________________________________________________); Для того, хто прийняв Ісуса,
приємніше за все перебувати в спілкуванні з Ним (_________________________________________
_____________); Той, хто прийняв Ісуса, вдячний Йому за все (_______________________________
_________________________); Ісус стає дорожчим за всі скарби для тих, хто прийняв Його
(_________________________________________________________); Той, хто прийняв Ісуса, отримує
спасіння (_______________________________________________________________); Той, хто прийняв
Ісуса, бажає віддати Йому все, чим володіє (________________________________________________);
Той, хто прийняв Ісуса, не може бути легкодухим (_________________________________________);
Бог послав нам Святого Духа, щоб ми мали любов один до одного (_______________________
___________________________); Христос нас навчає, що любов має виявлятися в нашій допомо$
зі нужденним (___________________________________________); Ісус хоче, щоб ми любили тих, хто
страждає, і не відверталися від них (___________________________________________); Господь хо$
че, щоб ми служили Йому з любові (_____________________________________________); Ісус Хри$
стос закликає нас любити і прощати тих, хто помилився (___________________________________);
Ісус хоче, щоб ми любили, як Він, навіть неприємну нам на перший погляд людину
(_________________________________________________); Ісус хоче, щоб ми з любов’ю допомагали
людям, які потрапили в біду (________________________________________________); Ми повинні
показувати любов Христа людям, які не знають Його (_______________________________________
______________); Господь закликає нас поважати й любити начальство (____________________
______________________________); Ісус хоче, щоб ми любили Його найбільше на світі
(____________________________________________).
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Слова для роботи: Агріппа; ангел Гавриїл; Атени; багатий чоловік; великий улов; було
все спільне; Варавва; вдова; верблюд; покладання рук апостолами; Гадаринська країна;
Генісарет; Голгофа; голуб; Дамаск; дві рибки; дві сестри; десять хворих; Закхей; Єрихон;
Іван Христитель; Йордан; зцілений самарянин; Італійський полк; Корнилій; дві лепти; ло$
вець людей; Марія; Марта; Мілет; митар; Назарет; свого життя не вважаю для себе цінним;
не пройшли мимо; Незнаному Богові; нечисті тварини; нужденний; мав духа нечистого;
Петро й Іван; Понтій Пилат; продавали маєтки; проказа; п’ять тисяч чоловік; п’ять хлібів;
язики поділені; різні мови; Савл; світло з неба; свині; Святий Дух; Симон$ворожбит;
скарб; скарбниця; стукався; в’язниця; повага; частування; кайдани та муки чекають мене;
Фест; Пилип; філософи; кривий; церква молилася.



Господь дарує людям скарб 
Своєї любові, і щасливий той, 

хто приймає цей дарунок

Скарби Христа160

Встав пропущені слова й цифри в коштовні біблійні вірші.

«Я ось благовіщу вам _____________ велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидо$

вім місті народився для вас Спаситель, Який є Христос Господь» (Луки 2:10$___)

«Отож, учиніть гідний плід _______________!» (Матвія 3:8)

«Як хто служить Мені, хай іде той за Мною, і де Я, там буде й слуга Мій» (_________ 12:26)

«Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за __________ на послух, то ви й ________ того...»

(Римлян ___:16а)

«Коли ж у Мені перебувати ви будете, а слова Мої позостануться в вас, то _____________,

чого хочете, – і ______________ вам!» (Івана 15:__)

«Я в серці своїм заховав Твоє ___________, щоб мені не ____________ проти Тебе»

(_____________ 118(119):11)

«______________ складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі» (1 Солунян ___:18)

«Бо де _________ твій, – там буде й _________ твоє!» (Матвія 6:____)

«Син$бо Людський прийшов, щоб ____________ та ____________, що загинуло!» (___________ 19:10)

«Блаженніше ____________, ніж ___________!» (Дії 20:35)

«Пильнуйте, стійте у вірі, будьте ____________, будьте міцні...» (1 ____________ 16:13)

«А плід духа: ____________, радість, мир, _________________, добрість, милосердя, віра,

_______________, здержливість: Закону нема на таких!» (Галатів 5:_____$____)

«А хто має _______________ на світі, і бачить брата свого в ______________, та серце своє за$

чиняє від нього, то як Божа любов пробуває в такому?» (____ Івана 3:17)

«А ви один до одного будьте _____________, милостиві, ______________ один одному, як і Бог

через Христа вам _____________!» (____________ 4:32)

«І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та _______________

не маю, – то ______________ не матиму жадного!» (____ Коринтян 13:3)

«Також не судіть, щоб не суджено й вас; і не ________________, щоб і вас не осуджено;

________________, то простять і вам» (Луки ___:37)

«Та відкрив мені Бог, щоб я жадну людину не _________ за ____________ чи то за

_______________» (________ 10:28)

«Тіштеся з тими, хто тішиться, і ___________ з отими, хто __________!» (Римлян 12:_____)

«А Бог _____________ Свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще

_____________» (_____________ 5:8)

«Нехай кожна людина _____________ вищій владі, бо немає __________, як не від Бога, і вла$

ди існуючі встановлені від Бога» (Римлян 13:___)

«І будете ви дуже пильнувати про свої душі, щоб ____________ Господа, Бога вашого»

(Ісуса ___________ 23:11)



Напиши, що нам потрібно виявляти у своєму християнському жит�
ті. У що це виростає, ти зможеш прочитати, якщо зафарбуєш всі значки V червоним кольором.

Скарби Христа
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Прочитай 2 Петра 1:1�11

Збери повітряні кульки в правильному порядку, і ти довідаєшся, чому
нас учить жертовна Божа любов.

Пройди по спіралі від центру й випи�
ши важливі слова, які підкажуть тобі, як перевіряти твою любов
до Бога.

ВівторокПрочитай 1 Івана 4:7�14

Середа Прочитай 1 Івана 4:15�21
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Дай відповідь на запитання.

$ Що ми завжди винні один одному? 

$ Хто виконав Закона? 

$ У якій заповіді містяться і всі інші, що стосуються людей навколо нас?

$ Чого не робить любов? 

$ Як нам треба поводитися, очікуючи Господа Ісуса Христа?

У рамочці ліворуч намалюй себе в ситуації, коли ти чиниш за бажання�
ми тіла. Праворуч намалюй себе, коли ти чиниш за духом, у любові. Який ти собі більше подобаєшся?

Виписавши перші літери слів, ти довідаєшся, для чого тебе вчать у
Недільній школі, для чого проповідують Слово Боже на богослужіннях.

Четвер Прочитай Римлян 13:8�14

П’ятниця Прочитай Галатів 5:13�26

Субота Прочитай 1 Тимофія 1:1�7

ЩОБ ТИ МАВ

«Отож�бо, для вас, хто вірує, Він коштовність»

(1 Петра 2:7а)
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Ісус дає
радість

Той, хто любить

Господа, хоче робити

те, що приємно
Ісусові

Той, хто прийняв

Ісуса, одержує

звільнення 

від гріха

Ісус стає
дорожчим за

всі скарби для
тих, хто
прийняв 

Його

То
й, х

то

прийняв Іс
уса,

визн
ає Його

Господом і

прямує за
 Ним

Ісус

за
довольняє

наші п
отр

еби
Той, хто
прийняв

Ісуса,
отримує
спасіння

Для того, хто прийняв

Ісуса, п
риємніше за все

перебувати в

спілкуванні з Ним

Той, хто прийняв
Ісуса, бажає

віддати Йому все,
чим володіє

Той, хто
прийняв

Ісуса,
вдячний

Йому за все

Той, хто
прийняв Ісуса,
не може бути
легкодухим
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Н е б е с н і н о т к иН е б е с н і н о т к и
ЗБІРНИК ДИТЯЧИХ ПІСЕНЬ

Ця весна

2. Радістю повітря все наповнене,
І дерева пестять одяг свій.
Сум пішов, а щастя ллється повінню.
Він воскрес! Живий Христос, живий!

3. Праведну одежу ми отримали,
І святковий всюди чути дзвін.
До Христа ідуть Його покликані,
Любить Він! Радійте, любить Він!

Зіронька в небі
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На небесах живе мій Спаситель

2. Ісус залишив небо, на землю Він прийшов,
Щоб я гріхи відкинув і вічний дім знайшов.
Як горе раптом прийде, до Бога я звернусь,
Бо знаю, де живе мій Спаситель, мій Ісус.

Приспів.

3. На небі так чудово, там гарний спів ведуть,
Тваринки не кусають, і мирно всі живуть,
Там горя не буває, там радість і спокій,
Там темряви немає, не виє буревій.

Приспів.

Господи, Тебе люблю

2. Господи, люблю Тебе,
Ти за нас віддав Себе.

Приспів.

3. Христе, Тебе славлю я,
Ти відкрив нам небеса.

Приспів.
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Ми повинні сяяти

2. Ми повинні сяяти Царю царів,
Щоб не викликати Його чесний гнів.
Все Він бачить з неба, не забудь про те,
Я в моєму куточку, ти – в своєму.

3. Ми повинні сяяти, бо стежить світ,
Хто взірцем їм буде, як чинити слід?
Зло, неправду ти перемагай добром,
Я в моєму куточку, ти – в своєму.

4. Ми повинні сяяти життям в Христі,
Добру Звістку людям з радістю нести,
Бути вірними Спасителю у всьому,
Я в моєму куточку, ти – в своєму.

Псалом 67:5
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Мир тобі, о Земле!

Бог чудово землю так створив
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Співаю про Христа мого

Вірю я

2. Вірю я, що Біблія права,
Знаю я, що Біблія права,
Правда це, що Біблія права!
Слава Господу!

3. Вірю я, що вірний слову Бог,
Знаю я, що вірний слову Бог,
Правда це, що вірний слову Бог!
Слава Господу!

4. Вірю я, Господь наш прийде знов,
Знаю я, Господь наш прийде знов,
Правда це, Господь наш прийде знов!
Слава Господу!
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В Божій школі

Божа хімія

2. Якщо хочеш добре жить,
То гріха не слід любить,
Будем завжди сповідатися –
Чисті станемо, як сніг.

3. Божа хімія проста:
Ти схились у ніг Христа,
Гріх червоний зафарбується,
Й чистий ти, як вовна та.
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Коли важко

2. На Голгофі Він за тебе в тяжких муках умирав.
Ти звернись тепер до Нього, щоб полегшення подав.

Приспів.

3. Він людей до Себе кличе і дає їм благодать.
В Нього вір, Йому молися, Його в труднощах не зрадь.

Приспів.
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Закхей

2. Швидко всі почули, що сказав той Закхей:
«Та хіба ж змінився той грішник?! 
Та невже>то, наш Закхею, ти добрішим став тепер,
Кривдити не будеш ти людей?!»

Приспів.

3. Де Христос, панує радість там і любов,
Зла немає там і обмови.
Як Закхей, також вчини: не барися, зло відкинь,
Швидше до Ісуса ти прийди.

Приспів.
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Позначення акордів:

A – ля (мажор)
B – сі (мажор)
C – до (мажор)
D – ре (мажор)
E – мі (мажор)
F – фа (мажор)
G – соль (мажор)
m – мінор
A/E – ля (мажор)

з басом мі
7 – септакорд
m705 0 септакорд 
з пониженою п’ятою
ступінню

Зміст:

Дивовижно землю Бог створив . . . . . . . . . . . .171
Божа хімія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
В Божій школі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Вірю я  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
Господи, Тебе люблю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
Закхей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
Зіронька в небі  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
Коли важко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
Ми повинні сяяти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
Мир тобі, о Земле!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
На землю спускаються тіні  . . . . . . . . . . . . . . .176
На небесах живе мій Спаситель  . . . . . . . . . . .169
Псалом 67:5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
Співаю про Христа мого  . . . . . . . . . . . . . . . . .172
Ця весна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168

На землю спускаються тіні

2. Страхіття нічні, ані тіні – ніщо не порушить мій сон,
Молитву Ісус завжди чує, і страх Він бере у полон.

Приспів.

3. На землю спустилися тіні, і мирно все спить навкруги.
В молитві схиляю коліна, з Христом говорю у тиші.

Приспів.


