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Вступ

СКАРБИ ХРИСТА

Дорогий учителю!
Ми сподіваємося, що вам і вашим юним уч�

ням сподобався попередній випуск Біблійного
навчання для дітей. А якщо такий посібник у
вас у руках уперше, то відтепер, сподіваємося,
ми і з вами станемо добрими друзями!

Коротко про структуру посібника. У ньо�
му наведено план уроку в Недільній школі. Для
співу під час заняття ви можете використовува�
ти пісенний збірник, що міститься наприкінці
Робочого зошита. Також не забувайте про різні
методи молитов, які ви проводите протягом
уроку. Налаштовуйте дітей на живе спілкування
з Богом.

У Робочому зошиті на відривних аркушах є
рубрика «Від серця до сердечка прочитай сло�
вечка». Записуйте туди кілька слів підбадьорен�
ня, добрі побажання, приємні для дитини слова,
звертаючись до неї на ім’я. Ви можете вносити
записи, коли діти самостійно щось роблять, або
коли якусь частину заняття проводить помічник.

У першому семестрі на кожному уроці діти
повинні вирізувати елемент малюнка з порядко�
вим номером цього уроку (ці сторінки містяться
наприкінці кожного семестру) і наклеювати їх
на запропоноване поле. Наприкінці семестру в
дітей вийде ціла картина. У другому семестрі
треба знайти зафарбований елемент, що відпо�
відає порожньому, з істиною вивченого уроку.
Ви можете збільшити ці сторінки й повісити в
класі біля дошки, а наклеювати діти будуть по
черзі.

На останній сторінці обкладинки ви знай�
дете фотографії деяких виробів, які виготовля�
ються на уроках цього випуску. Ми також чека�
ємо фотографій вашого класу і їхніх виробів на
електронну або поштову адресу Центру.

І семестр
НА УРОКАХ БОЖОЇ ШКОЛИ
Протягом першого семестру діти зможуть

вивчити багато Божих наук, які розкриваються
в Біблії. Ми намагалися провести аналогію зі
шкільними предметами, які вивчаються й у стар�
ших класах. Всім відомо, як діти хочуть швидше

вивчати предмети, яких у них ще немає. Тепер
у них з’явилася така можливість!

Основний акцент цього семестру – прак�
тичне застосування біблійних принципів. Для
цього розділ Практичне застосування складе�
ний у вигляді серії розповідей, у яких описуєть�
ся звичайне життя п’ятьох школярів. Діти, віро�
гідно, впізнають у якій�небудь із ситуацій себе,
і це допоможе їм правильно чинити у своєму
житті. Приготуйте кілька ковдр, щоб діти сиділи
на них під час читання вами «Шкільних пригод».
По�перше, це створить певну незвичайну атмо�
сферу, що допоможе їм краще запам’ятовувати
почуте. По�друге, така зміна пози корисна для
постави. Розташовуйте ковдри не навкруг себе,
а перед вами.

ІІ семестр
СКАРБИ ХРИСТА
Надуйте велику повітряну кулю. Сплетіть

сітку з ниток і накиньте її на кулю, спустивши
униз нитки (мал.1). Прикріпіть до них легкий ко�
шик, сплетений зі смужок кольорового паперу
(мал. 2). Підвісьте кулю за хвостик до стелі. На
кожному уроці вкладайте в кошик сердечко з
написаною на ньому біблійною істиною уроку.
Куля буде поступово здуватися, тому періодич�
но потрібно міняти її на іншу. Якщо це можливо,
перед підсумковим уроком замініть її на напов�
нену гелієм і відпустіть наприкінці уроку кулю із
серцями в кошику в небо. Це буде означати, що
ви з дітьми віддаєте Богові свої змінені серця.

Спустіть зі стелі додаткові нитки. На них
ви будете кріпити хмари з біблійними віршами
циклу. На стіну прикріпіть веселку, вирізану з
ватману. Напишіть на ній назву та біблійний
вірш семестру «Отож�бо, для вас, хто вірує, Він
коштовність» (1 Петра 2:7а). Нижче на стіні по�
містіть велику карту «Палестина часів Ісуса Хри�
ста», а в другій половині семестру – «Країни
Середземного моря в I ст. по Р.Х.». На кожно�
му уроці ви будете відзначати місця, де відбува�
лися події, про які йде мова на уроці, прапор�
цями з малюнками, що ілюструють тему уроку
(мал. 3).

Починаючи з 12�го уроку, ви будете виго�
товляти з дітьми досить складні вироби, щоб да�

ВСТУП
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Скарби Христа

рувати їх братам і сестрам після богослужіння.
Мета такого заходу полягає в тому, щоб діти не
жалкували розставатися з тим, на що вони ви�
тратили багато сил і старання заради любові в
Христі. Бог Отець віддав за нас найбільш доро�
гоцінне, що в Нього було – Свого Сина Ісуса
Христа, і діти повинні наслідувати свого Твор�
ця, для початку хоча б у малому. Домовтеся з
пастором церкви, щоб вам виділили в холі міс�
це, де ви могли б перебувати з дітьми й розкла�
дати дитячі вироби. Можна поставити разом
два столи, застелити скатертину, розкладати ви�
роби й щоразу ставити барвисто оформлене
оголошення з назвою та біблійним віршем се�
местру, а також словами ЦЕ ВАМ У ПОДАРУ�
НОК. Якщо місця немає, збирайтеся разом десь
перед виходом, і нехай діти дарують свої виро�
би, кому хочуть, але тоді краще спочатку оголо�
сити про це в церкві, щоб люди знали, у чому
зміст таких подарунків.

Постарайтеся розрахувати час заняття так,
щоб на все вистачило часу. Можливо, робіть
якісь заготовки вдома. І обов’язково виготов�
ляйте зразок виробу заздалегідь, можливо, вам
потрібно буде внести якісь свої корективи. Щоб
максимально збільшити час, відведений на
творчість, ми не робили розрізної картинки се�
местру на останні 11 уроків.

Успішного навчального року! З Богом!

мал. 1

мал. 2

мал. 3
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Оцінка роботи

Мета
Чи досягло проведене заняття поставленої

вами мети? Чому?

Чи варто щось змінити в наступному
занятті?

Час співу
Чи вдалося дітям прославляти Господа

співом, чи вони просто співали?

Вступ
Як реагували діти на Вступ?

Чи був який�небудь особливо успішний мо�
мент?

Чи є щось, що варто обміркувати або змі�
нити?

Біблійна історія
Як реагували діти на біблійну історію?

Чи були вони уважні?

Практичне застосування
Чи вдалося вам добре розкрити необхід�

ність застосування дітьми цієї біблійної істини в
їхньому житті?

Чи були свідчення того, що Бог трудиться
в учнях вашого класу?

Розучування біблійного вірша
Наскільки посібник для розучування вірша

допоміг дітям?

Чи всім легко дається запам’ятовування?

Час творчості
У яких умовах проходив Час творчості?

Наскільки він допоміг дітям закріпити біб�
лійну істину й вірш?

Молитва
Пригадайте в молитві кожну дитину. Мо�

же, в неї є якісь проблеми?

Чи є у вашому класі учень, який потребує
додаткової допомоги або уваги?

Ваша робота
Проаналізуйте, як добре ви були підготовле�

ні до заняття.

Проаналізуйте те, що вам особливо сподо�
балося сьогодні.

Чи є щось, що вас турбує?

З якими проблемами ви зіткнулися та яке
вирішення цих проблем можете запропонувати?

ОЦІНКА РОБОТИ
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На уроках Божої школи

Біблійна істина: 
Біблія закликає нас сміливо говорити про

Бога іншим людям

Мета:
Навчальна: учні повинні довідатися, що Гос�

подь закликає нас говорити про Нього
Практична: показати дітям Боже терпіння, Йо�

го турботу про нас; закликати їх сміливо
розповідати про Ісуса

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Щоб ви змогли ефективно провести цей

урок, моліться за те, щоб палко бажати розпо�
відати людям про Бога. Діти часто набагато
більше щирі в благовісті, ніж дорослі, тому ціл�
ком можливо, що цей урок навчить навіть біль�
ше вас, ніж ваших учнів.

Для уроку вам потрібно:
� для Біблійної історії:
* пишна розгалужена гілка або невеликий

кущ;
* смужки червоного або жовтогарячого го�

фрованого паперу 2х15 см, скотч або нитки;
* обігрівач або негучний вентилятор;
* хмарини з білого картону з округлими

краями зі словами Бога (див. відповідний роз�
діл) з рулончиками скотчу зі зворотного боку;

* хмарини з білого картону з гострими кра�
ями зі словами Мойсея (див. відповідний розділ)
з рулончиками скотчу;

* 10 стрілок з картону жовтого кольору з
рулончиками скотчу; розфарбовані, вирізані й
наклеєні на картон фігурки дітей для Практич�
ного застосування;

� для Часу творчості:
* великий плакат з накресленими лініями;

* кольоровий папір, ножиці, клей;
* наклейки;
* гелеві ручки.

Словник
Тесть – батько дружини.
Боязкість – несміливість, лякливість.
Тяжкоустий та тяжкоязикий – людина

з невиразною, неправильною вимовою; той,
хто не вміє чітко, правильно говорити.

Свідок – людина, що була особисто при
якійсь події, бачила її своїми очима.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Запитайте дітей, хто б із них хотів піти ще
до однієї школи. Навряд чи знайдеться багато
бажаючих! Тоді запитайте, хто хоче швидше
всього навчитися. Відразу, допустимо, за півро�
ку вивчити всі предмети, навіть ті, які вивчають
тільки в старших класах! Цього семестру в усіх
буде така можливість – вступити до школи, ди�
ректор якої – Сам Бог! Він дуже добрий, а Йо�
го уроки – дуже цікаві й повчальні. За один
урок ми будемо проходити цілу науку. Звичай�
но, далі вивчати її можна буде все життя, але
диплом про закінчення Божої школи отримають
всі! І перший предмет, який ми вивчимо в Божій
школі – це Божа мова.

Вступ
Запитайте дітей:
� Чого ви найбільше боїтеся?
Після того, як охочі висловляться, розка�

жіть учням таку історію.
Одна дівчинка – назвемо її Надійкою –

якось повинна була виступати на шкільному
святі з віршем. Вона дуже ретельно готувалася
й так часто розповідала вірш і татові, і мамі, і
сестричкам, і дідусеві з бабусею, що вони неза�
баром теж майже напам’ять знали його. Вона
дуже хвилювалася, що під час виступу забуде
якесь слово, їй навіть сон одного разу приснив�
ся, що вона забула, як починається вірш.

І ось настав день свята. Надійка дуже хви�
лювалася. Її навіть трохи нудило, тому вона ні�

Біблійний вірш:
«А тепер іди, а Я буду з устами твоїми, і
буду навчати тебе, що ти маєш говорити»

(Вихід 4:12)

БОЖА МОВА
Вихід 3�4 розділи

11у
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чого не захотіла їсти на сніданок. Святковий
концерт був після 3�го уроку, і весь цей час На�
дійка майже не слухала вчителя, допускала без�
ліч помилок у зошиті, не чула звернених до неї
запитань. Коли всіх дітей запросили до актової
зали, у Надійки затряслися коліна. Вона із на�
ростаючим хвилюванням чекала, коли оголо�
сять її номер. І ось її прізвище пролунало. У На�
дійки пересохло в горлі. Похитуючись, вийшла
вона на сцену. Про те, щоб розповісти вірш із
виразом, не було й мови – аби тільки слова всі
згадати правильно! Як�небудь Надійка пробур�
мотала всі слова вірша й швидко втекла схода�
ми на своє місце. «Ну, нарешті! Скінчилися му�
ки!», – подумала вона.

Можливо, хтось із вас теж хвилюється, як�
що треба розповісти щось вивчене. Але чи пе�
реживаєте ви, коли розповідаєте другові про
поїздку в зоопарк, або про те, як провели літні
канікули? Звичайно ж, ні! Ви робите це з вели�
чезною радістю, й іноді вчителеві навіть дово�
диться зробити вам кілька зауважень, щоб ви
нарешті заспокоїлися!

Коли ми розповідаємо людям про Госпо�
да, ми повинні робити це не тому, що так ска�
зав учитель, батьки або проповідник, а тому,
що ми любимо Ісуса, вдячні Йому за вічне жит�
тя, за те, що Він – наш вірний Друг. Але, на
жаль, не завжди так виходить. Деяким важко
говорити про Бога. Про одну таку людину ми
довідаємося сьогодні.

Біблійна історія
Нагадайте дітям, хто такий Мойсей: яке

веління дав фараон, як Мойсей опинився в
царському палаці, чому він пішов звідти. Після
цього поставте фігурку Мойсея із палицею і
продовжуйте.

Мойсей пас овець в Їтра, свого тестя, який
був жерцем. Одного разу він повів отару дале�
ко в пустелю й прийшов до гори Хорив. І
з’явився йому Ангел Господній у полум’ї, яким
горів терновий кущ (дістаньте кущ, увімкніть вен�
тилятор, спрямувавши його на кущ). Мойсей поба�
чив, що терновий кущ горить вогнем, але не
згоряє, і підійшов подивитися на це чудо. Тоді
Господь сказав йому (прочитайте дітям Вихід 3:7�
10, повісьте на дошку хмарину зі словами Я ЗІЙШОВ,
ЩОБ ВИЗВОЛИТИ та зверніть на них увагу дітей після
прочитання уривка).

Що ж відповів на це Мойсей? Напевно, він
з радістю кинувся виконувати доручення Госпо�
да! Адже Господь сказав, що це Він іде визво�

ляти Свій народ, а Мойсей буде тільки Його по�
сланником і помічником. На жаль, ні (повісьте на
дошку стрілочку й хмарину зі словами Мойсея ХТО
Я?). Мойсей сказав Богові: «Хто я, що піду до
фараона, і що виведу з Єгипту синів Ізраїле�
вих?» Дивно, може, Господь помилився у вибо�
рі посланника? Може, Він погано знає характер
Мойсея і його стосунки з єгиптянами? Звичай�
но ж, ні. Господь розуміє побоювання Мойсея,
тому відповідає йому словами підтримки (по�
вісьте стрілку й слова Бога Я БУДУ З ТОБОЮ).

Але Мойсей ще погано знає Господа, для
нього ці слова не значать надто багато. А як для
тебе? Те, що Господь із тобою, і з тобою (звер�
ніться до декількох дітей), Господь, наш Творець,
Всемогутній Всесильний Бог? Чи можемо ми
боятися чогось із таким Сильним Другом?

Але Мойсей все�таки боїться. Він боїться,
що євреї не повірять йому, почнуть його розпи�
тувати, можливо, скажуть щось глузливе, образ�
ливе (повісьте стрілку, наступні слова Мойсея й про�
читайте вірш 13). Господь у відповідь на страхи
Мойсея продовжує підбадьорювати його, роз�
повідаючи докладніше, як відбудеться вихід на�
роду з Єгипту. Він ще раз говорить Мойсею: «Я
виведу вас з єгипетської біди» (повісьте стрілку,
слова Бога й прочитайте вірші 18�20).

Можливо, вам здається, що якби Господь
розмовляв із вами, то вам було б уже соромно
Йому заперечувати. Хто знає... Але Мойсей був
дуже боязкий. Він боїться виконати Боже дору�
чення й каже: «Таж вони не повірять мені, і не
послухають голосу мого, бо скажуть: Господь
не явився тобі!?» (повісьте стрілку й слова Мойсея).

Хтось із нас уже закричав би: «Мойсею, а ну
швидко до Єгипту! Скільки можна тебе вмовля�
ти? Там твої брати й сестри в рабстві гинуть, а ти
тут розбалакався!» Але яке ж то щастя, що Гос�
подь не такий, як ми з вами, Він дуже терплячий
і допомагає слабким і боязким набути впевнено�
сті в собі. Тому Він дає Мойсею 3 чудесні зна�
мення (повісьте стрілку, хмарину 3 ЧУДЕСНІ
ЗНАМЕННЯ й прочитайте Вихід 4:2�9; для стар�
ших дітей ви можете проілюструвати ці знамення
за допомогою вигнутого ціпка, білої рукавички,
заздалегідь покладеної в нагрудну кишеню, і
піску, перемішаного із червоним харчовим барв�
ником, у який ви виллєте трохи води).

На жаль, і чудеса не додали сили Мойсею.
Він знову заперечує: «О Господи я не промо�
вець...» (повісьте стрілку й слова Мойсея). І знову
Господь підбадьорює його (прочитайте вірші 11�12
і повісьте стрілку та слова Бога).
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Як ви думаєте, чим закінчилася ця історія?
(Дайте можливість відповісти декільком учням).

Після всієї цієї розмови Мойсей каже: «Госпо�
ди, пошли іншого, кого маєш послати» (повісьте
стрілку й слова Мойсея). Що ж, довелося Богові
давати Мойсеєві помічника, хоча найкращий і
найсильніший помічник – Сам Господь (повісьте
фразу ЗАПАЛАВ ГНІВ, прочитайте вірші 14�15).

Згодом Мойсей навчився довіряти Богові
й слухатися Його велінь. Завдяки цьому він став
мудрим керівником, вірним Божим служителем.
Але ця його боязкість на початку служіння є для
нас прикладом, що треба сміливо свідчити про
Бога. Нерішучість, почуття незручності, со�
ром’язливість – це зовсім не гріх. Гріх – не ви�
конувати Божу волю.

Практичне застосування

Познайомте дітей з Богданом, Ганнусею,
Сергієм, Олесею і Максимом. Нехай фігури
цих дітей постійно висять на стіні з підписани�
ми під ними іменами. Скажіть дітям, що протя�
гом семестру на цих п’ятьох героїв чекають
різноманітні пригоди. Вони будуть потрапляти
в різні ситуації, і кожний за свою поведінку
має отримати оцінку. Всі учні будуть мати мо�
жливість побути вчителями! Покажіть дітям
сторінку Журналу вчителя, розкажіть, як ви�
ставляти оцінки.

Нехай діти із зошитами пересядуть на
ковдру. Прочитайте з виразом історію №1 зі
«Шкільних пригод», а вони наприкінці історії
нехай поставлять героям оцінки. Коли всі роз�
сядуться назад на місця, зніміть Божі слова з

дошки й розберіть із дітьми причини страху
або небажання говорити про Бога, які бува�
ють у них.

ХТО Я? Якщо ти віруєш у Господа Христа,
то ти – дитя Царя Царів, юний принц або прин�
цеса. Ти володієш найдорожчим багатством на
цьому світі – спасінням і вічним життям. Ти є
храмом Духа Святого. Хіба цього мало? Так,
про це можна говорити з ранку до ночі, але,
звичайно, без хвастощів, а запрошуючи друзів
до того ж!!! Довіряй Богові, і Він дасть тобі смі�
ливості.

А ВОНИ СКАЖУТЬ... Павло писав: «А
для мене то найменше, щоб судили мене ви чи
суд людський, бо я й сам не суджу себе. Я�бо
проти себе нічого не знаю, але цим не випра�
вдуюсь; Той же, Хто судить мене, то Господь»
(1 Кор. 4:3�4). Звичайно, якщо тобі зауважу�
ють, що ти себе погано ведеш, то до цього тре�
ба прислухатися, але якщо друзі сміються над
тобою, називають тебе «вигадником», то ти смі�

Я ЗІЙШОВ, ЩОБ
ВИЗВОЛИТИ

Я БУДУ З ТОБОЮ

Я БУДУ З УСТАМИ ТВО�
ЇМИ, І БУДУ НАВЧАТИ
ТЕБЕ, ЩО ТИ МАЄШ

ГОВОРИТИ.

ЗАПАЛАВ ГНІВ

Я ВИВЕДУ

3 ЧУДЕСНИХ ЗНАМЕННЯ

ХТО Я?

ВОНИ ЗАПИТАЮТЬ

ПОШЛИ ІНШОГО

ТАЖ ВОНИ 
НЕ ПОВІРЯТЬ МЕНІ

Я НЕ ПРОМОВЕЦЬ
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ливо можеш не звертати на їхні слова ніякої
уваги! Головне, що скаже Господь, коли ти ста�
неш перед Ним. Чи похвалить Він тебе, що ти
багатьом розповів про Нього, щоб людей у
Царстві Небесному було ще більше?

ТАЖ ВОНИ НЕ ПОВІРЯТЬ МЕНІ. Ось це
вже зовсім не твоя турбота! Віру дає Бог, а від
тебе Він чекає, що ти просто будеш Його вір�
ним, слухняним свідком. Ти можеш розповісти
про Божу любов, про те, як ви з Ним дружите,
як ти довіряєш Йому свої прикрості й ділишся
радістю, як мрієш про те, яким буде вічне жит�
тя з Ним.

Я НЕ ПРОМОВЕЦЬ. Не обов’язково гово�
рити багато або красиво. Просто треба говори�
ти від усього серця. А то деякі діти як анекдоти
розповідати, то їх не зупиниш, а запитаєш щось
про Бога – і слова не зв’яжуть.

ПОШЛИ ІНШОГО. Не відмовляй Господу,
не говори Йому «ні». Він віддав заради тебе на
смерть Свого Єдиного Сина, Ісуса Христа, щоб
ти міг жити вічно. Невже про це можна мовчати?

Вивчення біблійного вірша
Вивчіть біблійний вірш із рухами.
«А тепер іди» – зробіть кілька кроків;

«а Я буду з устами твоїми» – складіть два
вказівних і великих пальці в трикутник (символ
Бога) і прикладіть їх до рота;

«і буду навчати тебе» – підніміть вказівний
палець;

«що ти маєш говорити» – складіть одного
кулака рупором і піднесіть його до рота;

посилання – зробіть руками розкриту кни�
жечку.

Час творчості
Сьогодні у вас – єдина колективна робота

цього семестру. Згодом всі діти будуть робити
кожний свій виріб і дарувати її кому�небудь із
невіруючих родичів або знайомих. А сьогодні
ви зробите «ЖУРНАЛ СВІДЧЕНЬ», що буде
фіксувати, хто, кому, коли й що подарував. Це
допоможе дітям продумувати своє свідчення,
розповідати про Ісуса більшій кількості людей,
бути старанними і відповідальними у справі
благовістя.

Дайте дітям плакат, на якому розкреслені
лінії, і нехай вони впишуть туди кожен своє
прізвище й ім’я (за абеткою), а потім прикра�
сять аркуш наклейками й аплікаціями, дрібни�
ми малюнками.

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

Андрій
Андрєєв

Петрик
Петриченко

Оля
Олечко

Ж У Р Н А Л  С В І Д Ч Е Н Ь
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Біблійна істина: 
Господь дав людям Свої заповіді, щоб їм

добре жилося на землі

Мета:
Навчальна: вивчити з дітьми Десять заповідей
Практична: показати учням, як виконувати Бо�

жі заповіді в житті

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Знати Десять заповідей було дуже важли�

во не тільки для людей часів Старого Заповіту.
Доведіть сьогодні людині на підставі цих запові�
дей, що вона – грішник, і вона зрозуміє, що має
потребу в Спасителеві!

Підготуйте запитання на повторення мате�
ріалу минулого уроку.

Для уроку вам потрібно:
� кущ із минулого уроку із прив’язаними

до нього „вогниками” із червоного або жовто�
го паперу; на кожному вогнику запишіть запи�
тання на повторення (їх має бути більше, ніж
учнів);

� 10 пронумерованих листочків із запові�
дями, написаними на них по одній, для Біблій�
ної історії;

� для Часу творчості:
* виготовлені вдома листки�скрижалі із за�

писаними на них заповідями за числом учнів (тех�
ніку виготовлення див. у відповідному розділі);

* фломастери;
* степлер або нитки з голкою.

Словник
Подоба – ідол.
Надаремно – без мети, без потреби.
Шанувати – ставитися до кого�небудь із

глибокою повагою й любов’ю.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Нехай діти вишикуються в 2 команди. Діти

по черзі підходять до куща, обривають із його
“вогник” і відповідають на запитання. Якщо ди�
тина відповідає правильно, то сідає на своє міс�
це, якщо вона не може відповісти, то стає в кі�
нець колони, а право відповіді переходить іншій
команді. Грають доти, поки всі діти не дадуть
правильну відповідь.

Вступ
Поговоріть із дітьми, для чого потрібні

правила дорожнього руху й що трапляється, як�
що їх не дотримуватися.

У школі є такий предмет – охорона життє�
діяльності. Діти вивчають, як потрібно поводи�
тися в різних небезпечних ситуаціях, щоб збе�
регти собі здоров’я або навіть і життя. Але
найперші й найважливіші правила дав Бог. Він
піклується про Свій народ і одного разу дав
людям особливі правила, щоб вони не гріши�
ли, з ними не траплялося поганого, щоб їм
добре жилося на землі.

Біблійна історія
Господь вивів ізраїльський народ із єгипет�

ського рабства. Євреї повинні були створити
свою державу в обітованому Краї, куди вів їх
Бог. Але як там жити? За якими законами?
Євреї знали закони Єгипту, але єгиптяни були
ідолопоклонникам, вони не знали Живого Єди�
ного Бога, тому жити за їхніми правилами було
б погано. І Господь, звичайно ж, подбав про те,
щоб в Ізраїля були правильні закони, виконую�
чи які вони могли б добре жити на цій землі:
спілкуватися зі Святим Богом, любити й не
кривдити один одного, справедливо ставитися
до всіх людей.

Що ж це були за закони? (Нехай діти, яким
ви дали листочки, з виразом читають їх по черзі, а ви
коментуйте кожну з заповідей).

1. «Я – Господь, Бог твій, що вивів тебе з
єгипетського краю з дому рабства. Хай не буде
тобі інших богів передо Мною!».

Біблійний вірш:
Десять заповідей

Вихід 20:2�17

БОЖА ОХОРОНА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Вихід 20:1�21
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Господь вивів нас із рабства гріха. Це мо�
же зробити тільки Один Живий Бог Ісус Хри�
стос. Якщо людина вірить у якогось іншого бо�
га, вона не одержить Божих благословень, не
буде Його дитям, не успадковує вічне життя. Як
добре вірити в єдиного істинного Бога!

2. «Не роби собі різьби і всякої подоби з то�
го, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в во�
ді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо
Я – Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає
за провину батьків на синах, на третіх і на че�
твертих поколіннях тих, хто ненавидить Мене, і
що чинить милість тисячам поколінь тих, хто лю�
бить Мене, і хто держиться Моїх заповідей». У
давні часи ідолів робили із золота, срібла, дере�
ва. Це були маленькі статуетки або величезні
статуї. У наш час такого немає. Але сьогодні
з’явилися інші ідоли, яким поклоняються люди:
телевізор, комп’ютер, наркотики. Якщо щось у
твоєму житті для тебе важливіше за Христа – це
ідол, якого треба позбуватися. Ти не зможеш бу�
ти абсолютно щасливим без Христа.

3. «Не призивай Імення Господа, Бога тво�
го, надаремно, бо не помилує Господь того, хто
призиватиме Його Ймення надаремно». Як ча�
сто, щось упустивши або вдарившись, люди ви�
гукують: «Боже мій!», «Господи!». Не звертають�
ся до Нього в молитві, а просто говорять, як
звичні слова типу «Ура!», «Ух ти!» тощо. До Бо�
жого Імені треба виявляти благоговіння, повагу
й не вимовляти його, зовсім при цьому не ду�
маючи про Бога.

4. «Пам’ятай день суботній, щоб святити
його! Шість день працюй і роби всю працю
свою, а день сьомий – субота для Господа, Бо�
га твого: не роби жодної праці ти й син твій, та
дочка твоя, раб твій та невільниця твоя, і худо�
ба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх. Бо
шість день творив Господь небо та землю, море
та все, що в них, а дня сьомого спочив тому по�
благословив Господь день суботній і освятив
його». Християни на честь великого й славного
Воскресіння Христа визначили вдень відпочин�
ку неділя. І у твоєму житті це повинен бути особ�
ливий день. Так приємно відпочивати від будь�
якої роботи в цей день, намагаючись особливо
присвячувати себе Христу: вранці встати рані�
ше, помолитися, ошатно вдягтися до церкви, а
прийшовши з неї, поспівати улюблені псалми,
почитати з батьками Біблію й різні християнсь�
кі книжки, просто полежати, помріяти про віч�
ність, подумати про свої вчинки – чи немає в
них чогось гріховного.

5. «Шануй свого батька та матір свою, щоб
довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог
твій, дає тобі!». Коли ми слухаємося й поважа�
ємо своїх батьків, нам завжди буває добре, то�
му що вони мудріші за нас і часто оберігають від
небезпеки.

6. «Не вбивай!». Усім відомо, що якщо
хтось уб’є людину, то сяде за це у в’язницю,
де дуже й дуже погано живеться. Але Христос
засуджує навіть тих, хто погано відгукується
про брата. Якщо ти будеш миролюбним і спо�
кійним, це вбереже тебе від багатьох непри�
ємностей.

7. «Не чини перелюбу!». На жаль, у наш
час дуже багато родин розпадаються. Ідуть тато
або мама, а діти залишаються без одного з бать�
ків. Це дуже страшно й боляче. Із самого дитин�
ства привчіть себе до однієї думки: женитися
або виходити заміж треба за одну людину, на
все життя, і бути їй у всьому вірним.

8. «Не кради!». Дорослого злодія зазвичай
очікує в’язниця. Ну а маленьких злодіїв теж че�
кають великі неприємності: страх, що про все
довідаються, очікування покарання. Якщо ти
один раз хоч що�небудь украдеш, тобі вже не
зможуть довіряти, як колись.

9. «Не свідкуй неправдиво на свого ближ�
нього!». «Усяка неправда – то гріх», написано в
Святому Письмі. Якщо ти, знаючи правду, гово�
риш про когось неправду, вона однаково ко�
лись обов’язково виявиться, і тоді тобі буде ду�
же соромно й ніяково.

10. «Не жадай дому ближнього свого, не
жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані
невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані
всього, що ближнього твого!». Заздрість – дуже
небезпечне й негарне почуття. Через неї Каїн
убив Авеля, через неї фарисеї й священики ба�
жали смерті Ісуса, через заздрощі відбувається
багато крадіжок і вбивств. Будь задоволений
тим, що в тебе є, і Боже благословення завжди
буде на тобі!

Господь дав людям Свої заповіді не для то�
го, щоб їм було важко, а щоб їм добре жилося
на землі.

Вивчення біблійного вірша
Відразу після Біблійної історії вивчіть запо�

віді за допомогою десяти пальців. Не обов’язко�
во, щоб діти вивчили все дослівно, але щоб доб�
ре пам’ятали, про що каже кожна заповідь.

1 вказівний палець – «Я – Господь, Бог
твій...»
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2 пальці – «Не роби собі різьби і всякої по�
доби...»

3 пальці (покладіть їх собі на закритий рот,
мал. 1) – «Не призивай Імення Господа, Бога
твого, надаремно...»

4 пальці (великий палець лежить на доло�
ні – «відпочиває», мал. 2) – «Пам’ятай день су�
ботній...»

5 пальців (віддайте честь, як військовий) –
«Шануй свого батька та матір свою...»

6 пальців (вказівним пальцем спрямуйте на
долоню, як пістолетом, мал. 3) – «Не вбивай!»

7 пальців (2 пальці – «чоловік і дружина» –
стоять на долоні, мал. 4) – «Не чини перелюбу!»

8 пальців (зробіть подобу тюремних ґрат,
мал. 5) – «Не кради!»

9 пальців (покладіть долоню на долоню,
внутрішнім боком до себе, а великий палець
трохи зігніть, начебто він «проти всіх», мал. 6) –
«Не свідкуй неправдиво...»

10 пальців (зробіть долонями рух, начебто
загрібаєте до себе щось) – «Не жадай дому
ближнього свого...»

Практичне застосування
Нехай діти розсядуться на ковдрах, а ви

прочитайте їм історію №2 зі «Шкільних пригод».

Час творчості
Щоб книжечка правильно склалася, треба

записувати заповіді в такому порядку:
1 сторінка – 1�а й 10�а заповіді;
2 сторінка – з одного боку спочатку 9�а, по�

тім – 2�а заповідь; з другого боку 3�я й 8�а;
3 сторінка – з одного боку 7�а й 4�а; з дру�

гого боку – 5�а й 6�а.
Роздайте дітям готові листки (старші дітки

можуть записати їх самі, тоді роздайте їм по�
рожні заготовки сторінок). Нехай вони складуть
їх так, щоб заповіді йшли одна за другою, скріп�
лять за допомогою степлера або ниток, а потім
підпишуть титульну сторінку 10 ЗАПОВІДЕЙ і
прикрасять її орнаментом.

Вручаючи невіруючій людині цю книжеч�
ку, діти можуть показати, як легко вивчити за�
повіді за допомогою пальців.

1 2 3

4 5 6
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Біблійна істина: 
Природа служить своєму Творцеві, і Бог

чекає того ж від людини

Мета:
Навчальна: на прикладі природи показати ді�

тям, що Господь як наш Творець хоче, щоб
ми служили Йому

Практична: спонукати дітей у всьому слухатися
Господа й служити Йому від чистого серця

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Підготуйте ряд тверджень (правильних, не�

правильних і не з цієї теми) для повторення. 
Для уроку вам потрібно:
� для Повторення – по кружечку картону

червоного, жовтого і зеленого кольорів на кож�
ного учня;

� для Біблійної історії:
* м’які іграшки ослик і чоловічок (зробіть

для нього одяг біблійних часів);
* невелика паличка;
* картонна коробка з�під взуття, оформле�

на спеціальним способом (див. відповідний роз�
діл);

* картонні фігурки на підставці – старійши�
ни й ангел з мечем;

� для Часу творчості – пластилін, стеки, зу�
бочистки й дощечки для роботи, кольоровий
картон, ножиці, фломастери.

Словник
Природа – все існуюче у Всесвіті, створе�

не Богом.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Світлофор – прекрасний засіб, що допо�

магає зберегти здоров’я й залишитися живим.
Якщо ти слухаєшся показів світлофора, то нав�
ряд чи потрапиш в аварію. Сьогодні для повто�
рення ми будемо використовувати кольори
світлофора.

Роздайте дітям кружечки картону й домов�
теся: якщо твердження, що ви читаєте, непра�
вильне, вони піднімають червоні кружечки, якщо
правильне – то зелені, а якщо такого не було на
уроці – жовті кружечки.

Вступ
Поговоріть із дітьми про те, хто де любить

відпочивати. А хто любить купатися? А хто лю�
бить квіти? А своїх домашніх улюбленців? А як
вони думають, яке відношення до всього цього
має Бог? Правильно! Він створив все те, що нас
оточує, Він створив море, гори, прекрасні квіти
й дерева, на які так захоплююче залазити й
гризти солодке соковите яблуко! Він створив і
дивовижних тварин, які нам так подобаються й
за якими ми любимо спостерігати й доглядати,
якщо вони живуть у нас удома.

Сьогодні ми будемо вивчати природознав�
ство – науку про природу, тобто про все, що
створив Господь.

Біблійна історія
Підготовка коробки. Обклейте коробку

коричневим папером. Посередині зробіть два
прорізи й вставте, приклеївши знизу, 2 недовгі
стінки з картону (вони повинні бути такої висо�
ти, щоб ослиця могла при�
тиснути ногу Валаама).
До однієї половини по�
ля приклейте суху тра�
ву, сіно або пофарбо�
вану в жовтий колір
вату – це буде поле.

Після того, як Мойсей вивів ізраїльтян із
єгипетського рабства, вони попрямували в обі�
цяний Край, який Господь заприсягся віддати у

Біблійний вірш:
«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»

(1 Петра 4:11)

БОЖЕ ПРИРОДОЗНАВСТВО
Числа 22 розділ
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володіння ще Авраамові. Але ця земля не про�
сто стояла необжитою. За кілька сотень років,
проведених євреями в рабстві, туди прийшло
багато різних язичницьких племен, які не вша�
новували істинного Бога. Страшно навіть сказа�
ти, що творили ці люди. Їхній гріх був настільки
жахливий і огидний, а серця настільки огрубі�
ли, що Господь повелів Ізраїлеві винищити всі
ці племена. На жаль, на покаяння цих язични�
ків не було ані найменшої надії!

Ізраїль став звільняти свою землю від нече�
стивців. І ось цар одного з таких народів – мо�
авітян – на ім’я Балак довідався, що ізраїльтяни
підходять близько до його володінь. Він дуже
злякався й став думати, що ж робити. Недалеко
від тих місць жив Божий пророк Валаам (дістань�
те м’яку іграшку). Цар Балак не надто розбирав�
ся, у якого Бога вірив Валаам, але знав, що в
того є якась чудесна сила. Тому він вирішив об�
дарувати Валаама всілякими подарунками, щоб
той закликав на голову ізраїльтян найстрашніші
прокльони, які тільки є. Він послав до Валаама
старійшин зі словами (поставте навпроти Валаама
картонні фігурки й попросіть одного з дітей прочита�
ти Числа 22:6).

Валаам не поспішав з відповіддю. Він вирі�
шив запитати Господа Бога. І Господь відповів
йому вночі: «Не підеш ти з ними, не проклянеш
того народу, бо благословенний він!». І Валаам
послухався Бога, він не захотів служити Бала�
ку, якщо на це не було Божої волі. Але мо�
авський цар так просто не здався. Він послав
ще більше знатних вельмож, пообіцявши проро�
кові велику нагороду. Він відповів (нехай хтось із
дітей прочитає вірш 18, а ви, як тільки він скаже
останнє слова «велику», вигукніть «УВАГА!!!» і по�
ставте дітям запитання):

� Вам подобається відповідь Валаама?
Відповідь була прекрасною. Але раптом

Валаам додає (прочитайте вірш 19, зробивши ак�
цент на словах «а тепер» і «ще»). Є такий вираз:
«Сидіти на двох стільцях». Валаам саме це й
зробив: він захотів і з Богом не псувати стосун�
ків, і багатство отримати. Може, подумав про�
рок, Господь змінить Своє рішення... То ж я
всього лиш піду подивлюся, що там за народ
страшний такий. Нагороду ж упускати не хо�
четься...

Що ж, Господь вирішив показати Валааму
його неправоту. Він відповідає пророкові, щоб
той пішов з посланниками моавитского царя. У

Валаама з радості навіть не виникло запитання,
а чому ж Господь спочатку сказав так, а тепер
інакше. Він швиденько сідлає свою ослицю (по�
садіть чоловічка на віслючка) і поспішає за своєю
винагородою.

І запалав Божий гнів за те, що він пішов, і
став Ангел Господній на дорозі, щоб перешко�
дити йому. І тут починаються справжні чуде�
са. Господь, щоб врозумити Своє неслухняне
творіння – людину, використовує завжди Йому
слухняне творіння – природу. Що ж трапилося?
Ослиця, побачивши Ангела з мечем, вирішила
врятувати свого господаря та звернула з дороги
на поле (проробіть наступні дії з предметами наоч�
ності, які ви маєте). Валаам, звичайно ж, обурив�
ся, він же так поспішав! Він став бити бідну тва�
рину, щоб та повернулася на дорогу. Тоді Ангел
став на вузькій дорозі, де із обох боків були сті�
ни. Ослиця, рятуючи господаря, притулилася до
стіни, притиснувши при цьому Валаамові ногу.
Розсерджений пророк ще більше напустився на
худобину. Тоді Ангел Господній знову пере�
йшов і став у тісному місці, де нікуди поверну�
ти, ні праворуч, ні ліворуч. Ослиця, побачивши
це, просто лягла під Валаамом! Отут уже пророк
розлютився! Він схопив кия і став бити нещасну
ослицю. І раптом слухняна своєму Творцеві тва�
рина... заговорила (прочитайте самі з виразом вірш
28�30).

Запитайте дітей, що б їх здивувало най�
більше, якби вони були на місці Валаама. Зви�
чайно ж, те, що тварина говорить людською
мовою! Але Валаам так розгнівався, він так по�
спішав отримати своє неправедне багатство,
що навіть не помітив чуда. Він починає спере�
чатися з ослицею, ніби її розмова – щось зви�
чайне! У вашому житті, напевно, вже були такі
ситуації: щось не складається, все як спеціаль�
но вам заважає. І ви починаєте злитися, замість
того щоб задуматися: а що Господь хоче цим
мені сказати? Не чекайте, поки Господь зму�
сить говорити заради вас тварину, адже Він ду�
же хоче, щоб не тільки навколишня природа,
але й ви – вінець Його творіння – служили Йо�
му й були у всьому слухняні.

Нехай діти по черзі прочитають вірш 31�
35. Ось така історія про людину, що не захоті�
ла служити своєму Творцеві, і прикладом для
наслідування їй стала проста ослиця! (Якщо вам
дозволяє час, ви можете розповісти, чим закінчилася
ця історія).
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Практичне застосування
Прочитайте чергову історію зі «Шкільних

пригод».

Вивчення біблійного вірша
Підвісьте на дошку символи в правильному

порядку. Всі вони пов’язані із природою, що
служить своєму Творцеві. Розберіть із дітьми
кожний із символів.

Людина – вершина Божого творіння.
Бджола є символом праці.
Святий Дух, що зійшов на землю у вигляді

вогненних язиків, дає нам сили служити Господу.
Господь – Всесильний Цар, тільки Йому

Одному належить вся слава.

А тепер нехай діти знайдуть у своїх Бібліях
вірш і кілька разів прочитають його. Повторюй�
те вірш за символами, поки всі не вивчать його.

Час творчості
Запропонуйте дітям зліпити з пластиліну

тварину або рослину, що їм подобається, а
потім подумати, як вона служить Господу
(красою, мудрістю, силою, співом тощо). На
картонках треба написати біблійну істину й
прикріпити готовий виріб на вільне місце.
Вручаючи подарунок невіруючій людині, мож�
на засвідчити про те, як ця тварина або рос�
лина служить Господу, розповісти біблійну іс�
торію й вірш.

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



18
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Біблійна істина: 
Господу неприємні наші добрі справи, зроб�

лені без любові й слухняності

Мета:
Навчальна: діти повинні довідатися, що навіть

добра справа може бути зроблена з непра�
вильним ставленням

Практична: навчитися робити добрі справи з
любов’ю і слухняністю

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Дуже багато з людей вважають, що добра

справа сама по собі гідна похвали. Але це тіль�
ки одна частина «задачки». У Господа цей
закон має обов’язкове продовження: Він прий�
має тільки ті добрі справи, які зроблені з лю�
бов’ю й у слухняності, а не «щоб відомстити»
або «на зло».

Підготуйте прості запитання на повторен�
ня минулого уроку за кількістю учнів класу.
Зробіть зразок виробу.

Для уроку вам потрібно:
� картонні картки у вигляді тварин, рос�

лин, елементів природи з написаними на них
запитаннями на повторення;

� ілюстрації комп’ютера, газети й листа для
Вступу;

� лампа, екран для театру тіней і фігурки з
картону для Біблійної історії (див. відповідний
розділ);

� біблійний вірш, записаний на двох плака�
тах А3, і посилання, записане на короні з кар�
тону (розподіл вірша см. у відповідному розділі);

� для Часу творчості:

* шаблони деталей;
* білий і кольоровий картон;
* воскові й прості олівці, гелеві ручки;
* маленькі наклейки, блискітки;
* нитки, голка, ножиці, клей, лінійки.

Словник
Інформатика – наука про інформацію

(відомості, повідомлення), її закони, передаван�
ня, використання.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Роздайте всім дітям по картці й дайте 2�3

хвилини, щоб вони обміркували відповідь. По�
тім проведіть швидке опитування.

Вступ
Покажіть дітям малюнки комп’ютера, газе�

ти, листа й запитайте, що спільного в цих пред�
метів. Після декількох варіантів, якщо не буде
названий правильний, скажіть, що через ці
предмети ми одержуємо інформацію. Інформа�
ція – це відомості, якісь повідомлення. Найстар�
ші школярі вивчають дуже серйозну науку за
назвою «інформатика». Ця наука, наприклад,
вивчає, як можна використовувати або переда�
вати інформацію. Ось, наприклад, у газеті є
кілька статей: про політику, про зірок естради,
про спорт, про здоров’я й дитяча сторінка. Ваш
тато, можливо, прочитає статтю про спорт, ма�
ма – про здоров’я, ви – дитячу сторінку, а ось
про зірок естради не варто читати нікому – на
жаль, ці люди часто чинять дуже негарно й на
сцені поводяться непристойно. Ось ми вже ви�
бираємо інформацію – яку приймати, а яку ні.
Ще приклад. У статті про політику можна про�
читати про якогось депутата. Але одна людина,
прочитавши, почне лаяти і його, і його партію,
і весь уряд, і ціни... А інша стане на коліна та
помолиться й за депутата, щоб Бог дав йому му�
дрість служити народу, і за уряд, щоб приймав
чесні й добрі закони... Бачите – інформація од�
на, а люди по�різному сприйняли її й зробили
різні вчинки.

Біблійний вірш:
«Чи жадання Господа цілопалень та жертов
таке, як послух Господньому голосу? Таж
послух ліпший від жертви, покірливість –
краща від баранячого лою!»

(1 Самуїлова 15:22)

БОЖА ІНФОРМАТИКА
1 Самуїлова 13:1�14
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Божа Інформатика

У Божій інформатиці теж трапляється та�
ке. Приміром, чи думали ви коли�небудь, що
добра справа може бути приємною, а може й
неприємною для Господа? Давайте дізнаємося,
коли ж таке може трапитися.

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

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

(Поставте екран, увімкніть лампу й почніть роз�
повідь).

Ізраїльський народ все�таки дійшов до ме�
ти й увійшов в обітований Край. Був час, коли
народом правили судді, яких скеровував Гос�
подь. Але потім ізраїльтяни побачили, що в ін�
ших народів є царі, і їм ця ідея дуже припала до
душі. Вони зажадали собі царя, забувши про
Царя царів і Господа панів. Бог зробив так, як
вони просили, але попередив, що цар буде во�
лодіти ними й пригнічувати їх. Через якийсь час
Господь вказав пророкові Самуїлу, кого пома�
зати на царя над Ізраїлем. Це був чоловік на
ім’я Саул. Він був дуже гарний і високий. Пер�
ший рік свого царювання він слухався Господа
й служив Йому від чистого серця. Але потім він
запишався, і сталося ось що.

Поруч із Ізраїлем жили филистимляни –
народ, який євреї не скорили, увійшовши в
обіцяний Край. Ці народи часто воювали один
з одним. У филистимлян було величезне війсь�
ко, а сили Ізраїля були невеликі, але на той час,
про який наша розповідь, війни не було.

Цар Саул відібрав для себе 3 тисячі відмін�
них воїнів, а інших відпустив додому. І ось
якось син Саула Йонатан, взявши із собою ти�
сячу з добірних воїнів, розбив охоронний фи�

листимский загін (поставте перед екраном фігурку
Саула). Саул дуже зрадів цьому – оце так сюр�
приз вони зробили филистимлянам! Треба
швидше цю звістку рознести по всій країні! Ви
знаєте, як голосно грає сурма? Отож, у Біблії
написано, що «Саул засурмив у сурму по всьо�
му Краю, говорячи: „Нехай почують євреї!”»
Чесно кажучи, це було дуже необдумано з боку
Саула – не мати доброго війська, а так розхва�
статися на всю країну!

Звичайно, филистимляни не витримали
цього, і Ізраїль зробився для них ненависним.
Вони зібрали тридцять тисяч колісниць і шість
тисяч вершників, і народу безліч, як піску на
морському березі (поставте фігурку війська нав�
проти фігури Саула). Що робити? Ізраїльтяни, ба�
чачи, що вони в небезпеці, стали ховатися в пе�
черах і в ущелинах, і між скелями, і у вежах, і в
ровах, а деякі навіть перепливли за Йордан.
Саул і всі люди, що були з ним, перебували в
сильному страху.

В ізраїльтян було заведено перед кожним
боєм запитувати Господа: чи йти їм на битву, чи
дасть Господь перемогу. Священик підносив
Господу цілопалення й мирні жертви, просив
благословення на народ. За законом, устано�
вленим Господом, ніхто, крім священика, не міг
здійснювати жертвопринесення, бо справа бу�
ла навіть не в самій жертві, а в порядку й слух�
няності Закону.

Отже, Саул чекав приходу пророка Саму�
їла, щоб той приніс жертви і благословив їх на
перемогу. День чекає Саул, другий, третій...
Самуїла все немає, а народ уже починає розбі�
гатися (поставте напроти війська филистимлян ма�
леньке військо Саула). Так минув тиждень. І тут
Саулові спала на думку ідея: «Воювати без жер�
твопринесення не можна, інакше Бог не дарує
нам перемоги. Якщо нема кому принести жерт�
ву, то це зроблю я!». Запитайте дітей:

� Як ви думаєте, Бога дійсно потрібно чимсь
задобрювати, щоб Він нас благословив? А що
потрібно робити?

В одному із Псалмів Господь говорить: «Чи
Я м’ясо бичків споживаю, і чи п’ю кров козлів?
Принось Богові в жертву подяку, і виконуй свої
обітниці Всевишньому, і до Мене поклич в день
недолі, – Я тебе порятую, ти ж прославиш Ме�
не!» (Пс. 49(50):13�15). Жертви й дарунки були
встановлені Богом як плата за гріхи людей, але
якщо, приносячи жертву, людина при цьому
неслухняна Господу або не покаялася у своєму
гріху, то жертва не дасть їй ніякої користі й зов�
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сім не потрібна Господу! Господу неприємні
наші добрі справи, зроблені без любові й слух�
няності. Саул перестав близько спілкуватися з
Богом, тому вчинив неправильно. Зовні він зро�
бив ніби добру справу – приношення жертв бу�
ти велінням Бога, – але при цьому він не був
слухняний Господу й думав зовсім не про Ньо�
го, а про власну перемогу над филистимлянами
(поставте перед екраном фігурку Саула й жертів�
ника) і власну славу. Він сказав: «Приведіть до
мене призначене на цілопалення та мирні жерт�
ви». І він приніс цілопалення. Що ж було далі?
(Попросіть декількох дітей прочитати 1 Сам. 13:10�14,
а самі додайте фігурку Самуїла).

Запам’ятайте: Господу неприємні наші доб�
рі справи, зроблені без любові й слухняності.

Практичне застосування
Нехай діти пересядуть на ковдри, а ви

прочитайте історію №4 зі «Шкільних пригод».

Вивчення біблійного вірша
Повісьте на дошку обидві частини вірша й

корону, прочитайте його вголос кілька разів.
Потім заберіть другу частину вірша, і запитайте
в класу: «Чи жадання Господа цілопалень та
жертов таке, як послух Господньому голосу?»
Клас повинен сказати відповідь. Потім поміняй�
те плакати, і клас нехай запитує у вас, а ви від�
повідайте. Для подальшого закріплення можна
забрати плакати, розбитися на пари й потрену�
ватися до повного вивчення вірша.

Час творчості
Сьогодні ми зробимо цікавий виріб з біб�

лійною істиною уроку. Ви, безперечно, здиву�

єте ним якого�небудь невіруючого знайомого,
адже він буде думати, що Бог цінує абсолютно
всі добрі справи.

Роздайте дітям необхідні матеріали, по�
ясніть хід роботи, покажіть готовий виріб.

1. З білого картону 9х13 см вирізати де�
таль а).

2. З кольорового картону вирізати деталь
б), усередині вирізати прямокутник 8х4 см, на�
писати у верхній частині біблійну істину уроку.

3. З білого картону вирізати коло діамет�
ром 9 см, розділити його лінією навпіл, воскови�
ми олівцями написати біблійний вірш, розділив�
ши його на 2 значеннєві частини. Прикрасити
коло дрібними малюнками, блискітками, на�
клейками. За допомогою нитки приєднати коло
до деталі а), зав’язавши вузлики й закріпивши
вузлик скотчем зі зворотного боку деталі а). Ви�
йшла деталь в).

4. Акуратно наклейте деталь б) на деталь в),
наносячи клей на заштриховані місця так, щоб
коло могло вільно обертатися.

Цю “крутилку” з біблійними істинами мож�
на подарувати як дорослій людині, так і дитині
з невіруючої родини, і пояснити зміст написа�
ного.
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Біблійна істина: 
Для Господа важлива не наша зовнішність,

а наше серце, присвячене Йому

Мета:
Навчальна: показати дітям, що Господь любить

нас не за зовнішні дані, а тому, що ми –
Його творіння

Практична: спонукати дітей брати приклад з
Господа й ставитися до всіх людей з лю�
бов’ю, незважаючи на їхні недоліки

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Для уроку вам потрібно:
� для Вступу – довга товста мотузка із

зав’язаною червоною стрічечкою посередині;
� розмножений за кількістю учнів аркуш із

символами біблійного вірша;
� Для Часу творчості – половинки шкара�

лупи волоського горіха (строго парами), пласти�
лін, засушені квіточки, кольоровий картон, но�
жиці, фломастери.

Словник
Одноборець – той, котрий вступає в бій

з кимсь один на один.
Тисячник – керівник тисячі воїнів.
Праща – складений удвічі ремінь для ме�

тання каменів.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Читайте оповідання, а діти нехай підніма�

ють руку, коли почують щось неправильне.
Коли дитина відповідає правильно, продов�

жуйте оповідання, почавши з виправленої ча�
стини речення. Намагайтеся, щоб відповіли
всі учні.

«Євреї не хотіли, щоб у них був цар, але
Бог запропонував їм царя, як в інших народів.
Пророк Амос помазав на царя одного дуже
старого чоловіка на ім’я Саул. Він був низький
і некрасивий. Саул правив багато років і був у
всьому слухняний Господу. Якось раз він роз�
бив филистимський загін. Він нічого нікому 
не сказав, бо був скромним. Филистимляни
вирішили почати війну проти Ізраїля. Але Саул
і його люди зовсім не боялися. Вони дочекали�
ся, поки прийде Самуїл. Самуїл приніс цілопа�
лення й жертви. Бог похвалив Саула й сказав,
що продовжить його царство ще на багато ро�
ків. Коли робиш добрий вчинок, не має зна�
чення, що в тебе на серці».

Вступ
Повідомте дітям, що сьогодні в нас – Бо�

жа фізкультура. Але вона – зовсім не така, як
у звичайній школі. Чому – діти довідаються
трохи пізніше. А поки що запропонуйте їм роз�
ділитися на 2 команди й позмагатися в перетя�
гуванні каната. Намалюйте на підлозі крейдою
кружечок. Команди повинні взятися за різні
кінці каната, щоб червона стрічечка була над
кружечком. За вашою командою діти повинні
почати тягти канат – кожна група у свій бік.
Після закінчення змагання попросіть усіх сісти
на місця. Коли діти заспокояться, поставте їм
запитання:

� Як ви думаєте, якою командою Господь
зараз задоволений більше?

Після декількох відповідей просто скажіть,
що колись Господь Бог сказав: «Я бачу не те,
що бачить людина». А як саме дивиться Гос�
подь, ми дізнаємося сьогодні на уроці.

Біблійна історія
Запропонуйте всім дітям стати біля вас і

повторювати за вами всі рухи (але не слова).
Така методика допомагає дітям відчути ту роз�
повідь, яку вони «виконують», так, якби вони
були її дійовими особами.

Біблійний вірш:
«Бо Бог бачить не те, що бачить людина:
чоловік�бо дивиться на лице, а Господь ди�
виться на серце»

(1 Самуїлова 16:7б)

БОЖА ФІЗКУЛЬТУРА
1 Самуїлова 17
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Якось филистимляни вирішили вийти на
війну з Ізраїлем (промаршируйте на місці з серйоз�
ним виглядом). Филистимляни розташувалися з
одного боку долини (покажіть лівою рукою), а із�
раїльтяни – з другого (покажіть правою рукою). І
виступив із филистимського табору однобо�
рець на ім’я Голіят. На зріст він був 3 метри
(підніміть руку над головою), на голові в нього був
мідний шолом (покажіть на голову), одягнений
він був у панцир, що важив 60 кг (проведіть ру�
кою по тілу), на ногах його були мідні наколін�
ники (покажіть на коліна), за плечима – мідний
спис (поправте за плечем уявний спис), а лише
залізний наконечник його списа важив понад 
7 кг (потрясіть уявним списом).

І став кричати Голіят ізраїльським полкам
(прикладіть руку до рота й зробіть гордовитий ви�
гляд): «Чого ви вийшли ставати до бою? Чи ж я
не филистимлянин, а ви не раби Саулові? Обе�
ріть собі кого, і нехай він зійде до мене. Якщо
він зможе воювати зо мною, і вб’є мене, то ми
станемо вам за рабів. А якщо я переможу його,
і вб’ю його, то ви станете нам за рабів, і буде�
те служити нам... Я цього дня зневажив Ізраїле�
ві полки». Цар Саул і всі ізраїльтяни, почувши
слова Голіята, дуже налякалися (пригніться, ніби
від страху).

В одного ж ізраїльтянина на ім’я Єссей бу�
ло вісім синів. Старші пішли на війну з филисти�
млянами, а наймолодший, Давид, пас овець (по�
гладьте уявну вівцю й наслідуйте її голос). Якось
батько сказав Давидові: «Візьми�но це пряжене
зерно і 10 хлібів (зваліть мішок на одне плече), а
також 10 кусків сиру (зваліть мішок на друге пле�
че), і навідайся до своїх братів». Давид устав ра�
но�вранці й вирушив у долину, де стояли одне
навпроти одного два війська (помаршируйте на
місці, несучи на обох плечах ношу).

Прийшовши в табір, Давид почув, що го�
ворять про велетня Голіята (прикладіть руку до
вуха). Юнак обурився, почувши, як той знева�
жає ізраїльтян – воїнство Живого Бога (зробіть
обурене обличчя). Довідавшись про це, цар
Саул покликав Давида до себе, і той сказав:
«Раб твій піде, і буде битися з отим филистим�
лянином» (покладіть руку на груди, ніби кажучи
«я»). Цар став зупиняти пастушка: «Ти не мо�
жеш піти на того филистимлянина битися з
ним, бо ти малий, а він вояк від своєї молодо�
сті» (сумно похитайте головою й помахайте пальцем
«ні�ні�ні»). І ось що розповів Саулові Давид: «Ко�
ли я пас овець (зробіть рух уявною палицею), то

іноді приходив ведмідь або лев і крав вівцю
(схопити пазурами вівцю). Тоді я гнався за ним і
віднімав вівцю в нього з пащі (зробіть цей рух), а
якщо він нападав на мене, я вбивав його свої�
ми руками. Господь, Який рятував мене від
лева й ведмедя, врятує мене й із руки цього
филистимлянина!»

Після цих слів Саул одяг Давида у свої ша�
ти, і поклав на голову його мідний шолом, і на�
дяг на нього панцира, а Давид ще зверху
прип’яв царського меча (зодягніть знаками все це
на себе). Юнак спробував пройтися туди�сюди,
звикаючи до обладунку (походіть туди�сюди з не�
вдоволеним виглядом), але потім сказав: «Не мо�
жу в цьому ходити, бо я не звик!». І поскидав
Давид усе це з себе (зніміть обладунок). І взяв
кия свого у руку свою, і вибрав собі п’ять ви�
гладжених камінців із потоку, і поклав їх у пас�
тушу торбину, що була з ним; і із торбою й із
пращею в руці своїй виступив проти филистим�
лянина (зробіть всі ці рухи).

Виступив і филистимлянин. Він із презир�
ством подивився на Давида й сказав: «Чи я пес,
що ти вийшов на мене з києм?» (зробіть гордий
вираз лиця, випнувши груди). А Давид відповідав
Голіяту: «Ти йдеш на мене з мечем і списом та
ратищем, а я йду на тебе в Ім’я Господа Савао�
та, Бога військ Ізраїлевих, які ти зневажив. Сьо�
годні віддасть тебе Господь у мою руку. І пізнає
вся громада те, що Господь спасає не мечем 
та списом» (говорячи це, показуйте рукою нагору,
на небо).

Після цього велетень став наближатися
до Давида, але той опустив руку в сумку, ді�
став камінь і метнув його в Голіята так, що той
упав убитий (проробіть всі ці рухи). Филистим�
ляни ж, побачивши, що силач їх умер, кинули�
ся навтьоки (запропонуйте дітям розбігтися на
місця).

Ми сьогодні довідалися, що у велетня Го�
ліята було зле й гордовите серце, і він упав у
бою з молодим і неозброєним, але відданим
Богові юнаком, незважаючи на свою силу.
Згадуючи ваше недавнє змагання, можна ска�
зати, що у звичайній школі на уроці фізкульту�
ри вчитель похвалив би ту команду, що пере�
могла. Але для Господа – це зовсім не важли�
во, бо Йому важлива не наша сила, не наші
вміння, а наше серце, присвячене Йому. Да�
вид не побоявся виступити проти велетня з
п’ятьма камінцями, бо він знав: Його сила й
щит – Господь Бог.
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Практичне застосування
Прочитайте дітям історію №5 зі «Шкільних

пригод».
Можна бути гарним, але гордим. Можна

мати сильні руки й швидкі ноги, але застосову�
вати їх тільки для того, щоб знущатися з молод�
шого. Але та людина, чиє серце віддане Госпо�
ду Богу, навіть свої невеликі вміння – полити
квіти, подати комусь у класі зошит, що впав,
привітатися з бабусею прибиральницею – буде
присвячувати Христу. І Господь це цінує наба�
гато більше зовнішності!

Вивчення біблійного вірша
Роздайте дітям листки із символами й по�

просіть скласти з них фразу.

Нехай кілька охочих зачитають свої відпо�
віді. Після цього зберіть листки, а діти нехай
знайдуть вірш у своїх Бібліях і прочитають, як
він звучить насправді. Вивчіть вірш напам’ять.

Час творчості
Роздайте дітям необхідні матеріали. Хід

роботи такий:
1. Приліпити усередині однієї половинки

горіхової шкаралупи шматочок пластиліну тем�
ного кольору, вставити туди засушену квіточку.

2. Обліпити край шкаралупи пластиліном
яскравого кольору, притиснути зверху другою
половинкою.

3. З картону вирізати подставочку й, зали�
шивши вгорі досить вільного місця, написати на
ній біблійний вірш уроку.

4. Пластиліном коричневого кольору при�
ліпити горіх до підставочки.

Даруючи цей виріб�сюрприз невіруючій
людині, можна засвідчити сьогоднішню біблійну
істину, розповівши історію про Давида й Голія�
та або поділившись особистим досвідом.
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Біблійна істина: 
Господь створив дивовижний світ і закли�

кає нас любити його

Мета:
Навчальна: діти повинні довідатися, що весь

наш прекрасний світ – це справа рук Гос�
пода

Практична: діти повинні усвідомити, що дбай�
ливе ставлення до природи тішить Бога
Творця

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Підготуйте запитання на повторення мате�

ріалу минулого уроку. Для Біблійної історії ми
надали тільки деякі факти. Ви можете підготу�
вати інші на власний розсуд і за своїми можли�
востями.

Для уроку вам потрібно:
� гумовий м’яч для Повторення;
� альбомні аркуші й кольорові олівці для

Вступу;
� ілюстрації природи й різні наочні посіб�

ники залежно від того, який матеріал ви підбе�
рете для Біблійної історії;

� великий плакат з видом природи (ви мо�
жете зробити колаж з настінних календарів) і
слова біблійного вірша, написані по одному на
хмаринах і прикріплені до плаката булавками
(без застібки);

� для Часу творчості:
* виписаний на плакат список явищ приро�

ди, місць і тварин, про які мова йде в Йова 
38�41;

* кольоровий і білий картон;
* прості олівці, ножиці, клей ПВА, лінійки;

* кольорові олівці, фломастери. Виготовте
зразок виробу.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Розділіть дітей на 2 команди, нехай вони

стануть в 2 колони один за другим. Ви кидає�
те м’ячика по черзі гравцеві то однієї, то дру�
гої команди, і ставите запитання на повторен�
ня. Дитина повинна спіймати м’яча, правильно
відповісти й кинути м’яча назад вам. Якщо ди�
тина правильно відповідає, то сідає на місце, а
команда одержує 1 бал, якщо ні, вона стає в
кінець колони. Пійманий м’яч приносить ко�
манді ще 1 додатковий бал, нехай помічник
займається їхнім підрахунком. Елемент неспо�
діванки: команда, що виграла, присідає 10 ра�
зів, що програла – 15.

Вступ
Попросіть дітей пофантазувати й намалю�

вати щось таке, чого вони ніколи не бачили, чо�
го не існує у світі: тварину, рослину, частину
ландшафту, явище природи. Дайте їм на це 3�4
хв. Складно, правда? А ще складніше пояснити,
навіщо, наприклад, тому або іншому намальова�
ному чудернацькому створінню ноги на голові
або... (прокоментуйте кілька варіантів робіт).

А тепер уявіть, наскільки Бог – прекрасний
художник, учений, архітектор, музикант, скуль�
птор, якщо створив такий дивовижний світ,
продуманий до найменших дрібниць! Навіть
сьогодні, коли людина так зіпсувала навколишню
природу, ми однаково можемо щодня знаходи�
ти те, що милує наше око! Давайте ж заглянемо
глибше в цю прекрасну казку, створену Богом –
природу!

Біблійна історія
Сьогодні в нас дуже незвичайний урок. Ми

будемо вчитися захоплюватися створеним Богом
світом, а також подумаємо про наше ставлення
до нього – чи все правильно в нашому серці.
Давним�давно на землі жив один праведник на

Біблійний вірш:
«І взяв Господь Бог людину, і в еденському
раї вмістив був її, щоб порала його та його
доглядала»

(Буття 2:15)

БОЖЕ ЗОБРАЖУВАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО
Йова 38�41 (вибірково)
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ім’я Йов. Ви вже, напевно, чули про нього – він
довів свою вірність Богові, прийнявши допущене
Господом страждання. Але в Йова було багато
запитань. І коли Господь став відповідати Своє�
му вірному рабові, то звернув увагу Йова на муд�
ро створений світ, на те, як Бог піклується про
найменше Своє творіння. Сьогодні ми прочита�
ємо деякі вірші й розглянемо їх детальніше (про�
читайте вірші з Йова, покажіть ілюстрацію й розпові�
дайте знайдений матеріал).

КРУК (одна розповідь на вибір)
«Хто готує для крука поживу його, як до

Бога кричать його діти, як без їжі блукають во�
ни?» (Йова 38:41).

1. «Стояла сувора зима. Вранці дорогою
до школи ми побачили на дорозі ворону. Вона
не ворушилася. Один хлопчик штовхнув її ва�
лянком, інший же, Вася Кубишкін, підхопив
птаха й сховав за пазуху. У школі він поклав во�
рону в шапку, непомітно проніс до класу і схо�
вав у парту. Найбільш дисциплінований і ста�
ранний учень, Вася Кубишкін цього разу був
неуважний, ліву руку весь час тримав під пар�
тою, на запитання вчительки відповідав невлад.
Здивована вчителька підійшла до Васі, відкину�
ла кришку парти й побачила в шапці птаха.

� Це ще що таке? Навіщо ти притяг до кла�
су мертву ворону? Викинь зараз же!

� Вона не мертва, – зі слізьми відповів Ва�
ся. – Вона жива, тільки замерзла. Я її розтираю,
ось самі подивіться.

Він витяг із шапки ворону, пташина ледь�
ледь поворухнулася й відкрила очі.

� Так, жива. Але розтирати її не треба, а
тільки трохи масажувати, то ти, здається, уже
досить масажував її. А тепер залиш її в спокої.
Нехай сидить у теплі.

Ворона була молода. Вона жила у Васі 
в хаті, швидко видужувала й згодом дуже
прив’язалася до свого рятівника. Хлопчик іде
до школи – ворона летить за ним. Потім сідає на
березу навпроти вікна нашого класу й спостері�
гає, що робиться за склом. На великій перерві,
коли вчителька йшла на обід, черговий відкри�
вав кватирку, і птах з радісним «кар�р» сідав на
парту до Васі й чекав, коли той поділиться з
ним сніданком. Отут і ми всі зсипали крихти на
Васину парту.

Після занять ми тісною юрбою виходили
на вулицю, а Ворка, так назвали вороня, з ра�
дісним карканням кружляла над нами. Помітив�
ши в юрбі Васю, сідала до нього на плече. Під

час наших занять вона не залишала свого спо�
стережного пункту на березі біля вікна. Хіба
тільки в сильні морози покружляє, покружляє
над школою, щоб зігрітися, і знову до вікна».

(З оповідання А. Смирнової�Козлової «Во�
рона не проворонить...»).

Висновок: Як бачите, тварини можуть
відплачувати відданістю та вдячністю за дбай�
ливе ставлення до них. Бог тішиться, коли ми
любимо й бережемо створений Ним прекрас�
ний світ.

2. «Одного з вихідних днів я вирушив до
шахтарського селища, щоб провідати свого
приятеля Федора Матвєєва. Звіддалік побачив
я господаря дому: він то плескав у долоні й гу�
кав, то шпурляв камені в розлогу крону волось�
кого горіха, що росте під вікнами.

� Чим це ти займаєшся? Невже дитинство
згадав, камінцями кидаєшся? – дивуючись, за�
питав я.

� Яке там дитинство, – незло бубонів Фе�
дір. – Крука відлякую. Розумієш, занадився тя�
гати горіхи, і нічого з ним зробити не можу.
Прилітає – і все...

� Ну й придумав же ти! – кажу. – Потрібні
вони крукові, твої горіхи. Що він, білка чи що?!

� У тому й справа, що потрібні, – відповів
Федір. – Розумієш, цей чорноперий хитрун упо�
добав смак спілих плодів і навчився розбивати
тверду шкаралупу.

� Що ти кажеш? – зачудувався я. – А як же
він це робить? Адже тверда шкаралупа горіха
для нього міцна як броня?

Федір став розповідати:
� Вранці я вирішив підремонтувати хвірт�

ку. Дивлюся, на горісі з’явився крук. Спочатку
я не надав цьому значення – мало чи що їх отут
літає. І коли зверху впав великий горіх, знов�та�
ки не здогадався, подумав: доспіли плоди, раз
самі падають, настав час забирати врожай. Але
коли горіхи почали падати один за другим, я
насторожився. Невже крук скидає їх, щоб потім
поласувати? Тільки навряд чи, не під силу йому
тверда шкаралупа, не розколоти її дзьобом, а
виходить, і не дістати смачного зерняти. Став
спостерігати, – продовжував Федір, – крук на�
магався вхопити горіх, але той висковзував і па�
дав на землю. Нарешті, ізловчившись, схопив
горіх і полетів. Через деякий час повернувся за
іншим. Невже знайшов спосіб витягати ласе
зернятко? Так і є! Долетівши до шосе, крук ки�
нув горіх на асфальт і відразу спікірував вслід.
Від удару об тверде горіх розколовся, і крук,
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приземлившись, виклював зерня. Потім прискіп�
ливо оглянув порожню шкаралупу й тільки пі�
сля цього знову полетів до дерева.

Федір розповідав, а я слухав і дивився на
крону дерева. Незабаром я побачив на самій
верхівці дерева крука, що тримав у дзьобі горіх.
Чорне із синюватим відливом оперення так і
переливалося на сонці. Озираючись навколо,
він піднявся в повітря й полетів уздовж шосе. Й
отут ми побачили, як від нього відділилася ма�
люсінька кулька. Це був горіх.

� Ну ти дивись! – захопився я кмітливістю
крука. – Раціоналізатор – та й годі! Такий птах,
як він, не вмре з голоду.

� Мабуть, ти маєш рацію, – погодився Фе�
дір. – Мудрий птах цей крук. Ну то добре. Пі�
демо обривати горіхи, поки все не перетягав
цей крилатий злодюжка.

� А крукові залишимо горіхів?
� Можна і йому залишити, – посміхнувся

Федір. – Хай ласує на здоров’я, якщо розумієть�
ся в них».

(З розповіді П. Строїтєлєва «Крук�раціона�
лізатор»).

Висновок: Господь піклується і про малих
птахів, як говорив Ісус. Якщо ми читаємо в Йо�
ва 39:17, що страус зовсім не дбає про своїх ді�
тей, «бо Бог учинив, щоб забув він про му�
дрість, і не наділив його розумом», зате наділив
силою, то крук – приклад того, наскільки твари�
на може бути розумною. Господь наділив крука
особою «мудрістю», щоб той міг подбати про се�
бе та своє потомство.

БЕГЕМОТ
(Зачитати Йова 40:15�24).
Бегемоти – одні з найдужчих африкансь�

ких тварин. Вони здаються неповороткими, по�
вільними телепнями, і тому їх не дуже�то побою�
ються і звірі, і люди. А тим часом, розсерджений
бегемот може напасти й на слона. Його бояться
навіть крокодили. Ця мирна на вигляд тварина
нападає на людей частіше, ніж хижаки, частіше,
ніж леви або крокодили. Атакуючи людину,
бегемот таранить її головою. Ця велика й сильна
тварина здатна перевернути човен або ушкоди�
ти його корпус, а потім розправитися з людьми,
що опинилися у воді.

Бегемот насправді може дуже швидко ру�
хатися. Плаває він зі швидкістю до тринадцяти
кілометрів за годину (для порівняння – це швид�
кість швидкого бігу), а на суші може пересува�
тися зі швидкістю до сорока восьми кілометрів

на годину (приблизна швидкість машини при їз�
ді містом).

Паща бегемота уставлена величезними зу�
бами. Наприклад, ікло може важити 3 кілогра�
ми й бути в довжину понад півметра! Їдять бе�
гемоти теж досить багато – близько шістдесяти
кілограмів різної їжі на день.

Висновок: Ми можемо скільки завгодно по�
тішатися над смішним бегемотиком зі сторінок
дитячої книжки, але якби зустрілися ми з ним
один на один, то навряд чи сміялися б! Люди за
допомогою різної зброї знищили величезну кіль�
кість бегемотів. Так, людина поставлена володі�
ти над всіма тваринами, але володіти – у розу�
мінні оберігати й розпоряджатися з любов’ю.
Господь створив чудесний світ і закликає нас
любити його.

ВОДА
«Чи ти сходив коли аж до морських дже�

рел, і чи ти переходжувався дном безодні? Чи
для тебе відкриті були брами смерти, і чи бачив
ти брами смертельної тіні?» (Йова 38:16�17).

Тут мова йде про океанські глибини. (Візь�
міть залізну кульку 1�1,5 см у діаметрі, киньте її в 2�літ�
рову пляшку з водою й зверніть увагу на те, як стрімко
вона досягла дна). Найглибше місце у світі – це
Маріїнська западина в Тихому океані (можете
показати на карті), її глибина – понад 11 км. За�
лізній кульці, кинутій у воду, буде потрібно
більше години, щоб досягти дна!

«Чи доходив коли ти до схованок снігу, і
схованки граду ти бачив, які Я тримаю на час ли�
холіття, на день бою й війни?» (Йова 38:22�23).

Ось кілька цікавих фактів: більша частина
людей на всій Земній кулі ніколи не бачила сні�
гу, хіба тільки на фотографіях. А в 1979 році в
пустелі Сахара йшов сніг! Або, наприклад, чи
знаєте ви, скільки тисяч сніжинок у звичайному
сніговикові? А в нашому місті? А країні? А в
усьому світі? Не вистачає уяви, правда? Проте
не існує двох абсолютно однакових сніжинок!
Що ж стосується граду, то найбільша градина,
яку виявили люди, важила 700 г (дайте дітям
потримати в руках який�небудь предмет з такою ва�
гою). Якби під час бою такі крижинки падали
людям на голову, бій навряд чи б відбувся!

(Зачитайте Йова 38:25�27).
Між іншим, щосекунди в усьому світі роз�

ряджається близько 70 блискавок, проте у Єгип�
ті гроза буває всього один раз на 200 років!

Висновок: Бог створив цей світ не тільки
для краси, але й для користі. Наше тіло майже
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повністю складається з води. Якщо без їжі люди�
на може прожити кілька тижнів, то без води –
тільки 3 дні. Проте люди не ставляться до води
дбайливо: на сьогоднішній день 1/3 всіх узбе�
реж морів зіпсовані різними видами діяльності
людини, 5 млн чоловік на рік помирає через
уживання поганої води. Кажуть, що незабаром
війни будуть не за золото або нафту, а за зви�
чайну питну воду! Любіть цей прекрасний світ,
створений Богом, і ви будете благословенні!

Практичне застосування
Прочитайте дітям чергову історію. Нехай

вони не забувають ставити оцінки героям –
адже вони в цьому семестрі – справжні вчителі!

Вивчення біблійного вірша
Бог кожного дня творіння створював щось

прекрасне й незвичайне. Він, як геніальний ху�
дожник, створював зовсім нових істот, диво�
вижні рослини, величезні океани. І коли Він
створив людину, то оселив її в дивовижному
Еденському саду з певною метою. Нехай діти
знайдуть Буття 2:15 у Бібліях і вголос прочита�
ють цю мету. Так, для того щоб обробляти його
й доглядати.

Прикріпіть плакат до дошки або стіни.
Нехай діти кілька разів прочитають його вго�
лос різними методами (хлопчики�дівчатка,

стоячи�сидячи тощо). Після цього відкріплюйте
по одному або більше слів, щоб діти вимовля�
ли їх напам’ять.

Час творчості
Роздайте дітям потрібні матеріали. Сьогод�

ні ви будете виготовляти моноскоп і слайди до
нього. Хід роботи:

1. Вирізати з кольорового картону смужку
10х20 см, зігнути її навпіл кольоровим боком
назовні й усередині одного із квадратиків, що
вийшов, відступивши 1,5 см від краю, намалю�
вати менший квадрат. Вирізати його (мал. а).

2. Крізь рамочку, що вийшла, намітити
квадрат на іншому боці моноскопа, і потім та�
кож вирізати.

3. Склеїти внутрішні сторони моноскопа
там, де нанесений штрих (мал. б).

4. Виготовити з білого картону слайди роз�
міром 8х24 см, розкреслити їх чорним флома�
стером на 3 рівних квадрати. Намалювати ті
елементи природи, які ви сьогодні вивчали
(мал. в).

5. По краю моноскопа написати біблійний
вірш або істину уроку.

Показуючи невіруючому цей симпатичний
моноскоп, можна розповісти дивовижні факти
про Боже творіння, про всемогутність Господа
і Його любові до Свого творіння.
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Біблійна істина: 
Наш спів для слави Господа є для Нього

прекрасним подарунком

Мета:
Навчальна: діти повинні дізнатися, що спів для

слави Господа також є частиною Його про�
славлення

Практична: спостерігати, з яким ставленням ми
співаємо для Господа, налаштовувати серце
під час співу на спілкування з Богом

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Заздалегідь знайдіть брата на роль Давида.

Начальником хору може бути хто�небудь із хо�
ристів або навіть учень вашого класу з гарним
слухом.

Для уроку вам потрібно:
� фігурки з картону, м’які іграшки або ілю�

страції елементів природи, які проходили мину�
лого уроку;

� для Біблійної історії:
* ошатна накидка на стілець;
* одяг для царя (накидка, корона, скіпетр

тощо);
* сувій із записаними там Пс. 17(18):2�3,7;

67(68):5�11, 20�21, 25�27, 33�36;
* перо;
* накидка на голову для начальника хору;
* накидки (хустки, косинки) на плечі для

всіх дітей;
* плакат зі словами пісні;
* невеликі подарунки для всіх учнів;
� для Часу творчості:
* шаблони листівки;

* обгортковий папір, кольоровий картон,
калька;

* прості олівці, фломастери;
* ножиці, лінійки, діркопробивач;
* атласна стрічка.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Діти шикуються в шеренгу. Ви даєте дити�

ні будь�яку іграшку (ілюстрацію) і просите сказа�
ти 2�3 речення, що вона знає про цю тварину
(рослину, явище природи), і як на ділі може вия�
вити любов до створеного Богом світу (нехай
діти наводять невеликі конкретні приклади й не
повторюються; наприклад, не смітити на вули�
ці, не обривати листя тощо).

Вступ
Поставте дітям кілька запитань.
� Який найкращий подарунок тобі дарува�

ли? Що тобі найбільше подобалося, чому?
� А як ти думаєш, що можна подарувати то�

му, у кого все є?
Одного разу таке запитання собі поставив

сам цар Давид (поставте перед дітьми стілець, за�
вісьте його тканиною, подайте знак увійти цареві
Давиду).

Біблійна історія
(Давид сідає на трон і міркує вголос, задумливо

дивлячись удалину).
� Скільки всього зробив для мене Господь!

Коли я ще був простим пастушком, Він давав
мені сміливості боротися з левами й ведмедями,
які забирали овець із отари мого батька. Я не
був найдужчим воїном у війську царя Саула, я
навіть і воїном не був, але я не побоявся велет�
ня Голіята, тому що сподівався на Бога сил,
Святого Ізраїлевого. Коли Саул, зненавидівши
мене, шукав моєї смерті, Господь оберігав мене
від його руки. Бог поставив мене царем над
Своїм народом, над Ізраїлем. Він оберігає мене
від ворогів і завжди дарує перемогу, бо я споді�
ваюся тільки на нього. Коли я грішу перед моїм
Богом, Він викриває мене, але завжди прощає,

Біблійний вірш:
«Співайте Богові, виспівуйте Йменню
Його, рівняйте дорогу Тому, Хто їде на хма�
рах, – Господь Йому Ймення, – та перед
Ним веселіться!»

(Псалом 67(68):5)

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

якщо я каюся. Як прекрасний Господь! Який
Він щедрий і многомилостивий до Своїх дітей!
Як багато всього Він мені подарував! А що ж я?
(Давид уже звертається до дітей) Що я можу пода�
рувати своєму Творцеві? Він створив небо й
землю, то невже я принесу йому золото або сріб�
ло? Ні, не те... Може, заколоти тисячу телят і
тисячу овець, щоб принести Господу цілопален�
ня? Але пророк Самуїл якось сказав Саулу: «Чи
жадання Господа цілопалень та жертов таке, як
послух Господньому голосу?» Виходить, і жерт�
ви для Господа – не найприємніше... Ох! (опус�
кає голову) Я просто люблю Тебе, Господи,
твердине моя й скеле моє... О, як доладно ви�
ходить! Полюблю Тебе, Господи, сило моя,
Господь моя скеля й твердиня моя, і Він мій
Спаситель!... (Хапливо бере сувій і перо та починає
записувати, читаючи виразно вголос вірші, записані
на сувої; потім наказує уявній варті покликати на�
чальника хору).

Начальник (вклоняючись): Що вам завгод�
но, мій пане?

Давид: Я б хотів, щоб ви з Левитами розу�
чили новий псалом, який я написав для слави
Господа.

Начальник (беручи сувій, пробігаючи очими й
іноді наспівуючи деякі рядки): Прекрасно! Думаю,
Господь дуже радий такому подарунку.

(Начальник звертається до дітей): Дорогі Ле�
вити, прошу вашої уваги. Зараз ми розучимо
новий псалом, який написав для Господа наш
цар Давид. (Одягніть дітям накидки, вишикуйте їх
рядами, повісьте слова пісні «Бог мій, Ти – скеля моя»,
проспівайте її 1�2 рази. Потім начальник кличе Дави�
да, діти виконують пісню ще раз, після чого той роз�
дає подарунки).

Господь так полюбив людей, що не пошко�
дував за їхні гріхи віддати на смерть Свого Си�
на, щоб вічно жити із цими спасенними людьми
у Своєму Царстві. Тому Йому дуже приємно,
коли ми виражаємо Йому своє захоплення, по�
дяку. Це дуже добре виходить, коли ми спі�
ваємо. Причому найкраще співає не той, у кого
найгарніший голос, а в кого найбільш віддане
Господу серце. Наш спів для слави Господа є
для Нього прекрасним подарунком.

Практичне застосування
Нехай діти сядуть на ковдру, а ви продов�

жите читання «Шкільних пригод».
Подумай, коли ти можеш співати Господу?

Та коли спаде на думку! Не обов’язково роби�

ти це зі сцени церкви. Їдеш у маршрутці або
йдеш вулицею – наспівуй собі «під ніс» улюбле�
ну пісеньку. Співаєш у церкві спільним співом –
слухай серцем, про що ти співаєш, і піднось
хвалу прямо до Отця! Зібралися ви із дітьми в
когось удома або їдете кудись класом Недільної
школи – запропонуй проспівати одну�дві пісні.
Намагайся частіше підносити цей подарунок
своєму найкращому Другові Ісусу!

Вивчення біблійного вірша
Вивчіть біблійний вірш, проспівавши його

кілька разів (див. муз. додаток «Небесні нотки»).

Час творчості
Запропонуйте сьогодні дітям зробити ли�

стівку у вигляді подарунка. Для цього вони по�
винні:

1. Обвести шаблон листівки на зворотно�
му боці обгорткового паперу й кольорового
картону, а також на кальці.

2. Вирізати всі деталі листівки.
3. Акуратно склавши деталі в правильному

порядку (обгортковий папір, калька, картон),
пробити в потрібному місці дві дірочки для
скріплювання (молодшим дітям дірки пробийте
самі).

4. На кольоровому боці обгорткового па�
перу домалювати за допомогою фломастера й
лінійки сторони коробочки.

5. На внутрішній боці обгорткового папе�
ру написати біблійний вірш уроку.

6. На кольоровому боці картону написати
побажання людині, якій діти планують подару�
вати листівку.

7. Просмикнувши крізь дірочки стрічечку,
зав’язати її бантиком з лицьового боку листівки.

Попросіть дітей, щоб при врученні листів�
ки невіруючій людині вони заспівали їй свою
улюблену пісню про Бога.

Кому

вірш

побажання
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На уроках Божої школи

Біблійна істина: 
Бог завжди виконує те, що сказав

Мета:
Навчальна: діти повинні переконатися, вико�

ристовуючи Біблію, що Бог завжди виконує
сказане

Практична: діти повинні навчитися дотримувати�
ся своїх обіцянок і стежити за своєю мовою

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Підготуйте запитання на повторення мину�

лого уроку, а також кілька історій і «байок» на ви�
падок, якщо діти не зможуть згадати їх у Вступі.

Для уроку вам потрібно:
� диск із дитячими християнськими піснями

для Повторення;
� ілюстрації до Біблійної історії (див. відпо�

відний розділ);
� біблійний вірш, написаний на вузькому, але

довгому рулоні шпалер (зі зворотного боку);
� гарний папір для письма, ручки й конвер�

ти для Часу творчості.

Словник
Утроба – живіт, нутрощі.
Піднебіння – верхня частина ротової по�

рожнини.
Шата – верхній одяг, накидка

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Увімкніть неголосно диск із піснями, по�

ставте стільчик посередині класу. Діти повинні

ходити навколо стільчика й прислухатися до то�
го, що ви скажете. Ви повинні підспівувати піс�
ні, яка лунає, а потім раптом, не міняючи тону
голосу, співучо поставити запитання. Дитина,
що знає правильну відповідь, має встигнути сі�
сти на стілець. Якщо вона відповіла правильно,
то сідає на місце, якщо ні – продовжує «танок».

Вступ
Нехай охочі розкажуть кілька цікавих істо�

рій, які вони чули від інших людей.
Легко розповісти історію про те, що було.

Та й то невідомо, правда це чи ні. А от спро�
буйте розповісти те, чого ще не було, а тільки
буде! Та ще й із ідеальною точністю. Ну, хто
впорається? Ніхто не може знати майбутнє на�
перед, крім Самого Бога. І сьогодні на уроці ми
прочитаємо одну дуже важливу, а також дуже
загадкову Божу історію.

Біблійна історія
Для початку поставте дітям кілька запи�

тань.
� Хто знає, коли жив цар Давид?
Давид жив приблизно за тисячу років до

народження Ісуса Христа, тобто, три тисячі ро�
ків тому.

� А коли жив на землі Ісус Христос?
Дві тисячі років тому.
А тепер попросіть дітей уважно слухати,

як ви, не кваплячись, виразно прочитаєте Пс.
21(22). Їхнє завдання – почути й запам’ятати,
що в цьому псалмі говориться такого, чого Да�
вид ну ніяк не міг знати заздалегідь, а воно здій�
снилося (прочитайте псалом).

Коли діти будуть називати пророцтва Да�
вида, вивішуйте відповідні символи на дошку.
Якщо щось залишиться неназваним, не підка�
зуйте дітям,
а просто
покажіть
символи.

Біблійний вірш:
«...Так буде і Слово Моє, що виходить із уст
Моїх: порожнім до Мене воно не вертаєть�
ся, але зробить, що Я пожадав, і буде мати
поводження в тому, на що Я його посилав!»

(Ісаї 55:11)

БОЖА ІСТОРІЯ
Псалом 21(22)

88у
р

о
к

у
р

о
к

Боже мій!
Боже мій!

Слова із хреста: «Боже мій, Боже мій, 
нащо мене Ти покинув?»
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Божа Історія

Оце так загадка! Давид жив на землі за ти�
сячу років до Ісуса Христа, але він написав та�
кі подробиці про Його смерть на хресті! Особ�

ливо цікаво те, що в дні Давида розп’яття не іс�
нувало, ця страта стала застосовуватися через
багато сотень років після нього. Це ще раз до�
водить богодухновенність Біблії: Святий Дух
керував її написанням і вклав Давидові пророчі
слова, а Бог Отець виконав передвіщене, тому
що Він завжди виконує те, що сказав.

Практичне застосування
Прочитайте історію №8 зі «Шкільних при�

год».

Вивчення біблійного вірша
Поясніть дітям значення біблійного вірша:

якщо Господь щось сказав, воно обов’язково
здійсниться. Боже слово виконує Його святу
волю: навернути до Нього всі народи. Якщо
ми ділимося Доброю Звісткою з невіруючими,
ми теж говоримо Божі слова й виконуємо Йо�
го волю.

Візьміть один кінець рулона та стійте на
місці, ваш помічник нехай потроху розмотує
його, а ви читайте вірш усі разом уголос. Після
декількох повторень розкривайте тільки якусь
частину вірша, а інше нехай діти вимовляють
напам’ять.

Час творчості
Сьогодні діти будуть писати свої історії.

Роздайте папір, ручки й конверти. Нехай діти
напишуть твір на тему «Чому я люблю Ісуса».
Коли вони закінчать, нехай покладуть твори в
конверти, заклеять, підпишуть у графі «Від ко�
го» своє ім’я, а в графі «Кому» – ім’я невіруючої
людини, якій вони вручать лист.

Ті, хто проходив
повз розп’ятого,

злословили Ісуса й
говорили, щоб Він

Сам Себе спас

Розп’яття Ісуса

Ділять одяг

Кидають жереб 
про верхню одежу
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На уроках Божої школи

Біблійна істина: 
Господь хоче, щоб ми виконували Його за�

повіді в будь�яких ситуаціях

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

же бути відпочинку від виконання Божих
заповідей

Практична: завжди підтримувати спілкування
з Господом, щоб у будь�якій ситуації чинити
за Його заповідями

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Для уроку вам потрібно:
� виготовлене й оздоблене тло й фігурки

на дерев’яних паличках для Біблійної історії
(див. відповідний розділ);

� 2 комплекти написаного на геометрич�
них фігурах (по одному слову) біблійного вірша
й посилання, а також 1 пакет із цукерками за
кількістю учнів;

� цупкий білий або двобічний кольоровий
папір, фарби, пензлики, посудини для води для
Часу творчості.

Зробіть зразки виробів�орігамі.

Словник
Лите – виготовлене з розплавленого,

розм’якшеного матеріалу.
Бовван – ідол, зображення або скульпту�

ра, якій поклонялися як богові.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Вишикуйте дітей у шеренгу й попросіть пе�

реказати біблійну історію минулого уроку: ко�
жен по 2�3 речення. Якщо дитина не може про�

довжити розповідь, нехай розповість істину або
біблійний вірш минулого уроку.

Вступ
Запропонуйте яку�небудь гру. У самому її

розпалі раптом запитайте, а хто зараз продов�
жував думати про Бога? Чи грали діти із чи�
стим серцем? Чи не заздрили вони тим, що ви�
грали, чи ніхто не хотів стати найпершим, щоб
потім пишатися своїми вміннями? Чи всі нама�
галися дотримуватися Божих заповідей навіть
у грі? Адже про Господа й слухняність Йому
треба думати не тільки, коли трапляється щось
погане, коли ми опиняємося у важкій ситуації
або вирішуємо, що краще вибрати. Наша ра�
дість, наші розваги теж повинні належати Спа�
сителеві душ.

Одного разу ізраїльський народ вирішив
«відпочити» від свого Господа й зробити собі...
іншого бога. Давайте подивимося, як це трапи�
лося.

Біблійна історія
Зробіть у тлі прорізи в місцях, позначених

жирною лінією. Прикріпіть тло до дошки й поч�
ніть розповідь.

Ізраїльський народ, вийшовши з Єгипту,
вже якийсь час ішов в обітований Край. Коли
вони дійшли до гори Сінай, Господь дав їм
Свій Закон, виконуючи який люди б добре жи�
ли на землі. Після цього Мойсей зійшов на го�
ру, тому що Господь хотів сказати йому ще де�
що дуже важливе. Мойсея не було сорок днів.
До цього він не відлучався так надовго. Народ
вирішив, що з їхнім вождем щось трапилося і їх
більше нікому вести вперед. Усе було б нічого,

Біблійний вірш:
«То добре – пильнувати про добре постійно»

(Галатів 4:18а)

БОЖА ПЕРЕРВА
Вихід 32:1�25
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Божа Перерва

але ізраїльтяни придумали дуже негарний ви�
хід із цієї ситуації. Вони прийшли до Аарона,
брата Мойсея, і сказали (вставте в отвір тла на
рівні долини паличку з народом і Аароном і попро�
сіть одного учня прочитати Вих. 32:1, а другого –
Вих. 32:2).

На жаль, Аарон послухався народу. Він
узяв принесене золото, перетопив його й зро�
бив лите теля (підставте поруч із Аароном фігурку
теляти). Побачивши цю статую, народ захопле�
но вигукнув: «Оце твої боги, Ізраїлю, що вивели
тебе з єгипетського краю!». На другий день во�
ни встали рано й принесли цілопалення й при�
вели мирні жертви: і засів народ до їди та до
пиття, і встали бавитися (поставте фігурки теляти
й танцюючого довкола нього народу).

Ви тільки подумайте! Євреї були свідками
10 кар Єгипту, Господь ішов перед ними у ви�
гляді стовпа з вогню і з хмари, Він говорив з ни�
ми з гори Сінай. Але минуло тільки сорок днів,
як вони приписують славу Істинного Бога золо�
тому бовванові, виготовленому з їхніх сережок.
Вони поклоняються металу, приносячи йому
жертви. Як це було боляче для Господа! Нама�
гайтеся виконувати Божі заповіді в будь�який
час, у будь�якій ситуації: коли вам щось незро�
зуміло або коли ви веселитеся від усієї душі; ко�
ли ви в церкві й коли вас ніхто не бачить; коли
вам кривдно або коли ви втомилися (вставте на
рівні верхівки гори фігурку Мойсея).

І сказав Господь Мойсею: іди, зійди, бо зі�
псувався народ твій, якого ти вивів із єгипетсь�
кого краю; дуже швидко ухилилися вони від до�
роги, що Я заповів їм: зробили собі лите теля й
поклонилися йому, і принесли йому жертви й
сказали: ось бог твій, Ізраїлю, що вивів тебе із
землі єгипетської! Мойсей поспішив спуститися
з гори. Ісус Навин, що його супроводжував,
злякався, почувши лемент ізраїльтян, що це
хтось напав на народ за час їхньої відсутності.
Але Мойсей з гіркотою відповів (нехай хтось за�
читає вірш 18).

Коли Мойсей побачив ігри й танці Божого
народу навколо ідола, він неймовірно розсер�
дився, у Біблії написано «розпалився гнів». Він
узяв золоте теля (вставте теля поруч із фігуркою
Мойсея), спалив у вогні, розтер попіл у пил і
розсипав по воді. Потім він звернувся до Ааро�
на (заберіть фігурку теляти, замість народу вставте
фігурку Аарона й нехай п’ятеро дітей прочитають по
черзі вірші 21�25).

Аарон побоявся йти вслід за Господом сам
і не перешкодив народу піти за несправжнім
богом. Коли ми будемо йти за Христом у будь�
яких ситуаціях нашого життя, ми будемо яскра�
вим свідченням для невіруючих людей і під�
тримкою для християн.

Практичне застосування
Прочитайте історію №9 зі «Шкільних при�

год». Нехай діти поставлять оцінки героям.

Вивчення біблійного вірша
Дайте командам по комплектові вірша й

скажіть, що та команда, яка першою збере сло�
ва в правильному порядку, одержить приз. Ко�
ли завдання буде виконано, вручіть команді, що
виграла, цукерки зі словами, що зараз найкра�
щий час, щоб показати, наскільки добре вони
засвоїли істину уроку. Робити добро (в цьому
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випадку – поділитися із тими, що програли) тре�
ба навіть під час гри.

Час творчості
Запропонуйте дітям навчитися робити ви�

ріб�орігамі (особливо складений папір).
Сьогодні в нас – перерва. Але в благовісті

перерви бути не може. Чому? Ну, по�перше,
якщо ви робите це з радістю, то справу, яка по�
добається, і так не хочеться ніколи закінчувати
робити. А по�друге, хіба може бути перерва в то�
му, щоб рятувати душі від перебування в пеклі?
Нехай діти запропонують своїй близькій неві�
руючій людині разом прогулятися або сходити в
який�небудь музей. Дорогою обов’язково з’явить�
ся можливість поговорити про Бога. А як невели�
кий сувенір можна буде вручити виріб�орігамі.

Тюльпан.
1. Квадратний аркуш паперу складіть по

діагоналі, розгорніть, складіть по іншій діагона�
лі, знову розгорніть і складіть уздовж навпіл.

2. Тепер вкладіть сторо�
ни прямокутника всередину,
використовуючи намічені шви.

3. Відігніть нижні куточ�
ки трикутника наверх із одно�
го й другого боку.

4. Тепер складіть разом
правий і лівий куточок ква�
драта, як з одного, так і з дру�
гого боку.

5. Підігніть бічний куто�
чок так, щоб він на півсанти�
метра зайшов за центральну
вісь.

6. Підігніть так само ін�
ший куточок і заправте його
всередину першого. Повто�
ріть те ж саме з другого боку
виробу.

7. Через отвір у нижній
частині тюльпана надуваємо
його, щоб він став об’ємним, і
відгинаємо куточки, щоб ви�
йшли пелюстки. З аркуша па�
перу скручуємо трубочку й
вставляємо в тюльпан стеблин�
ку. Якщо використовувався бі�
лий папір, розфарбуємо тюль�
пан фарбами.
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Біблійна істина: 
Господь закликає нас щодня вести війну 

із гріхом

Мета:
Навчальна: дізнатися про нашого найбільшого во�

рога – гріх, і про те, як вести з ним боротьбу
Практична: у молитві й через читання Біблії пе�

ревіряти своє життя, виявляючи гріх і борю�
чись із ним

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Питання військової служби в різних ро�

динах і в різних церквах розглядається по�різ�
ному. Щоб не виникали спірні питання, ми на�
магатимемося максимально уникнути цієї теми
в уроці. Якщо діти будуть запитувати вас про
ставлення до військових, ви можете вислови�
ти свою думку або заздалегідь обговорити це
питання з пастором. Якщо ви будете замовчу�
вати це питання або ухилятися від нього, ви
тільки нашкодите дітям.

Для уроку вам потрібно:
� ватман з накресленими класиками,

дрібні сюрпризи у великій кількості для По�
вторення;

� бандани (пов’язки) на голову всім дітям,
«Карта боротьби з гріхом» для Біблійної істо�
рії;

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

� шаблони меча, білий картон, прості олів�
ці, ножиці, фольга в рулоні, скотч, декоратив�
ний ланцюжок або темна стрічка (по 40 см на
кожного учня) і маркери, що не змиваються (для
компакт�дисків) для Часу творчості.

Словник

Нікчемний – мерзенний, украй гріховний.
Перекірливий – схильний до непокори в

духовному й моральному розумінні.
Обчорнювати – казати неправду про лю�

дину таємно від неї.
Високоокий, гордосердий – гордий,

пихатий.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Повторіть сьогодні вивчені вірші – полови�

на семестру вже минула. Для цього розстеліть
на підлозі ватман із класиками (або, якщо це
можливо, намалюйте їх крейдою просто на під�
лозі). Діти по черзі стрибають по них, вимов�
ляючи на кожний стрибок по одному слову вір�
ша, які вони вже вивчили. За кожний вивчений
вірш – невеликий сюрприз. Нехай кожна дити�
на розповість 1�3 вірші, бажано не часто повто�
рюючи один одного.

Вступ
Сьогодні ми будемо готуватися до війни.

Не такої, де вбивають і стріляють, але теж дуже
серйозної. Наш ворог сильний і підступний. Він
може навіть прикинутися добрим і ласкавим,
щоб ми подружилися з ним. Але якщо ми буде�
мо уважні й завжди готові, то зможемо вести з
ним війну й обов’язково переможемо з Божою
силою! Ім’я нашому ворогові – гріх.

Біблійна історія
Виготовлення карти.
Візьміть ватман формату А1, можете пот�

римати його над вогнем, щоб він набув вигляду
старого паперу. Знайдіть ілюстрації, подібні до

Біблійний вірш:
«Всіх безбожних землі буду нищити кожно�
го ранку, щоб з міста Господнього вигубити
всіх злочинців!»

(Псалом 100(101):8)

БОЖА ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА
Псалом 100(101)
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запропонованих, і наклейте на ватман. Зробіть
пунктирну лінію або сліди від символу до сим�
волу, дотримуючись черговості. Можна прикра�
сити карту намальованим компасом, кораблем,
островом тощо.

Сьогодні ми з вами побудемо розвідника�
ми. Ми будемо йти за «Картою боротьби з грі�
хом» (зберіть дітей навколо карти, нехай вони
пов’яжуть бандани).

Отже, наш ворог – гріх. Нам потрібно зро�
бити розвідку, як з ним боротися, щоб вийти
переможцями. Підказка зашифрована ось у цій
карті й записана в Слові Божому. В дорогу! 
Що намальовано в нашому відправному пункті?
(Нехай діти висловлюються, а ви читайте потрібні
рядки із Пс. 100(101)).

1. МОЛИТВА. «Я буду ходити в невинно�
сті серця свого серед дому мого,... діло відступ�
ства ненавиджу, – не приляже до мене воно».
Усе починається з молитви. Якщо ми спілкує�
мося з Небесним Отцем, Він буде вказувати
нам на гріх у нашому житті, буде давати си�
ли для благочестивого життя, застерігати від
небезпек, вселяти відразу до гріха. Якщо ж нам
все�таки сподобається щось гріховне, Господь
за нашою молитвою допоможе нам перемогти
спокусу.

2. ЧИТАННЯ БІБЛІЇ. «Придивлятимуся до
дороги невинного... Всіх безбожних землі буду
нищити кожного ранку, щоб з міста Господньо�
го вигубити всіх злочинців!». Коли ми читаємо
Слово Боже, Господь говорить нам через Ньо�
го. Біблія показує нам, що правильно, а що ні,
що до вподоби Господу, а що Його засмучує.
Ми порівнюємо себе з Ісусом і бачимо, що нам,
з Божою допомогою, ще треба виправити у со�
бі. Коли ми міркуємо про дороги Господні, опи�
сані у Його Слові, гріх перестає нам подобати�
ся, нас тягне до святості й Небесної Вітчизни!

3. ВІДКИДАННЯ ГРІХОВНИХ РОЗВАГ.
«Не поставлю я перед очима своїми речі нік�
чемної... лихого не знаю!». Якщо ми дивимося
телевізор, розглядаємо неблагочестиву рекла�
му, говоримо лайливі слова, слухаємо нечести�
ві анекдоти – все це віддаляє нас від Господа,
ображає Святого Духа, що живе у віруючому.
Треба відкидати подібні гріховні розваги, щоб
не попастися на вудку гріхові. Наші відпочинок
і розваги мають бути бажаними Богові.

4. ОБЕРЕЖНИЙ ВИБІР ДРУЗІВ. «Пере�
кірливе серце відходить від мене... Хто таємно
обчорнює ближнього свого, – я знищу того, ви�
сокоокого й гордосердого, – його не стер�
плю!... Обманець не сяде в середині дому мого,

Зх Сх
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і міцно не стане навпроти очей моїх неправдо�
мовець!». Прекрасний проповідник Чарльз
Сперджен якось сказав, що треба любити гріш�
ника й ненавидіти гріх. Так і у виборі друзів:
Господь не закликає вас сваритися з невіруючи�
ми дітьми. Навпаки, Він хоче, щоб ви любили
їх, молилися за них, розповідали про Ісуса. Але
проводити з ними багато часу, переймати від
них погані звички – це дуже небезпечно.

5. ДРУЖБА З ВІРУЮЧИМИ. «Мої очі – на
вірних землі, щоб сиділи зо мною. Хто ходить
дорогою невинного, той буде служити мені».
Коли ми проводимо час із віруючими друзями,
ми підсилюємо дію Духа Святого в нашому жит�
ті. Віруючі друзі підтримують нас у молитві, є
прикладом, можуть звернути нашу увагу на
якийсь наш недолік. Те ж стосується й дорос�
лих. Нашими героями повинні бути не зірки
естради, а вірні Божі люди, яких ми бачимо в
Слові Божому, у своїх родинах і церквах.

Наприкінці прочитайте з виразом псалом
від початку до кінця, а діти нехай встануть і ска�
жуть хором «обіцяю!».

Практичне застосування
Прочитайте наступну історію зі «Шкільних

пригод».
Хлопчики мають шанс показати свою

справжню силу й витримку. Для цього не треба
вміти добре стріляти або спритно битися – нав�
ряд чи це вміння комусь придасться на небесах.
А ось спробуй сміливо встати віч�на�віч із грі�
хом або спокусою й перемогти в битві з ними –
це під силу не кожному, а тільки найбільш муж�
нім і відважним. І таким може бути кожний з

нас, якщо від усього серця бажає вести війну з
гріхом за допомогою Ісуса.

Вивчення біблійного вірша
Вивчіть вірш за допомогою символів.

Час творчості
Роздайте дітям аркуші картону, шаблони,

олівці й ножиці, прочитайте їм уголос 2 Кор.
10:3�6. Нехай вони обведуть меч і виріжуть
його. Роздайте необхідну кількість фольги. До�
поможіть молодшим дітям акуратно обгорнути
нею меч, підклеївши позаду надлишки скотчем.
З боків меча треба прикріпити ланцюжок
(проткнувши дірочки й вставивши крайню лан�
ку) або тасьму (за допомогою скотчу). На лицьо�
вому боці потрібно написати біблійну істину
уроку.

Цей меч буде гарним подарунком для не�
віруючої людини.

Не забувайте робити позначки в «Журналі
свідчень». Якщо якась дитина соромиться дару�
вати подарунки й говорити іншим про Ісуса,
підбадьорте її, можливо, разом з нею подаруй�
те її виріб комусь.
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Біблійна істина: 
Господь очищає нас від гріха, коли ми ка�

ємося в ньому

Мета:
Навчальна: дізнатися біблійну істину про про�

щення гріхів після каяття
Практична: спонукати дітей каятися у своїх

гріхах і сповідатися в них перед Господом

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Підготуйте прості запитання на повторен�

ня по кількості учнів. Для уроку вам потрібно:
� пляшечка йоду, столова й чайна ложка,

таблетка анальгіну для Вступу;
� збільшені символи для Біблійної історії

(див. відповідний розділ);
� для розучування біблійного вірша – пла�

катики з кольорового картону (темно�червоний,
яскраво�червоний, чорний, білий з намальова�
ними сніжинками й білий з намальованою вов�
ною) на паличках за кількістю учнів;

� стругачки, прості олівці, гумки, вата й па�
пір (він не має бути глянцевим, занадто гладень�
ким!) для Часу творчості.

Словник
Насититися – отримати щось надміру.
Кармазин – темно�червоний колір.
Багряниця – яскраво�червоний колір.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Зробіть перевірку присутніх із опитуван�

ням: називаєте прізвище й ім’я дитини, вона

встає, відповідає на ваше запитання й сідає.
Запитання мають передбачати короткі відповіді.

Вступ
Скажіть дітям, що сьогодні вони зможуть

познайомитися ще з одним із предметів, що вив�
чають у старших класах. Він називається «хімія».
Хімія – це наука про речовини, їхні властивості
і перетворення. Звучить незрозуміло? Насправ�
ді ж ми стикаємося з хімією щодня. Ось із чого,
наприклад, зроблено наші столи, за якими ви
сидите? З дерева. Це речовина. А вікно? Пра�
вильно, зі скла. Це теж речовина. А ось чим,
наприклад, відрізняється вода від пари й льоду?
Адже ви вже, напевно, знаєте, що лід – це вода
в замерзлому стані, а пара – вода в газоподіб�
ному стані. Ось тобі й перетворення води! І все
це та сама речовина!

Дуже цікаві різні хімічні досліди. Якщо ви
коли�небудь заглядали в кабінет хімії, то, мо�
жливо, бачили там різні скляні баночки смішної
форми з налитими в них рідинами різного
кольору. Можна змішувати ці рідини, і вони бу�
дуть змінювати колір, або сичати, або навіть ви�
бухати! І ми сьогодні теж проведемо один дуже
цікавий хімічний дослід.

(Попросіть дітей стати навколо вашого стола,
візьміть столову ложку, розімніть у ній за допомогою
чайної ложечки таблетку анальгіну та влийте туди
десь пів чайної ложки йоду. Помішуйте суміш, що
вийшла. Десь через 20�30 секунд вона раптом
почне світлішати й згущуватися). Подивіться!
Темно�коричневий йод став білим! І це не
тільки дуже цікава мазь. Вона ще й цілюща.
Якщо хтось із вас розтягне ногу або вдарить
руку, вона швидко допоможе! (Нехай діти ся�
дуть на місце).

Господь у Своїй Небесній лабораторії теж
займається хімією – адже це Він її створив. А
що саме Він робить, ми дізнаємося із сьогодніш�
ньої Біблійної історії.

Біблійна історія
Жив був на світі пророк Ісая. Жив він ду�

же довго, бо пророкував при житті чотирьох
царів, які змінювали один одного. І ось одного

Біблійний вірш:
«Коли ваші гріхи будуть як кармазин, – ста�
нуть білі, мов сніг; якщо будуть червоні, немов
багряниця, – то стануть мов вовна вони!»

(Ісаї 1:18б)

БОЖА ХІМІЯ
Ісаї 1: 1�20
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разу до Ісаї було слово від Господа (прочитайте
з сумним виразом Іс. 1:2�4).

Незважаючи на те, що в Юдеї було чима�
ло благочестивих царів, єврейський народ
крок за кроком усе далі відступав від Господа
й наповнював міру беззаконь. Вони дійшли до
того, що стали чинити, як жителі Содому й Го�
морри (нехай діти пригадають, що це були за міста).
Ще Господь сказав пророкові, що Йому дуже й
дуже важко.

� Як ви думаєте, від чого Всемогутньому й
Всесильному Богові може бути важко? Чи може
взагалі бути таке?

(Прочитайте вірші 10�15). Виявляється, Гос�
поду дійсно було важко тому, що Його народ,
Його діти перестали Його слухатися. Вони
приносили Йому багато жертв, але їхні серця
не були очищені від гріха. Вони святкували
Господні свята, але при цьому вбивали своїх
ближніх.

Господу також дуже неприємно й важко,
коли ми звертаємося до Нього, не покаявшись у
своїх гріхах. Можливо, ти вранці скривдив мо�
лодшу сестричку, а потім, як ні в чому не бува�
ло, молишся перед сніданком. Богові не до впо�
доби така молитва. Можливо, ти краще за всіх
вивчив біблійні вірші й із презирством дивишся
на забудькуватого однокласника. Богові не по�
трібна така твоя жертва. Йому потрібне твоє
смиренне серце. Гріхи не пускають тебе до Гос�
пода. Що вони роблять із тобою? Давай поди�
вимося (повісьте на дошку табличку ГРІХИ).

Вони обтяжують тебе (повісьте під таблич�
кою малюнок гирі, нехай хтось прочитає вірш 4а).
Згадай, як важко на душі, коли зробив якийсь
негарний вчинок і не покаявся. Начебто несеш
важкий вантаж. Поспішай до Ісуса з каяттям,
не затягуй!

Гріхи ведуть тебе в неправильному на�
прямку (повісьте нижче стрілку, прочитайте вірш
4б). Можливо, ти колись із батьками пішов не�
правильною дорогою або сів не на той автобус.
Через це ви могли спізнитися до школи або в
гості, з кимсь не зустрітися. Це завжди дуже не�
приємно – іти не туди, куди треба. Тільки Ісус –
істинна дорога!

Гріхи приносять лихо та біль (повісьте смут�
не обличчя, прочитайте по черзі вірші 5�8). Коли ти
грішиш, ти будеш за це покараний: тебе мо�
жуть покарати батьки, ти можеш втратити що�
небудь, посваритися через гріх із найкращим
другом, можеш відчувати страх, тугу. У гріхові
немає нічого гарного!

Як було б жахливо, якби ми залишалися у
своїх гріхах. Але вихід є! Його пропонує Гос�
подь. Він говорить (прочитайте вірші 16�17).
Господь хоче, щоб ми прийшли до Нього, пока�
явшись у гріхах.

Що робить Господь, коли ми приходимо
до Нього з каяттям? (Повісьте табличку БОГ).

Господь вислуховує щиру молитву (повісьте
під нею малюнок вуха, прочитайте вірш 18а). Він, як
ми іноді, не «відвертається з ображеним вира�
зом обличчя», а готовий прощати нас і слухати.

Бог очищає нас від гріха (повісьте малюнок
мила й прочитайте вірш 18б). Кров Ісуса змиває
всякий гріх, перетворює людину, у цьому й по�
лягає Божа хімія! Це найпрекрасніший дослід у
Небесній лабораторії! Якщо ти покаявся у своє�
му гріхові, Господь назавжди стирає його зі
Своєї пам’яті, від нього не залишається й сліду.

Бог зціляє й благословляє нас (повісьте
останній значок і прочитайте вірш 19). Бог хоче,
щоб у нашому серці панував мир. Коли мир і
спокій наповнюють нас, нам не страшні ніякі
життєві негаразди та прикрощі.

Практичне застосування
Прочитайте історію №11 зі «Шкільних

пригод». Нехай діти виставлять оцінки героям.

Вивчення біблійного вірша
Повторіть кілька разів біблійний вірш. По�

тім нехай діти візьмуть плакати й вишикуються
в правильному порядку (чорний, темно�черво�
ний, білий зі сніжинками, яскраво�червоний,
білий із вовною) і повторять хором вірш. Для
закріплення нехай розійдуться�вишикуються
кілька разів.

Час творчості
Перед роботою зробіть вступ, що Господь

очищає наші гріхи, подібно до того, як гумка
стирає олівець – зафарбований папір знову
стає білим. Оскільки у нас – Божа хімія, то сьо�
годні ми займемося ще одним дослідом.

Роздайте дітям усі необхідні матеріали. Хід
роботи такий:
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1. За допомогою стругачки наготувати
стружку грифеля простого олівця.

2. Звільнити стружку, якщо потрібно, від
дерев’яних стружок і, висипаючи потроху на
аркуш паперу, розмазувати її шматочком вати.

3. Коли весь аркуш буде зафарбований,
гумкою намалювати який�небудь сюжет або на�
писати біблійні вірш і істину уроку.

4. За бажанням домалювати олівцем дріб�
ні деталі або обрисувати контури білих фігур.

Вручаючи малюнок невіруючій людині,
можна розповісти їй про гріх, що розділяє нас
із Богом, про жертву Ісуса й про те, як Господь
очищає нас від усякого гріха, якщо ми приходи�
мо до Нього з покаянням.
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Біблійна істина: 
Біблія вчить, що зловтіха завжди має пога�

ні наслідки

Мета:
Навчальна: діти повинні дізнатися, до чого при�

водить зловтіха
Практична: навчитися ніколи не тішитися лиху,

що відбувається із твоїм кривдником, учити�
ся перемагати зло добром

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Перегляньте матеріал наступного уроку.

Вам потрібно заздалегідь дати старшим дітям
сувої з невеликими розповідями. Підготуйте за�
питання на повторення. Постарайтеся до цього
заняття знайти кольорову ілюстрацію Петри –
міста, висіченого в скелі.

Для уроку вам потрібно:
� сіль і цукор у невеликих баночках для

Повторення, питна вода й склянки;
� різні предмети для Вступу, виходячи з об�

раних вами прикладів;
� фігурки юрби людей із червоного й жов�

того картону на підставці, ілюстрація Петри для
Біблійної історії;

� посібники для розучування Біблійного
вірша (див. відповідний розділ);

� альбомні аркуші, прості олівці, гуаш або
акварельні фарби, пензлики, склянки з водою,
фломастери, білий картон, нитки й скотч для
Часу творчості.

Словник
Фізика – наука про властивості й будову

матерії (те, із чого все складається, живе або не�

живе), про форми її руху й зміни, про загальні
закони явищ природи.

Зловтіха – злісна радість при нещасті, по�
милці іншого.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Сьогодні в нас – повторення Божої хімії, і

ми будемо використовувати хімічні речовини,
щоб оцінити нашу пам’ять. Поставте в себе на
столі баночку із цукром і сіллю. Діти повинні
вишикуватися один за одним, по одному під�
ходити й давати відповідь на ваше запитання.
Якщо відповідь правильна – дитина бере щіпку
цукру, насипає собі на язик та сідає на місце.
Хто неправильно відповів, повинен з’їсти трохи
солі і стати в кінець ряду. Наприкінці запропо�
нуйте дітям води!

Вступ
Скажіть дітям, що сьогодні вони зможуть

дізнатися ще про один предмет, що вивчається
тільки в старших класах – про фізику. Хтось мо�
же подумати, що це дуже складна наука – адже
тільки старшокласники можуть її зрозуміти. Але
насправді це не так: як і з хімією, ми стикаємо�
ся з фізикою щодня.

Покажіть дітям кілька прикладів на вибір:
1. Візьміть ручку або олівець у руку, пока�

жіть класу, а потім розтисніть пальці. Олівець
упаде. Він ніколи (на землі) не полетить нагору
або вбік, тому що його притягає земля.

2. Зверніть увагу дітей на підручник, що
лежить у вас на столі. Штовхніть його. Він зру�
шить із місця, але не злетить і не почне насува�
тися на вас, тому що ви приклали до нього силу
саме в тому напрямку, в якому він і посунувся.

3. Візьміть склянку, поставте її на блюдце
й почніть наливати в неї воду. Коли вода підні�
меться до краю, не зупиняйтеся, нехай вода
почне переливатися через край. В склянку вхо�
дить рівно стільки води, скільки вона може вмі�
стити: у маленьку – мало, у велику – більше.

4. Поставте на блюдце склянку, наповніть
її до країв, а потім акуратно опустіть туди який�

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

(Овдія 15б)

БОЖА ФІЗИКА
Овдія
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небудь важкий предмет середньої величини (гу�
мовий м’ячик, морквину тощо). Вода виллється,
тому що в склянку входить рівно стільки, скіль�
ки вона може вмістити: якщо додати ще що�не�
будь, її вміст почне виходити за її межі!

5. Киньте гумовий мячик об стінку так,
щоб він повернувся до вас. М’яч відскочить, а
не прилипне до стіни, тому що, по�перше, він
зроблений з гуми, а не з тіста, а по�друге, з якою
силою ви кинули м’яч до стіни, з такою він ві�
діб’ється від неї.

Все це – закони фізики: завжди буде саме
так, і ніколи – по�іншому. Фізику теж, звичай�
но, створив Бог. І в духовному світі також є за�
кони «фізики»: як ти вчинив, так вчинено буде
і з тобою.

Біблійна історія
Поруч із ізраїльським народом – ми позна�

чимо їх фігуркою жовтого кольору (поставте на
стіл фігурку) – жили едомляни, народ, що похо�
див від Ісава, брата Якова (пам’ятаєте історію з
первородством?). Едом – прізвисько Ісава – озна�
чає червоний, і ми візьмемо фігурки червоного
кольору, щоб це були едомляни (поставте на стіл
фігурку червоного кольору).

Едомляни були дуже гордим народом. Не�
зважаючи на те, що вони були народом, родин�
но пов’язаним з ізраїльтянами, вони не любили
ізраїльтян, бажали їм зла й постійно ворогува�
ли. Господь не один раз застерігав Едом. Він го�
ворив до них через шестеро пророків – Ісаю,
Єремію, Єзекіїля, Йоіла, Амоса й Овдія. Але
едомляни не слухалися й продовжували нена�
видіти Божий народ. Коли ізраїльтяни за свої
гріхи були поведені в полон (заберіть зі стола
жовту фігурку), едомляни не співчували братам,
а насміхалися над ними та зловтішалися. Давай�
те прочитаємо, як це відбувалося (нехай діти по
черзі зачитають Овд. 11�14).

Ніхто не сперечається: ізраїльтяни заслу�
жили покарання за своє нечестиве поводжен�
ня, але ніхто не може бути суддею, окрім Бога.
І справа не тільки в суді. Коли Бог карає нас,
Йому дуже боляче: і через те, що ми грішимо, і
через те, що Йому доводиться карати нас. За�
питайте своїх батьків – хіба вони раді, коли їм
доводиться строго чинити з вами? Звичайно, ні.
Так і в нас не має бути зловтіхи, коли ми бачи�
мо, як нехай і справедливо, але страждає інша
людина. Адже Біблія вчить, що зловтіха завжди
має погані наслідки. Якщо ми зловтішаємося,
тобто радіємо злу, що трапилося з іншим, наше

серце перестає бути повним любові й співчуття,
воно черствіє й байдужіє. Таке серце вже не бу�
де до вподоби Господу. Якщо ви відчули хоч
невелику радість, коли вашому кривдникові по�
ставили погану оцінку або він спіткнувся й роз�
бив собі коліно, покайтеся перед Господом, а
потім допоможіть цьому хлопчикові або дівчин�
ці. Ми повинні перемагати зло добром.

Але едомляни не хотіли змінювати своє
серце. Вони не звертали уваги на викриття Гос�
пода, тому що вважали себе невразливими й за�
хищеними з усіх боків. Вони навіть придумали
одну хитрість – будувати собі житла в скелях,
вибиваючи в камені не тільки печери, але й ці�
лі міста (нехай наступні діти прочитають 3�4 вірші, а
ви їм покажіть ілюстрацію Петри). Це Петра – сто�
лиця Ідумеї, як ще називався Едом. Христос
пророкував руйнування Єрусалима, і це трапи�
лося в 70 році по Р.Х. Перед тим, як римський
імператор зруйнував Святе місто, туди було за�
пущено 20 тисяч едомлян, які розграбували мі�
сто й убили безліч євреїв. Із цього моменту про�
роцтва про покарання Едома почали виконува�
тися, адже Біблія вчить, що зловтіха завжди має
погані наслідки. По�перше, вони зникли із землі
як народ, сьогодні такої нації не існує (заберіть
червону фігурку й нехай діти прочитають вірші 5�
10,15�16). Не тільки Овдій, але й інші пророки
говорили про те, що назавжди місце, де жили
едомляни, зробиться пустелею й ніколи не буде
заселеним. Майже 2 тисячі років ніхто не знав,
що трапилося з Едомом, але потім давня Петра
була знайдена (якщо є можливість, покажіть її фо�
тографію). І тепер це пустельне місто нагадує
нам про гордий народ, що мав зловтіху проти
своїх братів. Біблія вчить, що зловтіха завжди
має погані наслідки.

А що ж сталося з Ізраїлем? Давайте прочи�
таємо в Біблії (прочитайте вірші 17�21, поверніть на
стіл жовту фігурку). Зловтіха Едома не заподіяла
шкоди нікому, крім нього самого.

Практичне застосування
Прочитайте наступну історію зі «Шкільних

пригод».

Вивчення біблійного вірша
Виготовлення посібника.
Візьміть 4 аркуші білого або кольорового

картону й напишіть (наклейте букви з кольорово�
го паперу) на них значеннєві частини вірша (див.
нижче). Зі зворотного боку до кожного плаката
приклейте кільце з картону діаметром 25 см.
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«ЯК ЗРОБИВ ТИ, ТО ТАК І ТОБІ БУДЕ
ЗРОБЛЕНО: ВЕРНЕТЬСЯ НА ТВОЮ ГОЛОВУ
ЧИН ТВІЙ!»

Нехай помічник допоможе вам одягти на
руку плакати із частинами біблійного вірша: на
тильному боці долонь – ЯК ЗРОБИВ ТИ (пра�
ва рука) і ТО ТАК І ТОБІ БУДЕ ЗРОБЛЕНО
(ліва рука), із зовнішнього боку – ВЕРНЕТЬСЯ
НА ТВОЮ ГОЛОВУ (права рука) і ЧИН ТВІЙ
(ліва рука). Коли ви вимовляєте першу частину
фрази, другу руку тримаєте внизу, вимовляю�
чи другу частину, піднімайте ліву руку й трима�
єте їх разом.
Точно так са�
мо вчиніть,
розвернувши
долоні.

Час творчості
Сьогодні ви освоїте техніку відбитку фар�

бами. Роздайте дітям необхідні матеріали й
проробіть разом з ними всі дії.

1. Розділіть альбомний аркуш навпіл вер�
тикальною (або горизонтальною) лінією.

2. На одній половині намалюйте фарбами
контур половини якого�небудь симетричного
зображення (метелика, сонечка, будиночка, квіт�

ки для вертикального поділу; село, дерева тощо
для відбитку у воді).

3. Зігніть малюнок навпіл і «віддрукуйте»
його на другій половинці.

4. Щоб фарба на першій половині не всти�
гла висихати, робіть малюнок по деталях, по
черзі віддруковуючи їх на сусідній половинці.
Останнім при відбитку відображення пейзажу у
воді зафарбуйте блакитне тло.

5. До верхнього боку малюнка приклейте
смужку картону, напишіть на ній фломастерами
біблійний вірш. До смужки позаду приклейте за
допомогою скотчу шматок міцної нитки, щоб
можна було повісити малюнок на стіну.

Коли діти будуть вручати цей подарунок
невіруючому, вони можуть розповісти історію
Петри й едомського народу, розповісти про
зловтіху й нагадати, що до нас вертаються не
тільки погані, але й добрі вчинки!
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Біблійна істина: 
Слово Боже змінює людину

Мета:
Навчальна: діти повинні дізнатися про цінність

Божого Слова
Практична: спонукати дітей регулярно читати

Біблію, щоб вона змінювала їхній характер

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Ви можете й самі підготувати розповіді

про те, як Слово Боже змінило людину, вклю�
чаючи навіть ваше власне свідчення (розповідь
про Йосію бажано тут не згадувати, бо це при�
клад із Біблії і про нього буде йти мова в Робо�
чому зошиті). Підготуйте твердження (правиль�
ні, неправильні й не з теми уроку).

Для уроку вам потрібно:
� досить великі плакати зі словами ТАК, НІ

й НЕ БУЛО, а також м’яч для Повторення;
� розповіді, записані на сувоях, для Всту�

пу;
� запропоновані вірші із Псалма 118(119),

наклеєні на сувій, для Біблійної історії;
� для Часу творчості:
* білий і кольоровий картон;
* засушені квіти, мак;
* клей ПВА, фломастери, ножиці, прості

олівці, лінійки;
* атласні стрічечки різних кольорів;
* скотч.

Словник
Блаженний – щасливий.
Єси – є.
Опускають – не дотримуються.
Розважити – обміркувати, оцінити і ви�

брати правильне.

Марнота – все порожнє, що не має справ�
жньої цінності.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Повісьте на стіну плакати. Діти шикуються

в колону, ви читаєте твердження, а дитина має
кинути м’яч, поціливши в той плакат, що відпо�
відає правильній відповіді.

Вступ
Нехай діти, які підготували розповіді, вий�

дуть перед класом по одному й зачитають ко�
жен свій сувій.

Розповідь №1
200 років тому в Шотландії жив один лі�

кар на ім’я Давид Лівінгстон. Він був вірую�
чою людиною й ходив до церкви. Одного разу
він почув розповідь місіонера, що ніс служіння
в Африці. Той розповідав про тисячі африкан�
ців, які не знали Христа. Незважаючи на те,
що життя в Африці було повне небезпек, Лі�
вінгстон вирішив поїхати туди місіонером, щоб
нести світло Євангелії. Багато років він провів
там, проповідуючи Христа. Також він лікував
хворих, уклав карту Африки. Він постійно пи�
сав листи додому, розповідаючи про свої
справи. Але потім листи від нього перестали
надходити.

Щоб з’ясувати, що трапилося з місіоне�
ром, видавництво однієї англійської газети
найняло розвідника на ім’я Генрі Стенлі. Це
був грубіян і нечестивий чоловік. Він насміха�
вся над християнами та вважав себе найбіль�
шим атеїстом у Лондоні. Стенлі вирушив до
Африки й розшукав Лівінгстона. Ось що він
написав про цю людину: «4 місяці й 4 дні я
жив з ним в одній хатині, плавав в одному чов�
ні, ми ділили намет, але я не виявив у ньому
жодного недоліку. Згодом, крок за кроком, ба�
чачи смиренність Лівінгстона, його богобояз�
ливість, його ретельність і щирість, бачачи, як
він просто й тихо робить свою справу, я став
християнином. І це притому, що він навіть не
намагався мене змінювати!».

Біблійний вірш:
«Слово Твоє оживляє мене»

(Псалом 118(119):50б)

БОЖЕ ЧИТАННЯ
Псалом 118(119)
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Коли Лівінгстон помер, його повинен був
замінити якийсь інший місіонер. Як ви думаєте,
хто вирушив на його місце? Генрі Стенлі, зміне�
ний Божим Словом!

Розповідь №2
Це було понад два з половиною тисячоліт�

тя тому. Юдеєю тоді правив молодий цар Йо�
сія. Володарі, які царювали перед ним, були
ідолопоклонниками. Вони вибудували по всьо�
му Ізраїлеві статуї язичницьких богів, припи�
нили проводити богослужіння в храмі. Але Йо�
сія з юного віку став поклонятися істинному
Богові.

Коли йому було 26 років, він наказав від�
новити храм, щоб почати проводити там бого�
служіння. Робітники стали ремонтувати й віднов�
лювати храм. І ось в одній зі скринь зі сріблом
священик Хілкійя знайшов книгу Закону Гос�
поднього, що записав Мойсей. Багато років
Слово Боже не читалося людьми. Коли цар
прочитав усе, що там було написано, він жах�
нувся: як його народ ображав Господа, не слу�
хався, не ходив праведними дорогами!

Йосія послав Хілкійю до пророчиці, щоб
Господь відповів через неї, що ж тепер робити
цареві, щоб виправити ситуацію. Господь від�
повів, що тому, що Йосія впокорився перед
Ним, покаявся у своїх гріхах і гріхах народу, то
він не побачить усього того нещастя, що спіткає
Ізраїль за вчинені беззаконня.

Тоді Йосія зібрав увесь народ від великого
до малого й прочитав уголос всі слова Книги За�
повіту, знайденої в домі Господньому. Також він
уклав заповіт слухатися Господа й дотримува�
тися Його заповідей, одкровення й постанов від
усього серця. Всі, хто слухав, підтвердили цей
заповіт і стали чинити за Словом Божим. Йосія
викинув усі ідольські мерзенності зі всіх земель і
повелів усім, хто знаходився у Краї Ізраїлевому,
служити Господу Богу. В усі дні його життя во�
ни не відступали від Господа. Так Слово Боже
змінило життя царя й цілого народу!

Біблійна історія
Сьогодні ми вивчаємо з вами Псалом

118(119). Це найдовший зі всіх псалмів, у ньо�
му 176 віршів. Але написаний він непросто. У
єврейському алфавіті 22 букви, і весь 118(119)
псалом розділений на 22 частини по вісім вір�
шів. Кожний із цих восьми віршів починається з
однієї букви єврейського алфавіту. І це ще не
все. Кожний вірш складається із двох частин, і

навіть ці 2 частини починаються з однієї певної
букви. Це гарний твір. Не тільки гарний, але й
дуже корисний. Головне, про що говориться в
цьому псалмі – це Слово Боже. Псалмоспівець
називає його по�різному – Слово Боже, Закон,
постанова, свідоцтва, накази, устави, заповіді –
і говорить про нього майже в кожному вірші,
усього 160 разів.

Давайте послухаємо деякі вірші із цього
псалма, які говорять про те, як Слово Боже змі�
нює людину (розгорніть сувій і прочитайте з вира�
зом вірші).

Слово Боже змінює людину: воно втішає,
спрямовує на праведну дорогу, викриває, якщо
ми згрішили, дає надію на прекрасне вічне жит�
тя з Богом. Якщо в тебе лихо – молися й читай
Біблію, і Господь тебе підтримає. Якщо ти раді�
єш – молися й читай Біблію, і ти знайдеш не
один привід для ще більшої радості. Якщо ти не
знаєш, як вчинити в якійсь ситуації – молися й
читай Біблію, і Бог тобі дасть відповідь. Якщо
ти бачиш, що ти став більше грішити – молися й
читай Біблію, і Господь дасть тобі сили перема�
гати гріх!

Вивчення біблійного вірша
Щоб діти не засиджувалися, проведіть ро�

зучування біблійного вірша перед Практичним
застосуванням.

Скажіть дітям, що сьогоднішній вірш дуже
короткий, тому ми його повторимо кілька разів,
але не просто, а так, щоб він і нас оживив!

Нехай діти повторюють вірш і посилання,
підстрибуючи на одній ніжці, присідаючи, нахи�
ляючись тулубом то вліво, то вправо тощо.

Практичне застосування
Після такої розминки нехай діти розсядуть�

ся на ковдри, а ви прочитайте їм чергову істо�
рію зі «Шкільних пригод».

Час творчості
Сьогодні ми будемо виготовляти закладку,

яку можна буде подарувати будь�якому неві�
руючому знайомому.

Хід роботи.
1. Роздайте на парту по аркушеві картону

будь�якого кольору (для молодших роздайте го�
тові смужки картону). Нехай діти розділять кар�
тон навпіл 2 рази (уздовж).

2. На одній смузі на лицьовому боці треба
написати фломастерами біблійну істину, краї
змазати клеєм ПВА й посипати маком.
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3. На другій смузі на лицьовому боці тре�
ба за допомогою клею прикріпити засушену
квітку, а потім зробити за допомогою маку
«землю».

4. Тепер, вклавши всередину на 5 см атлас�
ну стрічку, треба акуратно склеїти між собою
обидві смуги (дочекайтеся висихання клею!).

5.Заламінуйте закладки скотчем.

Чим додержить юнак у чистоті свою стежку? – Як держатиметься Твоїх слів!

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

Путь Своїх постанов покажи мені, Господи, – і я буду держатись її до кінця!

Дай мені зрозуміти, і нехай я держуся Закону Твого, і всім серцем я буду триматись його!

Серце моє прихили до свідоцтв Твоїх, а не до користи.

Відверни мої очі, щоб марноти не бачили, – на дорозі Своїй оживи Ти мене!

Ось я прагну наказів Твоїх, оживи мене правдою Своєю!

І не відіймай з моїх уст слова правди ніколи, бо я жду Твоїх присудів! А я буду дер�
жатися завжди Закону Твого, на вічні віки! І буду ходити в широкості, бо наказів
Твоїх я шукаю. І буду я перед царями звіщати про свідоцтва Твої, – й не зазнаю я со�
рому! І буду я розкошувати Твоїми заповідями, бо їх полюбив, і я руки свої простяг�
ну до Твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про Твої постанови!

Гордуни насміхалися з мене занадто, та я не відступив від Закону Твого! Твої прису�
ди я пам’ятаю відвіку, о Господи, і радію!

Я розважив дороги свої, й до свідоцтв Твоїх ноги свої звернув. Я спішу й не барюся
виконувати Твої заповіді. Тенета безбожних мене оточили, та я не забув про Зако�
на Твого. Опівночі встаю я, щоб скласти подяку Тобі за присуди правди Твоєї.

Доки я не страждав, блудив був, та тепер я держусь Твого слова.

Добре мені, що я змучений був, – щоб навчитися Твоїх постанов! Ліпший для мене
Закон Твоїх уст, аніж тисячі золота й срібла. Руки Твої створили мене й збудували
мене, – подай мені розуму, й хай я навчусь Твоїх заповідей!

Коли б не Закон Твій, розрада моя, то я був би загинув в недолі своїй! Я повік не за�
буду наказів Твоїх, бо Ти ними мене оживляєш.

Як я кохаю Закона Твого, цілий день він – розмова моя! Твоя заповідь робить мудрі�
шим мене від моїх ворогів, – вона бо навіки моя! Я став розумніший за всіх своїх
учителів, – бо свідоцтва Твої то розмова моя! Став я мудріший за старших, – бо дер�
жуся наказів Твоїх! Я від кожної злої дороги повстримую ноги свої, щоб держатися
слова Твого. Я не ухиляюся від Твоїх присудів, Ти�бо навчаєш мене. Яке то солодке
слово Твоє для мого піднебіння, солодше від меду воно моїм устам! Від наказів Тво�
їх я мудріший стаю, тому�то ненавиджу всяку дорогу неправди! Для моєї ноги Твоє
слово – світильник, то світло для стежки моєї.

Перемучений я аж занадто, – за словом Своїм оживи мене, Господи!

Вхід у слова Твої світло дає, недосвідчених мудрими робить.

Своїм словом зміцни мої кроки, – і не дай панувати надо мною ніякому прогріхові.
Від людського утиску визволь мене, – і нехай я держуся наказів Твоїх! Хай засяє ли�
це Твоє на Твого раба, і навчи Ти мене уставів Своїх!
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Біблійна істина: 
Господь хоче, щоб ми були віддані Йому

повністю

Мета:
Навчальна: пояснити дітям, що значить цілко�

вита відданість Господу
Практична: спонукати дітей усе робити, як для

Господа, присвячуючи Йому своє життя

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Перегляньте Особисту підготовку наступ�

ного уроку. Вам потрібно буде зв’язатися з
батьками учнів.

Для уроку вам потрібно:
� записки, скручені в рулончик, із запитан�

нями (твердженнями) на повторення; 
� двобічний плакат з малюнками для Біб�

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

ша (див. відповідний розділ);
� заготовки для Часу творчості (див. відпо�

відний розділ), зубочистки, серветки, шматочки
товстої нитки, скотч і ножиці.

Словник
Дім Господній – храм.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Покладіть записки�рулончики в якусь ко�

робку. Діти шикуються в колону, підходять по
черзі, дістають записку, читають запитання й
відповідають на нього. Якщо відповідь правиль�

на, дитина сідає на місце. Якщо ні – стає в кі�
нець колони й пробує відповісти ще раз.

Вступ
Напишіть на дошці кілька правильних ма�

тематичних прикладів (на додавання, відніман�
ня, множення або ділення залежно від віку
дітей), викличте декількох бажаючих і попро�
сіть відповісти, чи правильна відповідь. Потім
напишіть 2 таких приклади: 100+100=0 і
20х300=0. Запитайте, чи правильна відповідь.
Так, з погляду звичайної математики відповідь
неправильна, проте так у житті таки буває.
Адже в духовної математики свої, особливі за�
кони. І чому в ній є такі приклади, ми сьогодні
намагатимемося зрозуміти.

Біблійна історія
1�й бік

За своє нечестя й любов до гріха Бог до�
зволив Навуходоносору – Вавилонському ца�
реві – забрати в полон єврейський народ. Єру�
салим було зруйновано, храм розграбовано і
перетворено на руїни. Але коли минуло кілька
десятиліть, народ став каятися. Господь прий�
няв молитву покаяння, умилосердив серце ва�
вилонських царів, і євреї стали повертатися до�
дому. Минуло кілька років. Євреї побудували

Біблійний вірш:
«І нехай буде все серце ваше з Господом,
Богом нашим, щоб ходити постановами його
та щоб перестерігати заповіді Його, як цьо�
го дня!»

(1 Царів 8:61)

БОЖА МАТЕМАТИКА
Огія 1
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На уроках Божої школи

собі нові будинки, стали сіяти і збирати врожай,
а про храм і думати забули. Але ж ви знаєте,
що в часи Старого Заповіту храм був центром
поклоніння Богові. Якщо він не був відновле�
ний, то значить і не приносилися жертви, не
кадили пахощі, священик не молився за народ,
співаки не прославляли Господа. Люди думали
про себе й не були віддані Богові.

Тоді постав один пророк на ім’я Огій. Хай
кожний з нас прочитає потроху, що він сказав
ізраїльтянам (розділіть вірші порівну між учнями; ко�
ли ви дійдете до вірша 6, продемонструйте дітям
перший бік плаката). Ось як діє Божа математи�
ка. Якщо ми думаємо тільки про себе, не жерт�
вуємо на церкву, не допомагаємо ближнім, то
ми не цілком віддані Господу. Це нагадує хлоп�
чика, якому подарували 2 монетки. На одну він
вирішив купити морозиво, а іншу віддати в цер�
кву. Але коли він ішов вулицею, одна монетка
випала з його рук і закотилася під каналізаційні
ґрати. «Як жаль, Господи, що Твоя монетка за�
губилася», – подумав хлопчик (продовжуйте чи�
тання до кінця розділу).

Коли ми всім серцем віддані Господу, то
діє інший математичний духовний закон (пока�
жіть дітям другий бік плаката). Якщо ми кожну
свою справу робимо, як для Господа, якщо в
першу чергу все присвячуємо Йому, то обов’яз�
ково одержимо від Нього нагороду й підбадьо�
рення. Господь хоче, щоб ми відкривали перед
Ним своє серце, любили Його й народ Божий,
щоб були всім серцем віддані Йому, і Він буде
благословляти нас!

Практичне застосування
Прочитайте дітям наступну історію «Шкіль�

них пригод», а діти нехай виставлять оцінки.
Нагадайте їм, що через кілька тижнів у вас під�
сумковий урок.

Вивчення біблійного вірша
Виготовлення посібника.
З аркуша картону виготовте калькулятор,

як це показано на мал. а. Зробіть прорізи в
потрібному місці. На аркуші паперу, за шири�
ною рівному прорізам на калькуляторі, напи�

шіть великими буквами
біблійний вірш і поси�
лання в кілька рядів,
відступивши від верх�
нього й нижнього країв
по 5�7 см. Просмик�
ніть аркуш із віршем у
калькулятор, як це по�
казано на мал. б.

Розучіть біблійний
вірш, пересуваючи ар�
куш у калькуляторі.

Час творчості
Робота над заготовкою.
Аркуші білого (або кольорового) картону

розріжте навпіл поперек, щоб вийшли таблички
за кількістю учнів (+ кілька запасних). Візьміть па�
рафінову свічку й щільно натріть картон з білого
(кольорового) боку, так щоб утворився безперер�
вний шар. Після цього за допомогою пензлика,
вмочаючи періодично у воду, нанесіть на пара�
фін шар туалетного мила. Після висихання нане�
сіть пензликом на табличку чорну туш або гуаш.

Роздайте дітям таблички�заготовки, зубо�
чистки й серветки. Той, хто хоче, щоб напис вий�
шов кольоровий, одержує заготовку на кольоро�
вому картоні. Нехай діти акуратно продряпають
по краях таблички візерунок – рамочку, потім ви�
дряпають істину, прикрасять картину малюнка�
ми. Картину періодично протирають серветкою.

Наприкінці роботи нехай діти перевернуть
картини й приклеять петельку з нитки.

Прекрасний подарунок для невіруючого
знайомого готовий!

На наступний раз діти повинні принести
якісь поламані дрібнички своїх невіруючих ро�
дичів, які в них усе бракує часу полагодити, а
також попросити в батьків необхідні для лаго�
дження матеріали.
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Боже Трудове Навчання

Біблійна істина: 
Працю, зроблену в Ім’я Господа, Він бла�

гословить

Мета:
Навчальна: показати дітям на прикладі Біблії,

що Господь завжди благословляє людей, які
трудяться заради Його святого Імені

Практична: спонукати дітей робити будь�яку
працю якісно, з любов’ю до людей

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Протягом тижня зателефонуйте батькам ва�

ших дітей, щоб нагадати про лагодження дрібних
речей і необхідні для цього матеріали. Уважно
прочитайте досліджуваний розділ Неемії, на
окремому листку розподіліть ролі, подумки
пройдіться по всій виставі, щоб ви добре володі�
ли ситуацією та вчасно підказували дітям їхні дії.
Це буде прекрасним свідченням. Також попро�
сіть в завгоспа вашої церкви якісь невеликі без�
печні будматеріали й інструменти. Обов’язково
домовтеся із двома помічниками, щоб допомогли
вам підготувати дітей до постановки.

Для уроку вам знадобляться:
� для Повторення – ключові слова минуло�

го уроку (наприклад, залишок, урожай, гама�
нець, серце тощо) за кількістю учнів, записані
по два на геометричних фігурах з картону, які
потім розріжте навпіл;

� для Біблійної історії:
* якнайбільше “цеглинок”, зроблених зі

старих коробок, картону;
* накидка на плечі й пластикова пляшка з

водою для Неемії;
* картонна корона й одноразова склянка

для царя;

* накидка на голову й картонна корона для
цариці;

* накидки на голову (оповити шнурком)
для Санваллата, Товійї й інших ворогів Неемії;

* пов’язки на пояс і довгі палиці (алюмініє�
ві прути) для будівельників;

* картонні мечі для охорони.
� для Часу творчості – запас поламаних ре�

чей у церкві (наприклад, розірвані серветки,
тріснуті кашпо, порвані збірники для спільного
співу тощо), а також різні матеріали для всіляко�
го лагодження: клей ПВА, клей «Момент»,
скотч, голки, нитки, пластилін, білий папір,
картон, молоточок, невеликі цвяшки, кнопки,
скріпки тощо.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Нехай усі діти візьмуть по половинці гео�

метричної фігури, знайдуть свою пару й виши�
куються парами один за одним. Дитина повин�
на прочитати одне зі слів і сказати, що вона
знає про це.

Вступ
Намагайтеся жестами передати дітям при�

слів’я «Без труда не виловиш і рибки із пруда».
Коли діти відгадають його, скажіть, що сьогодні
в нас – грандіозна вистава про працю, брати
участь у ній будуть усі, а проходитиме вона в
такому ж вигляді, як ви показали прислів’я.

Біблійна історія
Розподіліть між дітьми ролі, дайте необхід�

ні атрибути й убрання. Постарайтеся зробити
це так, щоб соромливішим, боязким дітям діста�
лася важливіша роль, щоб вони не почувалися
обійденими. Відсуньте столи, поставте стільці в
один ряд. Поки дитина не бере участі в поста�
новці, вона сидить на стільці й уважно стежить,
поки ви не подасте їй знак виходити. Сама ви�
става буде проходити в такий спосіб: ви чітко,
не поспішаючи читаєте текст (нехай перед вами
крім посібника лежить розгорнута на потрібному міс�
ці Біблія), а діти в цей час мовчки відтворюють

Біблійний вірш:
«Пожадає душа лінюха, та даремно, душа ж
роботящих насититься»

(Приповісті 13:4)

БОЖЕ ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ
Неемії 2,4,6
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На уроках Божої школи

ваші слова – жестами, мімікою, беззвучно гово�
рячи тощо.

Для початкової сцени поставте посередині
класу 2 стільці для царя й цариці. Почніть роз�
повідь.

(На сцені сидять цар і цариця, перед ними
стоїть Неемія). Слова Неемії, Гахаліїного сина.
Я був полоненим євреєм в еламського царя Ар�
таксеркса й служив у нього виночерпієм (пока�
жіть жестом учневі, щоб він налив воду в склянку ца�
ря). Всі євреї були відведені в полон з Юдеї, а
сам Єрусалим було зруйновано. Я дуже тужив
за батьківщиною й хотів туди повернутися. Я
був дуже сумний, навіть цар це помітив (далі
прочитайте Неем. 2:2�8).

(Цар і цариця йдуть зі сцени, виходять
Санваллат і Товія). На той час у Єрусалимі пра�
вили хоронянин Санваллат та раб аммонітянин
Товія, намісники царя. Їм було досить прикро,
що прийшла людина подбати про благо синів Із�
раїлевих, адже вони хотіли правити самі.

(На сцену виходять будівельники із цегли�
нами, іншими будівельними матеріалами й ін�
струментами). Я зібрав усіх людей, які хотіли
трудитися для слави Господа, щоб наше свя�
щенне місто було відновлено (далі прочитайте
Неем. 2:17�20). Отже, робота почалася! Ми буду�
вали плече до плеча, розділивши стіну на ділян�
ки. Усі працювали в Ім’я нашого Бога, втім, де�
які найбільш шляхетні не схилили шиї своєї по�
працювати для свого Господа (далі прочитайте
Неем. 4:1�13).

(На сцену виходить охорона з мечами).
Незважаючи на небезпеку, ми не кинули робо�
ту, а наш Бог благословив нас і зруйнував за�
дум ворога, бо праця, зроблена в ім’я Госпо�
да, буде благословенна Ним. З тих пір усі, хто
будував мур, однією рукою працювали, а дру�
гою тримали спис (нехай будівельники викона�
ють цю дію).

(Будівельники й охорона виходять). Коли
Санваллат, Товія та інші наші вороги дізналися,
що мур майже закінчено, то стали знову задуму�
вати зло. Вони хотіли, щоб я покинув працюва�
ти й вийшов поборотися з ними, але я відповів

їм: «Я роблю велику працю, і не можу прийти.
Нащо буде перервана ця праця, як кину її та пі�
ду до вас?». Вони думали налякати нас погроза�
ми, але я тим більше зміцнив руки мої, тому що
знав: Господь благословляє тих, хто працює в
Його Ім’я.

(Санваллат із друзями йдуть, виходять всі
будівельники й охорона). Таким чином, ми від�
новили стіну в Єрусалимі й стали спокійно жи�
ти кожний у своїх містах!

Практичне застосування
Прочитайте передостанню історію зі

«Шкільних пригод». Як ви бачите, Господь зав�
жди дає людям шанс виправитися. І навіть якщо
в минулому ти робив багато помилок, у тебе
щодня є можливість змінитися. І один із кращих
способів – це праця в Ім’я Господа!

Вивчення біблійного вірша
Вивчіть вірш за допомогою жестів.
Пожадає – загрібайте до себе повітря ру�

ками;
душа лінюха – складіть руки під голову, на�

чебто ви спите;
та даремно – покажіть вказівним і великим

пальцем 0;
душа ж роботящих – робіть якусь роботу

руками;
насититься – права рука начебто спускає з

неба й пересипає щось у протягнену внизу ліву
руку.

Хором повторіть посилання.

Час творчості
Нехай діти дістануть те, що дали їм на ла�

годження. У кого немає роботи, дайте припа�
сені вами речі. Допоможіть дітям упоратися із
завданням, підкажіть варіанти лагодження.
Вручаючи невіруючій людині її відремонтова�
ну річ, можна засвідчити про вивчену біблійну
істину. Так сам вчинок буде свідчити за себе!
А тих, хто зробив роботу для церкви, Господь,
звичайно ж, теж благословить, адже церква –
це Його дім!



51
Божа Батьківщина і я

Біблійна істина: 
Бог піклується про Своїх дітей

Мета:
Навчальна: на прикладі Ізраїля переконати ді�

тей, що Господь завжди піклується про них
Практична: закликати дітей молитися за Ізраїля

і ніколи не сумніватися в Божій любові

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Перегляньте підготовку до наступного уро�

ку. Можливо, дещо доведеться заготовлювати
вже зараз.

Для уроку вам потрібно:
� ганчірки для прибирання, віник, совок,

безпечні мийні засоби для Повторення;
� ілюстрації для Біблійної історії з енцикло�

педій, журналів (розставити й розвісити на сті�
нах класу);

� посібник для розучування вірша (див. від�
повідний розділ);

� відксерокопійовані та склеєні за допомо�
гою скотчу примірники «Шкільних пригод» за
кількістю учнів, кольорові олівці та фломастери,
ножиці і скотч для Практичного застосування.

Словник
Леміш – знаряддя праці, що використову�

ється для розпушення ґрунту, плуг.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Розділіть клас на 2 команди й проведіть

повторення матеріалу минулого уроку будь�

яким способом. Команда, що виграла, затриму�
ється на 5 хвилин після уроку, щоб навести лад
у класі перед підсумковим уроком. Ось і прак�
тичне закріплення вивченого матеріалу!

Вступ
Напевно діти не раз чули, як невіруючі

люди обурюються: мовляв, про якого Бога ви
говорите – скільки воєн у світі, скільки зла, на�
силля тощо. Люди дуже люблять перекладати
наслідки своїх гріхів на Бога. Але Бог, що би
про Нього не говорили, залишається нашим
люблячим турботливим Батьком. І ми сьогодні
проведемо невелику екскурсію через 4 тисячі
років, щоб побачити, як Бог протягом усього
цього часу піклувався про Свій народ – народ
Ізраїля. Було все – і полон, і переслідування, і
розсіювання, але Господь, виховуючи Своїх ді�
тей, ніколи не залишав їх!

Біблійна історія

Нехай діти вишикуються парами. Переходь�
те від однієї ілюстрації до іншої, як на екскурсії,
ведучи свою розповідь.

Ілюстрація №1: Авраам. Авраам жив на землі
понад 4 тисяч років тому. Господь пообіцяв йо�
му, що від нього походитиме народ числом, як
зірки небесні, як пісок на березі моря. Господь
пообіцяв Авраамові благословити його самого і
його потомство та піклуватися про нього.

Ілюстрація №2: вихід євреїв з Єгипту. В Авра�
ама народився обіцяний Богом син Ісак, у то�
го – двоє синів. Єврейський народ, починаючи
з однієї людини, став потихеньку збільшувати�
ся. Коли Яків з родиною прийшов до Єгипту
до сина Йосипа, щоб урятуватися від голоду,
їх було сімдесят чоловік. Коли роки благоден�
ства в Єгипті пройшли, і єгиптяни зробили
євреїв своїми рабами, Бог не залишив Своїх
дітей. Він продовжував піклуватися про них, і
послав Мойсея, щоб вивести Свій народ назад
в обіцяний Авраамові Край. На цей час євре�
їв уже було близько 2 мільйонів!

Ілюстрація №3: царство Ізраїль. Через тисячу
років після життя Авраама утворюється держа�

Біблійний вірш:
«Бо приходять ось дні, – говорить Господь,
– і Я верну народ Мій Ізраїлів та Юдин, –
каже Господь, – і верну їх до Краю, що їх�
нім батькам Я був дав, і вони посядуть його»

(Єремії 30:3)

БОЖА БАТЬКІВЩИНА І Я
Михея 4�5
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ва Ізраїль. Першим царем стає Саул, другим –
муж за серцем Господа – Давид. Царство Із�
раїль складається з Юдеї й Ізраїля. В Юдеєю
правлять більше благочестиві царі, в Ізраїлі – в
основному ідолопоклонники. Господь неодно�
разово звертається до Свого народу через про�
років, щоб вони залишили ідолопоклонство,
адже єврейський народ був створений, щоб із
нього походив Месія – Спаситель світу. Ізраїль
мало слухає свого Творця, і в 7 столітті до Р.Х.
його веде в полон ассирійський цар. Через 150
років цар Навуходоносор веде в полон юдеїв.
Майже 600 років євреї перебувають то під од�
ним, то під іншим ярмом: Вавилон, Мідо�Пер�
сія, Греція й, зрештою, Римська імперія. Євреї
покарані за свою неслухняність, але вони про�
довжують існувати як народ. Багато націй були
й зникли, а Ізраїль продовжує свою історію, бо
Господь не залишає Своїх дітей, Він піклується
про них повсякчас.

Ілюстрація №4: Ісус Христос. У призначений
Богом час на цей світ приходить Ісус Христос,
Син Божий, Спаситель світу, єврей за поход�
женням. Але Ізраїль не приймає свого Месію.

Ілюстрація №5: розсіювання. Після смерті,
воскресіння й вознесіння Христа Його учні по�
ширюють слово Євангелії все далі й далі. А що
ж трапилося з єврейським народом? У його
історії починаються найбільші переслідування.
За пророцтвом Христа, в 70 році зруйновано
храм. Римляни знищують понад мільйон євреїв.
Залишок Божого народу розкидано по цілому
світу. Але це ще не все. Куди б євреї не потра�
пили, до них виникає дивне почуття ворожості,
вони з усіх країв гнані, всі їх ненавидять. Але
незважаючи на неслухняність, ідолопоклонство
й беззаконня ізраїльтян, Господь все ж не від�
вертається від Свого народу. Він закликає їх до
Себе, Він чекає їх і продовжує любити їх і пі�
клуватися про них. Господь у Своєму Слові
обіцяє повернути Свій народ в обіцяний Край.

Ілюстрація №6: відновлення Ізраїля. Майже 2
тисячі років євреї проводять у розсіюванні. Їх
убивають тисячами, їх обвинувачують у всіх
можливих гріхах. Біблійний народ, про який
ми так багато читаємо і який так любимо, пере�
живає страшні переслідування навіть від лю�
дей, які називають себе християнами. Вони
євреїв вбивають в ім’я Христа! Організовують�
ся погроми, під час яких знищуються всі люди
єврейського походження: у Франції, Іспанії,

Англії, Німеччині, Росії, Україні, Литві, Польщі,
Швейцарії, Австрії, Чехії, Португалії... За час
правління Гітлера в усьому світі було вбито
майже 6,5 мільйонів євреїв! Але Боже Слово
ніщо не може зупинити – на початку ХХ століт�
тя євреї починають повертатися на батьківщи�
ну. Ні ненависть, ні погроми, ні масове зни�
щення не змогло вбити в ізраїльтян любові до
своєї вітчизни. Чудо йде за чудом, і Господь да�
рує Своєму народу перемогу за перемогою. В
1948 році після безлічі негараздів і, здавалося
б, нездоланних перешкод на весь світ оголошу�
ється про створення держави Ізраїль! Це стало
можливим тільки тому, що Господь піклувався
про Свій народ. Для нас сьогодні це має вели�
чезне значення: всі, хто любить Бога, є Його
дітьми, і якщо Він піклується навіть про злих
людей, як про Своє творіння, то тим більше
про Своїх дітей, тобто про мене, про тебе.

На цьому наша екскурсія закінчена!
(Коли діти сядуть, прочитайте їм Мих. 4�5).

Вивчення біблійного вірша
Виріжте з великого ватману годинники,

зробіть прорізи, як показано на малюнку, на
склеєній з аркушів паперу стрічці напишіть ве�
ликими буквами в один рядок слова вірша.

Вивчіть вірш, просуваючи стрічку зі слова�
ми через годинник. Повторіть кілька разів.

Практичне застосування/Час 
творчості

Прочитайте дітям останню історію «Шкіль�
них пригод». Скажіть, що вони можуть не роз�
ставатися з героями, які їм полюбилися, і пере�
читувати їхні пригоди на канікулах. Роздайте
книжечки.

Нехай діти розставлять останні оцінки, пі�
діб’ють підсумки, вклеять останній символ семе�
стру та виріжуть сторінку з журналом і картиною.
Картину можна розфарбувати й заламінувати
скотчем. Готову сторінку діти нехай підклеять у
свої книжечки.
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Біблійна істина: 
Божі заповіді допомагають нам навчатися

на «відмінно» у школі життя

Мета:
Навчальна: закріпити в пам’яті вивчені про�

тягом семестру біблійні істини
Практична: спонукувати дітей застосовувати

вивчене на практиці у своєму житті

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Підготуйте ключові слова пройдених уро�

ків (наприклад, зовнішність, пісня, сніг, праця й
так далі). Підготуйте необхідні матеріали для
творчого завдання: 2 плакати формату А1,
кольорові й прості олівці, гумки, фломастери,
пластилін, картонні підставки, стеки, зубочист�
ки, серветки. Розділіть біблійний вірш сьогод�
нішнього уроку за кількістю ваших учнів, запи�
шіть на окремих листочках, скрутіть в трубочки
й приклейте скотчем під стільчиками або в різ�
них частинах класної кімнати. Зателефонуйте
батькам учнів щодо підготовки для дітей солод�
кого столу.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Ігри на повторення
Під час ігор не забудьте повторити кілька

разів біблійну істину цього уроку.

1. Біблійні вірші
Нехай діти виконають завдання на 1�ій

сторінці уроку 17 у Робочих зошитах.

2. «Сьогодні я – вчитель!»
Діти повинні вишикуватися парами і стати

один за одним. Ви показуєте плакат із ключо�
вим словом, одна дитина з пари придумує запи�
тання на тему цього уроку, друга відповідає, а
потім навпаки.

3. Біблійні істини
Нехай діти виконають завдання на 2�ій

сторінці Робочого зошита на повторення біб�
лійних істин. Для дітей молодшого віку читайте
запитання й варіанти відповіді, а вони нехай
обводять потрібний номер.

4. «На уроках Божої школи»
Нехай діти розділяться на 3 команди за

тим, хто що більше любить робити: малювати
фломастерами, кольоровими олівцями або лі�
пити з пластиліну. Завдання для кожної коман�
ди – намалювати (виліпити) сюжет на тему того
навчального предмета Божої школи, який най�
більше сподобався. Заохочується однодумність,
лагідність, дружба!

5. Пошук біблійного вірша
Щоб отримати право сісти за солодкий

стіл, потрібно знайти біблійний вірш останнього
уроку, про який можна сказати, що він стосуєть�
ся й до всього семестру. Скажіть дітям тільки те,
що кожному виділена одна часточка вірша, і,
той, хто знайде її, повинен стати біля стола з
нею в руці. Коли всі частини вірша буде знайде�
но, діти повинні скласти вірш. Правильність пе�
ревірте всі разом у своїх Бібліях.

Що ж, тепер час для солодкого столу! Під
час чаювання спонукайте дітей обговорювати,
чого вони навчилися під час семестру, що їм
найбільше сподобалося, що було важко. У такій
розмові ви не тільки більше довідаєтеся про
своїх учнів, але й, можливо, побачите свої по�
милки й успішні ідеї.

Божих вам благословень і до зустрічі на�
ступного семестру!

Біблійний вірш:
«Будете конче пильнувати заповідей Госпо�
да, Бога вашого, і свідоцтва Його, і поста�
нови Його, що наказав Він тобі»

(Повторення Закону 6:17)

ЗАКОН БОЖИЙ
Підсумковий урок
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Історія №1

Друг царя
� Максиме, синку, ми з татом на батьків�

ські збори йдемо, а потім – на молитовне. Про�
контролюй, будь ласка, щоб Сашко й Настуся
вчасно зробили уроки, а малюка я до ранку до
бабусі відведу. Після вечері не забудь посуд
помити, а потім можете на вулицю йти. Тільки
в 9.00 – додому!

� Добре, мам. А можна я не на вулицю пі�
ду, а Сергійко до мене прийде? Я йому хотів
мої книги показати.

� Звичайно, можна. Там у буфеті є печиво
й цукерки.

� Дякую, мам! Бувай!
Максимові було 11 років. Він учився в 

5�ому класі. Йому подобалася нова школа –
недавно вони переїхали в місто із села, де в од�
ному класі були учні різного віку. А тут біля
школи був величезний стадіон, і хлопчики часто
на уроках фізкультури грали у футбол, а Мак�
сим його так любив! Але сьогодні він був гото�
вий відмовитися навіть від улюбленої гри. Він
запросив до себе в гості однокласника Сергія.
Сергій ні з ким не дружив, тримався одинаком.
Він був високий і худорлявий. Якщо його хто�
небудь діймав, він міг добре відлупцювати
кривдника, тому його боялися. Але Максимові
Сергій чомусь відразу сподобався. Він відчував
у ньому добре серце.

«Потрібно буде показати йому мою вели�
чезну Біблію з ілюстраціями й зошит із завдан�
нями з Недільної школи. А додому я йому дам
почитати “Хроніки Нарнії”», – сковзаючи по�
глядом по полицях, думав Максим. Його бать�
ки жили скромно, але грошей на добрі хри�
стиянські книжки не шкодували – 3 полиці в
кімнаті хлопчиків було заставлено різними
книжками.

Увечері в коридорі задзвенів дзвінок.
� Привіт! – відкриваючи двері, вигукнув

Максим.
� Здорово! – розв’язно протяг Сергій і, з

інтересом все розглядаючи, увійшов до квар�
тири.

� А ти ж говорив, у тебе двоє братів і три
сестри, а квартира така маленька.

� Так, нас шестеро, але нам тут дуже подо�
бається. У хлопчиків своя кімната, у дівчаток –
своя.

� А, це здорово. А в мене нікого немає.
Нудно, – тихо промовив Сергій, але потім, на�
чебто спохватившись, знову напустив на себе
глузливий вираз. – Ну, давай, хвастайся своїми
книжками.

Максим зовсім не образився на Сергія. Він
знав, що в того життя не з легких. Батько його
загинув, коли Сергію було 5 років, мама важко
працює. Хлопчики сіли на диван і, гризучи пе�
чиво, стали дивитися книжки. Сергій спочатку
щосили намагався тримати маску байдужості на
обличчі, але йому так сподобалися книги, яких
у нього вдома майже не було, що незабаром за�
був про своє обличчя і з непідробним інтересом
став перегортати сторінки. А Максим розпові�
дав йому різні біблійні історії: про Авраама,
Мойсея, Йосипа, про Ісуса Христа.

� Так ти що, віруючий? – запитав Максима
Сергій.

� Так.
� А Анька з нашого класу теж віруюча, тіль�

ки я від неї про Бога ніколи не чув. Просто
якось побачив, як вона в церкву заходила з ро�
диною. І що, тобі не нудно віруючим бути?

� Ха! А тобі було б нудно бути другом ца�
ря?

� Ну, ти загнув, – засміявся Сергій, – я то�
бі про Бога, а ти мені про царя!

� Але ж Бог – Він і є Цар. Він усе створив,
і є найголовнішим Царем на світі! Знаєш, я то�
бі одну книжку дам. Страшенно цікаву! І там
Христос саме описаний, як всемогутній і доб�
рий Цар. На! – Максим простягнув другові
«Хроніки Нарнії». – І приходь до мене, коли за�
хочеш, я тобі ще багато цікавого розповім.

Хлопчики попрощалися, і Сергій, виходя�
чи на вулицю, з якимось незнайомим йому рані�
ше теплим почуттям пригорнув до грудей тов�
сту книжку.

Біблія закликає нас сміливо говорити про
Бога іншим людям.
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Історія №2

Порушена заповідь
Ганнуся прийшла до школи, як завжди,

найперша. «Ну й соні, – думала вона про інших
однокласників, – завжди я перша приходжу.
Але ж мені теж зранку і помолитися треба, і по�
читати Біблію, поснідати, та ще на автобусі до
школи 20 хвилин їхати. І проте я ніколи не спіз�
нююся. Хіба хтось ще є в нашому класі такий ор�
ганізований, як я?» Ганнусині думки перервав
Сергій, що влетів, мов вихор, до класу, грюк�
нувши дверима, й бухнувся з гуркотом за парту.

� А тихо не можна все це зробити? Двері
не залізні! – учительським тоном вимовила Ган�
нуся.

� А, це ти! Не сунь носа не у свою справу.
І помовчи, будь ласка, я книжку читати буду.

Сергійко нетерпляче дістав з рюкзака
«Хроніки Нарнії» і поринув у читання. Ганнуся
із цікавістю заглянула йому через плече. «Він
читає «Хроніки»? – з подивом подумала вона. –
Ось уже від кого не очікувала!» Їй раптом схоті�
лося як�небудь повчити Сергія. Все�таки вона
віруюча, і краще знає, як поводитися.

� А ти вчора 50 копійок в Олеськи стягнув.
Я все прекрасно бачила й після уроків їй розпо�
віла. Мабуть, вона сьогодні з татом до школи
прийде! Влетить тобі... А ще тебе Бог за злодій�
ство покарає, і будеш ти всю вічність у пеклі му�
читися!

� Ого, ось я від тебе вперше про Бога й по�
чув! – зле посміхнувся Сергій. – Тільки ось слу�
хати я тебе не хочу! Провалюй, поки по шиї не
отримала!

Ганнуся квапливо відскочила вбік. «От по�
трапиш у пекло, затанцюєш там», – зі злістю ду�
мала вона про Сергія.

� А ось і Олеська! – Ганнуся вже уявляла
собі, як зараз почнуть лаяти Сергія.

До класу зайшла невисока дівчинка з порт�
фелем за спиною.

� Привіт, діти! – весело посміхнулася вона.
� Привіт, привіт! – переможно поглядаю�

чи на Сергія, що вткнувся у книгу, відповіла
Ганнуся.

Олеся підійшла до парти Сергія й присіла
поруч.

� Ух ти, «Нарнію» читаєш? Здорово! А хто
тобі дав?

� Максим.
� Ой, треба буде в нього попросити, коли

ти дочитаєш.

Олеся помовчала кілька секунд, а потім ти�
хо проговорила:

� Сергійку, я знаю, що ти в мене вчора гро�
ші стягнув. Ти не подумай, я нікому не сказала.

Олеся ще трохи помовчала. Сергій не во�
рушився й гарячково міркував, що ж їй відпо�
вісти.

� Я отут тобі дещо принесла. Тобі моя ма�
ма привіт передає. – Олеся полізла в портфель
і дістала згорток, з якого солодко повіяло ваніл�
лю і яблуками. Дівчинка тихенько всунула згор�
ток Сергійкові в руку. – Дуже смачний пиріг,
слово честі! Тільки наступного разу не бери чу�
жого, добре? Це нічого, що я без булочки вчо�
ра залишилася. Погано те, що ти гріх зробив і
образив Бога. Він тебе любить, а ти порушуєш
Його заповіді, – сумно додала Олеся. – Ну, доб�
ре, незабаром урок починається. Я піду.

Клас потихеньку заповнювався дітьми.
Сергій, ошелешений, сидів за своєю партою й
усе думав про слова Олесі...

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

Історія №3

Маленький служитель
Максим радісно летів до школи. Сьогодні

фізкультура! Вже два уроки у футбол не грали
– був дощ. А сьогодні чудова погода, виходить,
вчитель фізкультури, напевно, дозволить пога�
няти м’яча. Вже підходячи до школи, Максим
побачив свого однокласника Богдана, що гуляв
із собакою.

� Привіт! – підійшов він до Богдана.
� Здоров! – зрадів Богдан. – Цукерок хо�

чеш? – він простягнув карамельку Максимові.
� Спасибі! Слухай, у тебе цукерки в кише�

ні коли�небудь закінчуються? – зі сміхом беручи
карамельку, сказав Максим.

� Треба завжди мати чим почастувати дру�
га! – розважно мовив Богдан.

� А як твій собака зветься?
� Чапі.
Максим нахилився до смішного пекінеса й

почухав у нього за вухом. Собака задоволено
замахав хвостом.

� А служити він уміє?
� Аякже! Чапі, служити! – Богдан відкусив

шматочок від своєї карамельки й підняв руку
над головою собаки. Той слухняно став на задні
лапки.
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� Молодець, гарний цуцик, – пригощаючи
собаку цукеркою, ласкаво сказав Богдан.

� Ти й собаку цукерками годуєш?! У даєш!
– знову весело засміявся Максим. – Молодець,
Чапі! Справжній служитель. Як все�таки цікаво
Бог створив цей світ! Ось Чапі такий малень�
кий, смішний, а теж служить своєму Творцеві.

� Чого? – Богдан від подиву навіть рота від�
крив. – Як це він служить? І при чому тут Бог?

� Ну, я в Недільній школі цієї неділі саме
урок проходив про те, як природа служить Бо�
гові. І тепер що не бачу, починаю міркувати, як
воно служить своєму Творцеві. Ось Чапі, напри�
клад. Він слухняний, симпатичний. Кожний по�
дивиться на нього й усміхнеться. І може, подякує
Господу за те, що Він створив Чапі таким милим.
Природа не може не служити Богові, тому що
вона знає свого Творця. А ось деякі люди від Бо�
га відвернулися, і чути про Нього не хочуть. Так
навіть не деякі, а багато хто... – сумно закінчив
Максим. – Слухай, ми зараз до школи спізнимо�
ся. Біжи, заведи Чапі, а я тебе тут почекаю. А на
перерві ще що�небудь розповім, добре?

� Добре, – з цікавістю глянувши на друга
сказав Богдан і заквапився додому.

Природа служить своєму Творцеві, і Бог че�
кає того ж від людини.

Історія №4

Жертва чи слухняність?
«Зараз прийду додому, а там мама все

смачненьке готує... Все�таки класний подару�
нок я їй приготувала. Ніхто в класі так не вміє
вишивати!». Ганнуся йшла зі школи додому та
мріяла про те, як вона сьогодні вручить мамі на
день народження вишиту власноруч серветку.

Підходячи до будинку, вона побачила пиш�
ні айстри, що цвіли під вікном у баби Наді – так
усі називали буркотливу бабусю, що жила на
першому поверсі. «От би мамі ще й квіти пода�
рувати. Вона б так зраділа! Тільки грошей у ме�
не немає, щоб квіти купити, на морозиво вчора
все витратила... А може, нарвати айстр?». Ган�
нуся згадала, що баба Надя завжди спостерігає
за своїм садком, і ледве тільки хто підійде до її
улюблених квітів, які вона так дбайливо виро�
щує, починає кричати.

«Ні, побачить, ще мамі наскаржиться». Ган�
нуся в нерішучості стояла під під’їздом. Дуже
вже їй хотілося потішити маму. Але й зв’язува�
тися з бабусею не хотілося. Ганнуся розуміла,

що це чужі квіти, але потім уявила, як її похва�
лять і як здивується мама, і рішуче підійшла до
низенької огорожі. Баби Наді не було видно у
вікні. Дівчинка швидко зірвала сім гарних айстр
і блискавкою влетіла в під’їзд.

«Фу�ух, слава Богові, не помітила! Спаси�
бі, Господи, що Ти вберіг мене від цієї злої ба�
би. Адже Ти знаєш, як я хочу зробити мамі при�
ємне, і, думаю, теж порадієш разом із нею», –
піднімаючись сходами, думала Ганнуся.

На цей же час до будинку підходила Оле�
ся. Вона жила в сусідньому під’їзді. Побачивши,
що хтось вирвав айстри, вона застигла від зди�
вування. Ото бабуся Надя лаятися буде! Олеся
підійшла ближче. Кілька квіток нахилилися – ще
ледь�ледь, і стебло трісне. «Треба підперти їх ін�
шими квітами», – подумала Олеся й полізла за
огорожу. Тільки вона закінчила роботу, у вікно
виглянула бабуся Надя.

� Ах ти, негідниця! Це ти мої квіти злама�
ла? Ось я тобі зараз! – грізно розмахуючи рука�
ми, бабуня по пояс висунулася з вікна.

� Але я нічого...
� Я твоїй мамі поскаржуся! Стільки праці

вклала в ці квіти, а вам, безсовісні, і діла нема!
Олеся побачила, що схвильованій бабусі

марно щось доводити і смутно поплелася до�
дому.

Господу неприємні наші добрі справи, зро�
блені без любові й слухняності.

Історія №5

Незаслужений подарунок
Удома Олеся не витримала й розплакала�

ся. Мама побачила доньчині сльози й злякано
запитала:

� Доню, що з тобою?
Олеся розповіла про квіти й бабусю Надю.
� Нічого, рідна, заспокойся. Ти ж знаєш,

що не винувата. І ти добре зробила, що попра�
вила квіти, які залишилися. А з бабусею Надею
я завтра поговорю. Ну, не плач. Бог же бачить
твоє серце, що воно чисте перед Ним. Навіть
коли ніхто не бачить і, можливо, обвинуватить
тебе в поганому вчинку, ти не гнівайся, а
пам’ятай, що Господь все знає й розставить на
свої місця. Ти, головне, Йому намагайся дого�
дити, і все буде добре!

Наступного дня Ганнуся в школі хвастала�
ся перед дівчатками новою чудовою шпилькою
для волосся:
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� Це мама мені дала. Їй на день народжен�
ня подарували, але коли я прийшла після школи
з айстрами, вона так зраділа, що зробила мені
подарунок у відповідь.

Дівчатка з цікавістю розглядали гарну об�
новку.

� От, щаслива. А мені такої ніколи не дару�
вали.

� Везе тобі, Ганнусю, такої ні в кого в шко�
лі немає. Приходь до мене в гості після школи.

� Слухай, Ганю, а звідки в тебе гроші? –
раптом запитала одна з дівчаток. – Ми ж з то�
бою недавно все на морозиво витратили. Ти в
мене навіть позичила 10 копійок.

В Ганнусі забігали очі, і вона ледве чутно
промурмотала:

� Та це... Я потім... Ну... А, я в скарбничці
знайшла. Я туди потроху кладу... Іноді... От і
накопичилося... А ти що думала, що я їх укра�
ла? – і Ганнуся вимушено засміялася.

Олесю начебто голкою кольнуло. Вона все
зрозуміла. Учора вона здалеку бачила, як Ган�
нуся раптом квапливо забігла до під’їзду, але їй
і в голову тоді не могло прийти, що подруга
здатна на таке.

На перерві вона відвела Ганнусю вбік і
прямо запитала:

� Ганнусю, це ти зірвала квіти в бабусі Наді?
Ганнуся від несподіванки завмерла.
� Шпилька в тебе, звичайно, гарна, але хі�

ба вона здобута чесним способом? – Олеся
смутно дивилася на подругу, а та, густо почер�
вонівши, промурмотала:

� Але мама була така рада...
� Ганнусечко, хіба їй було б приємно дізна�

тися, як ти роздобула квіти? Невже їй ці айстри
дорожчі за твоє серце? Думаю, що ні.

Ганнуся мовчала.
� Розкажи їй сьогодні все, і вона порадить

тобі, як бути, добре?
� Я подумаю, – пробурмотіла Ганнуся й

відбігла від подруги.
Для Господа важлива не наша зовнішність,

а наше серце, присвячене Йому.

Історія №6

Чапі
� Дивно, чому сьогодні Богдана в школі не�

має?
� Не знаю. Давай зайдемо до нього після

уроків. Він прямо поруч зі школою живе.

Максим із Сергієм на перерві домовилися
відвідати друга. Раптом щось трапилося? Після
уроків вони зайшли в потрібний будинок і по�
дзвонили у квартиру, де жив Богдан. Через
кілька секунд хтось глянув у вічко, клацнув за�
мок і дітям відчинив заплаканий Богдан.

� Агов, ти чого? – оторопіло запитав Сер�
гій.

� Чапіка мого... Діти великі з нашого двору
побили вранці.

� Та ти що! – вигукнув Максим.
� Я гуляв із ним, а він підбіг до одного

хлопця. Так, черевик понюхати. А той як штов�
хне його. Чапік завищав, а друг того хлопця за�
сміявся й теж йому ногою дав. А потім вони
втекли.

Богдан схилився над своїм улюбленцем.
Пес важко дихав, ніс у нього був гарячий. Він
лизнув руку господаря й тихо заскиглив.

� Чапіку, не вмирай! Ну, хочеш, я тобі ков�
баски дам, га? – Богдан, не звертаючи уваги на
хлопчиків, раптом гірко заплакав. У Максима
защипало в носі.

� Слухай, а що батьки кажуть? Може, його
у ветеринарку відвести треба?

� Тато у відрядженні, а мама пішла сьо�
годні раніше за мене й нічого не знає. А я сам
нічого не знаю, – розгублено пробурмотав
хлопчик.

� Слухай, – Максим поклав руку на плече
друга, – у мене тато ветеринар. Правда, він ко�
ней, корів у селі лікував, але й собаці, думаю,
зможе допомогти. Він наших собак і кота зав�
жди лікував, коли що траплялося. Я збігаю за
ним, добре? Він отут недалечко працює.

Богдан мовчки кивнув головою, і Максим
блискавкою кинувся за батьком. Через п’ят�
надцять хвилин тато Максима вже оглядав со�
бачку. У Чапі було зламане ребро, і тато, аку�
ратно забинтувавши цуцика, дав Богданові
необхідні ліки.

� Будемо сподіватися, твій пес поправить�
ся, – бадьорим голосом сказав Максимів батько
Богданові. – А на майбутнє вам усім, діти, урок.
Все, що нас оточує, створив Бог. І Йому дуже
боляче, коли Його творіння не цінують, погано
з ним поводяться. Ми можемо любити своїх до�
машних вихованців, і при цьому смітити на при�
роді, ламати кущі, кидати камінці в птахів. А
Богові все це дуже неприємно. Він створив цей
прекрасний світ, щоб ми милувалися ним і бе�
регли його. Ну, мені пора на роботу – я сказав,
що тільки на півгодини відлучуся.
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І лікар, потиснувши руки дітям, пішов на
роботу.

� Чапіку, все буде добре, – прошепотів
Богдан, ніжно погладжуючи пса по голові.

Господь створив чудесний світ і закликає
нас любити його.

Історія №7

Знаменита співачка
� Ганнусю, ти в мене – найкраща співачка у

школі! Незабаром буде концерт до дня вчителя,
я тобі таку пісню знайшла! – учителька музики
обійняла Ганнусю та мрійливо закотила очі. –
Дивися, ось слова. Після уроків зайди до мене в
кабінет на 15 хвилин – розучимо мелодію.

Ганнуся пробіглася очима по тексту. По�
гляд зупинився на словах «тобі я поклоняюся, те�
бе боготворю». «Це що, християнська пісня?» – з
подивом подумала дівчинка й уважніше вчитала�
ся в слова. Але ні, мова йшла про вчительку, що
вклала багато доброго у своїх учнів.

� Галино Аркадіївно, почекайте... Можна я
з батьками пораджуся? Отут такі слова... Вони
можуть мені не дозволити.

� Та що тут радитися?! – з подивом вигук�
нула вчителька. – Тебе половина міста приїде
слухати, а ти: «дозволять – не дозволять». Ну,
добре, але перед уроками завтра до мене
обов’язково зайди. Якщо не будеш співати ти,
віддам Каті з 6�го «А».

Ганнуся прийшла додому схвильована. Во�
на простягла мамі аркуш зі словами й сказала:

� Мамусю, у нас такий концерт буде важ�
ливий, половина міста приїде! І мені Галина Ар�
кадіївна доручає пісню проспівати. Там слова є
такі... Ти прочитай. Як ти думаєш?

Ганнуся, затамувавши подих, чекала мами�
ного рішення. Вона розуміла, що такі слова не
до вподоби Богові. Звичайно ж, подяка вчите�
леві має бути, але поклонятися й боготворити –
це вже занадто.

� Донечко, ти вже велика. Ну, ти ж сама
розумієш, що ці слова недобрі.

� Мамо, але ж усе інше в пісні добре!
Адже тоді мені вчителька взагалі ніякої пісні 
не дасть! – Ганнуся раптом розплакалася. Їй
дуже хотілося заспівати перед такою кількістю
людей.

� Ганнусю, ти що? Невже участь у концер�
ті для тебе важливіша за шанування Господа?
Ти ж співаєш у дитячому церковному хорі, не�

давно соло там співала. А ця пісня не буде по�
дарунком для Бога.

� От завжди ви так! Нічого не можна! –
крикнула Ганнуся.

� Не треба так говорити, донечко. Ти не�
права, і сама це прекрасно розумієш. Останнім
часом ти стала часто грубіянити, я тебе просто
не впізнаю.

Ганнуся мовчала. Вона розуміла, що мама го�
ворить все правильно, але впокоритися не хотіла.

Наш спів для слави Господа є для Нього
прекрасним подарунком.

Історія №8

Того, хто до Мене приходить, 
Я не вижену геть

Сергій став часто заходити в гості до Мак�
сима. Йому подобалося бувати в цій родині, де
так радо приймали кожного, хто переступав
поріг. Не завжди було чим почастувати, але на�
віть шматок чорного хліба, намазаний маслом,
здавався Сергійкові найсмачнішою їжею, бо
був даний з любов’ю. Та справа зовсім і не в
частуванні була. Сергія там просто любили.
Незважаючи на його вічно обгризені нігті й
порвані джинси, незважаючи на те, що він бив
хлопчаків у школі й насміхався над дівчатками.
І через те, що його приймали, який він є, Сер�
гієві дуже захотілося змінитися в кращий бік.
Спілкуючись із Максимом і його родиною, Сер�
гій перестав говорити брутальні слова, кинув
пробувати курити в підворітті, став краще вчи�
тися. Але найголовніше – він став замислюва�
тися про Бога. Його рідний батько давно по�
мер, і Сергієві так не вистачало його любові!
Небесний же Батько міг дати любові набагато
більше, ніж найкращий земний батько.

Тато Максима подарував Сергієві Біблію й
порадив почати читати її поки що з Нового Запо�
віту, що хлопчик і почав з ретельністю робити.
Якось увечері, коли Сергій сидів з родиною Мак�
сима за столом, він запитав в Олексія Павловича:

� А я ось отут прочитав такі слова Ісуса:
«Того, хто до Мене приходить, Я не вижену
геть». Ну, якщо це про вас, то все правильно: ви
ходите до церкви, у вас така добра професія. Ви
не лаєтеся. Загалом, ви – дуже добра людина, і,
звичайно ж, подобаєтеся Богові. І Максим теж
гарний. У класі він один із кращих учнів. І дівчи�
сьок ніколи не кривдить, вам не грубіянить. А
ось якщо людина не дуже гарна. Допустимо, він
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крав, і грубіянить, говорить погані слова, курив
навіть колись... Його Бог теж прийме?

Сергій трохи почервонів. Олексій Павло�
вич, звичайно ж, зрозумів, що Сергій має на
увазі себе, але не подав вигляду й продовжив у
дусі Сергія:

� А хіба в цьому місці написано, що Бог
приймає тільки гарних, добрих людей, відмін�
ників, ветеринарів? Ні. Головна умова, щоб
Бог прийняв людину, – людина повинна прий�
ти до Нього.

� А що значить прийти?
� Це значить захотіти подружитися з Богом,

пізнати Його, почати розмовляти з Ним у моли�
тві – своїми простими словами, говорячи Йому
про свої проблеми, радощі, дякуючи Йому за
все. Це перший крок.

� А як же все те, що людина робила рані�
ше? Адже Бог покарає за її гріхи?

� Бог завжди виконує те, що Він сказав, –
вступив у розмову Максим. – Якщо Він сказав,
що не вижене людини, що приходить до Нього,
виходить, так і буде. А після спілкування з Богом
навіть найостанніший грішник почне обов’язко�
во змінюватися!

Бог завжди виконує те, що сказав.

Історія №9

Порвана книга
На перерві Сергій як завжди витяг улю�

блену «Нарнію». Він уже закінчував книгу й
просто «ковтав» сторінки, з нетерпінням очікую�
чи розв’язки. Раптом на сторінки впала тінь.

� Агов, цукеркова фабрика, відійди! Чи не
бачиш, що читаю! – з роздратуванням крикнув
Сергій Богданові, що підійшов.

� Чого? Це ти мені? – Богдан різко розвер�
нувся, стисши пальцями пакет із соком, що був
у нього в руках. Сік полився із трубочки й по�
трапив прямо на книгу.

� Так ти шо, зовсім уже? – закричав Сергій і
гарячково став витирати рукавом сік із книги. –
Це ж чужа!

Але сторінки швидко промокли, а від вити�
рання сторінка пом’ялася, і в одному місці на�
віть прорвалася.

� Та я тебе! – Сергій налетів на Богдана, як
шуліка. – Як мені тепер книгу повертати, га?

� Та я ж ненавмисно, – залопотів Богдан,
почервонівши, мов рак,. – Ти це, покликав ме�
не, а я не почув... я ж того...

Сергій вихопив у Богдана з рук сік і жбур�
нув його в кут.

� Іди, там доп’єш.
На цей час до класу увійшла Олеся. Вона

побачила, як Сергій жбурнув сік, як Богдан від�
вернувся й ображено сопе. Вона підняла паке�
тик, поставила Богданові на парту, а потім під�
сіла до сердитого Сергія.

� Ти чого розбушувався? Думаєш, Богові
сподобалася твоя поведінка?

Сергій аж змінився на обличчі.
� А тобі чого? – пробурчав він, але було

видно, що він уже й сам не радий через свій
вчинок. – Як мені тепер Максимові книгу відда�
вати?

� А ти йому поясни ситуацію, він зрозуміє.
І наступного разу чужу книгу до школи не бери
– краще вдома спокійно почитаєш.

� Тобі добре говорити, не в тебе ж таке
трапилося. Я сьогодні вже хотів закінчити й від�
дати її.

� Сергійку, перестань гніватися й помири�
ся з Богданом. Ось побачиш, відразу полег�
шає! – Олеся весело підморгнула й пересіла до
себе за парту.

Сергій важко зітхнув і підійшов до Богда�
на. Той колупав пальцем стіл.

� Ну, ти це, прости... Я не хотів сік у тебе
забирати... Просто через книгу сильно розстро�
ївся.

Богдан здивовано обернувся.
� Та я не злюся зовсім. Давай, я обережно

підклею сторінку, у мене скотч із собою.
І хлопчики мирно схилилися над книгою.
Господь хоче, щоб ми виконували Його за�

повіді в будь�яких ситуаціях.

Історія №10

На полі битви
Ганнуся сиділа над Біблією й міркувала

над тільки що прочитаними словами: «Бо не ро�
блю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу,
це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то
вже не я це виконую, але гріх, що живе в ме�
ні». «Невже апостол Павло теж чинив зле? На�
певно, якщо й робив, то набагато менше, ніж
я. Я справді останнім часом багато грішу й не
звертаю на це уваги. Адже я прекрасно знаю,
як треба чинити, але чомусь так не роблю».
Ганнусі схотілося плакати. Вона вирішила по�
говорити з мамою.
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� Мам, ти вільна?
Мама бавилася з молодшими сестричками

Ганнусі – близнюками Марійкою та Даринкою.
� Трохи. А ти щось хотіла?
� Так, поговорити.
� Ну, для такого я завжди вільна. Даринко,

Марічко, йдіть ляльками пограйтеся.
Малята весело побігли до ящика зі своїми

іграшками.
� Мам, я отут думала... Я останнім часом

дуже погано поводжуся, правда?
� Є дещо, – ласкаво уміхнулася мама.
� Ти розумієш, адже я не така вже й зла.

Просто я зауважую, що дуже часто погане зро�
бити легше, ніж добре. Ну, тобто, щоб зробити
добро, треба потрудитися, чи ще щось, а зло
якось саме собою виходить.

� Так, донечка, у твоїх словах є правда. Не да�
ремно Господь закликає нас боротися із гріхом.
Іноді нам просто лінь вести благочестиве, чисте
життя. Для цього потрібна молитва, віра в Божі, а
не в свої сили. Коли ти опиняєшся в якій�небудь
ситуації й розумієш, що зараз можеш зробити
гріх, зупинися на секунду, поклич на допомогу
Ісуса, і ти здобудеш перемогу над гріхом. Якщо ти
намагатимешся щоразу так чинити, то дуже швид�
ко побачиш зміни, які з тобою стануться.

У цей час Даринка підійшла до Ганнусі та
раптом як стукне її по голові пластмасовою
лялькою!

� Ти що? – гнівно закричала Ганнуся, а по�
тім, згадавши раптом тільки що сказане мамою,
завмерла на секунду й відповіла сестричці вже
спокійним тоном:

� Даринко, так не можна робити, мені ж
боляче! Пошкодуй сестричку. Ось так. Пішли,
краще я тобі з конструктора будиночок для
ляльки збудую.

Маля радісно залепетало й побігло за стар�
шою сестрою.

Господь закликає нас щодня вести війну із
гріхом.

Історія №11

Коли легко на душі
Настав день шкільного концерту. Ганнусі

дотепер було трохи кривдно, що вона не співає
пісню. «Ну, нічого, – думала вона, – зате я роб�
лю правильно».

На сцені в актовій залі розставляли деко�
рації для спектаклю. Завуч Наталія Семенівна

схвильовано бігала по сцені, перевіряючи, чи
все готово. Починалася генеральна репетиція.

Максим і Богдан стояли скраю сцени, де бу�
ли розставлені дерева з картону, уміло виготов�
лені руками старшокласників. Богдан рився в ки�
шені, намагаючись вивудити звідти останні дві 
цукерки для себе й Максима. Дістаючи їх, він не
втримав одної, і вона впала на підлогу. Богдан,
крекчучи, став нахилятися за нею, але не заува�
жив картонного дерева, що стояло поруч, сперся
на нього плечем, і воно... тріснуло навпіл. Ніхто,
крім Максима, цього не помітив. Богдан почерво�
нів до кінчиків вух і прошепотів другові:

� Тільки не говори нікому, що це я!
� Богдане, але так зле. А що, якщо це поба�

чать уже під час концерту? Тоді буде пізно що�не�
будь робити. Недобре так. Давай, скажемо Ната�
лії Семенівні, може, якось удасться полагодити.

Богдан затято захитав головою.
� Богдане, якщо ти не зізнаєшся, у тебе

буде дуже важко на душі. Нерозкаяний гріх
завжди висить на серці, як камінь. От поба�
чиш, це тільки зробити перший крок важко,
але потім відразу полегшає, адже ти правиль�
но вчиниш! Давай покличемо її! Ти ж не спе�
ціально зробив це.

Богдан важко зітхнув і покликав завуча. Та
спочатку дуже засмутилася – часу робити нове
дерево не було. Але потім Максим запропону�
вав, як виправити ушкодження, і підклеєне де�
рево акуратно сховали за іншими.

� Спасибі, що ти допоміг мені, – тихо про�
шептав Богдан Максимові.

� Та добре, чого там, – скромно усміхнувся
Максим.

А в цей час Ганнуся шукала очима Катю з
6�го «А», що повинна була співати пісню, як
раптом почула, як Галина Аркадіївна скаржить�
ся завучеві:

� Ви уявляєте, вчора ні з того, ні з сього
дівчинка занедужала. Температура, кашель. А
така пісня була чудова!

Ганнуся так і завмерла. Це ж треба, Господь
Сам втрутився, щоб така пісня не пролунала!

«Спасибі Тобі, Господи, що Ти через маму
не дав мені виступати із цією піснею, – радісно
молилася Ганнуся. – І допоможи мені сьогодні
зізнатися мамі, звідки в мене були квіти. І в ба�
бусі Наді попросити прощення». На серці в Ган�
нусі стало легко й весело – адже нести в собі
нерозкаяний гріх так важко!

Господь очищає нас від гріха, коли ми ка�
ємося в ньому.
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Історія №12

Сміх і гріх
� Сергію, до дошки!
Сергій здригнувся. Він за тиждень жодно�

го разу навіть не розкрив підручник з географії.
Що зараз буде?

� Назви, будь ласка, столицю Німеччини.
Сергій напружив пам’ять. Знайоме слово

вертілося в голові, але він ніяк не міг чітко йо�
го згадати.

� Берблін?.. – невпевнено протяг він.
Богдан пирснув на весь клас. Сергійко гріз�

но показав йому кулака, але Богдан, навіть зату�
ливши рота двома руками, не міг заспокоїтися.

� Все ясно, Сергійку. Далі запитувати немає
сенсу, – втомлено зітхнула вчителька географії. –
Сідай на місце.

Сергій сів поруч із бурячковим від сміху
Богданом і прошипів:

� Ну, ти в мене одержиш.
� Сергію, ну я ж не спеціально, просто ду�

же вже смішне слово вийшло. Я ж не над то�
бою, а над словом сміявся, – перепрошуючим
тоном прошепотів Богдан.

Але Сергієві однаково було дуже ніяково.
Кому було діло до того, що він увесь тиждень
сам виконував усю роботу вдома? Маму покла�
ли в лікарню, і йому доводилося тепер самому
й за продуктами ходити, і їжу готувати – для се�
бе й для мами, і дім прибирати. Про які уроки
могла йти мова?

На перерві Богдан дістав з портфеля згор�
ток із двома тістечками. Він узяв одне в руки,
вдоволено роздумуючи, кого ж сьогодні почас�
тувати, як раптом Сергійко, непомітно підій�
шовши позаду, щосили гаркнув йому на вухо.
Богдан підскочив від несподіванки й упустив з
рук тістечко, забруднивши кремом парту, свій
відкритий зошит і підлогу. Сергій зареготав:

� Будеш знати, як з мене глузувати!
� Але ж це тістечко я хотів тобі віддати, –

розгублено пробурмотав Богдан. – І що мені те�
пер із зошитом робити?

Веселощі у Сергія щезли.
� Сергійку! – підійшла класний керівник,

що від початку спостерігала всю сцену. – Після
уроків миєш підлогу. І щоб на парті теж нічого
не залишилося.

На душі в Сергія стало тужливо, немов кіш�
ки зашкребли. Мало того, що додому треба по�
спішати, так тепер ще й мити підлогу залишати�
ся! От не везе! Але найбільш неприємним було

навіть не це. Сергієві було соромно за свою
зловтіху. Він розумів, що Богдан, взагалі�то, не
винен, даремно він на нього розлютився.

Коли закінчилися уроки, Сергій понуро
поплівся до відра та швабри.

Біблія вчить, що зловтіха завжди має пога�
ні наслідки.

Історія №13

Новий початок
Всі діти вже розійшлися, коли Сергій наби�

рав воду, щоб почати мити клас. «І що я за лю�
дина! – з гіркотою думав Сергійко. – Адже дій�
сно слово смішне вийшло. Чого я на Богдана
розлютився?»

Сергій викрутив руками ганчірку, начепив
її на швабру й задумливо став возити нею по
підлозі.

� Сергію, допомогти? – до класу заглянув
Максим.

� Та ні, я сам, – сумно відповів Сергійко.
� Ти чого такий кислий? – Максим уважно

подивився на друга.
Сергійко зупинився й, опустивши очі, сказав:
� Напевно, я в класі гірший за всіх, так? І

двієчник, і брудний вічно ходжу. І вчителям гру�
біяню. Я, напевно, ніколи не зможу помінятися.

� Що ти, Сергійку! – Максим дружньо по�
плескав його по плечу. – Ти класний хлопець!
Ти мені дуже подобаєшся, і мої батьки тебе люб�
лять. І я знаю, що ти на всі руки майстер – ти ж
удома за головного, правда? Он, на уроці праці
тебе вчитель щоразу за приклад усім хлопчакам
ставить. Куди вже мені до тебе. А із приводу
брутальності... Ти й зараз уже став іншим, а як�
що будеш дружити з Богом, Він обов’язково те�
бе змінить ще більше. – Максим на секунду заду�
мався. – Знаєш що, приходь у неділю до нас до
церкви. Там багато дітей, я тебе зі своїми одно�
класниками з Недільної школи познайомлю.

� Не знаю, – непевно відповів Сергійко, –
у мене мама зараз у лікарні. Я в неї сьогодні за�
питаю.

� Згода! – весело сказав Максим. Вони
швидко закінчили прибирання класу й вийшли
на вулицю. Там їх чекав Богдан із... двома но�
вими тістечками!

� Ух ти! Спасибі, дружище! – голодний
Сергій став уминати тістечко за обидві щоки.
Через п’ять хвилин хлопчики попрощалися
один з одним і пішли кожен до свого дому.
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На уроках Божої школи

«Господи, я знаю, що Ти є! – прямуючи до�
рогою, радісно думав Сергій. – Допоможи мені,
будь ласка, змінитися і бути схожим на Макси�
ма. Спасибі Тобі за моїх чудесних друзів, і, будь
ласка, зроби так, щоб мама швидше видужала й
відпустила мене в церкву!»

Слово Боже змінює людину.

Історія №14

І так гарний
У п’ятницю після уроку алгебри Олеся до�

помагала Богданові зібрати зошити з контроль�
ними роботами.

� Богдане, приходь до нас у неділю в цер�
кву. Ми підготували програму на тему Різдва.
Буде дуже цікаво, а потім ще – солодкий стіл.

При слові «солодкий» Богдан жваво повер�
нув голову до Олесі.

� А о котрій це буде?
� Богослужіння починається в 10.00, а на�

ша програма – в 11.00.
� Не знаю... Рано вставати треба.
� Чому ж рано? – здивовано глянула Оле�

ся. – Якщо хочеш відіспатися – на здоров’я. По�
переду ще цілі канікули. А від тебе до церкви –
10 хвилин пішки.

� Ну, я не знаю... Чого я там не бачив?
� Багато чого! – засміялася Олеся. – Там

про Бога багато розповідають, як Він допома�
гає людині, як добрі справи робити, добре ста�
витися до інших.

� А, – відмахнувся Богдан, – мене всьому
цьому й батьки щодня вчать. Що я, злочинець
який, щоб мене вчити, як добре чинити? Ви он
Сергія туди краще відведіть, може, битися пе�
рестане.

� А Сергійко саме буде в цю неділю. Його
Максим запросив. А щодо гарної поведінки... У
кожній людині, якою би вона доброю не була,
ще багато всякого зла ховається. Знаєш, це як
шафа. Зверху пил витерли – начебто й чисто, а
зазирнули всередину – а там цілий склад сміття!
І Бог хоче, щоб ми всі ці свої потаємні шухляд�
ки дали Йому очистити... Я не сперечаюся, у
порівнянні з багатьма іншими ти добре пово�
дишся, не жадібний, не б’єшся. Але ж ти не
дружиш із Богом, а Він хоче, щоб кожна люди�
на прийшла до Нього. Це – найголовніше... То
що, ти будеш у нас у неділю?

� Не знаю, – непевно нарозтяг промовив
Богдан, – у батьків запитаю.

«Господи, – подумала про себе Олеся, –
допоможи Богданові зрозуміти, що Ти потріб�
ний йому не менше, ніж Сергійкові. Зроби,
будь ласка, так, щоб він прийшов цієї неділі до
нас до церкви!»

Господь хоче, щоб ми повністю були відда�
ні Йому.

Історія №15

В Ім’я Христа
Мама Сергія дозволила йому піти до цер�

кви з Максимом. Їй стало набагато краще, у вів�
торок навіть пообіцяли виписати.

У церкві було тихо, незважаючи на велику
кількість людей. Хтось читав Біблію, невелика
група людей неголосно співала якусь мелодійну
пісню. Сергійко прислухався до слів: «Он нас
сделал родными, он нас сделал друзьями, дал
нам новое имя, нас зовут «христиане»!» «Це во�
ни про Христа! – здогадався Сергій. – Я тепер,
напевно, теж Його друг!»

На богослужінні Сергійко сидів тихо,
уважно слухав проповідь. Під час програми Не�
дільної школи він побачив спереду Ганнусю з
Олесею. Вони привітно помахали йому рукою.
Коли все закінчилося, Сергій раптом згадав,
який у нього завтра важкий день: у квартирі
повний безлад, купа брудного одягу, холодиль�
ник порожній. «Треба все до маминого приходу
встигнути», – заклопотано міркував Сергій, ко�
ли до нього підійшла Ганнуся.

� Привіт! Ну, як тобі?
� Привіт! Мені сподобалося.
� Слухай, Сергійку, а ти завтра зранку бу�

деш удома? – Ганнуся загадково усміхнулася.
� Удома, – смутно спроквола мовив Сергій�

ко. «Я, мабуть, до самого вечора не вийду з до�
му з таким прибиранням», – подумав він.

� От і добре. Ну, гаразд, мені вже бігти
треба. Бувай!

Сергій, відвернувшись, не помітив, як Ган�
нуся підбігла до Олесі й почала їй щось схви�
льовано розповідати.

Наступного ранку Сергійко прокинувся в
гарному настрої. «А все�таки здорово вчора бу�
ло в церкві!» – подумав він. Але відразу згадав
про сьогоднішнє прибирання, і, важко зітхнув�
ши, поплентався вмиватися. Раптом у двері
подзвонили. «Невже маму раніше виписали? –
промайнула в голові думка. – А я ще нічого не
встиг зробити!»
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Шкільни пригоди

Він відчинив двері й побачив на порозі ус�
міхненого Максима, Ганнусю й Олесю.

� Привіт! А ми – бригада швидкої допомо�
ги, – засміялася Ганнуся, побачивши Сергієве
обличчя, що витягнулося з подиву.

� Ви чого тут, хлопці�дівчата? – не зрозумів
він.

� Допомагати прийшли. Може, пустиш? –
Максим, сміючись, підштовхнув друга. – Я ска�
зав Ганнусі, що твоя мама в лікарні, а їй спало
на думку допомогти тобі з прибиранням. Сам
би я нізащо не здогадався.

� Ну навіщо ти сказав? – зніяковіла Ганну�
ся. – Добре, досить нам розмовляти. Де в тебе
швабра?

Робота у квартирі закипіла. Сергійко збі�
гав до магазину, купив потрібні продукти. Коли
вся квартира засяяла чистотою, діти сіли пити
чай зі свіжими булочками.

� Як чудово, правда? – задоволений Сергій
сковзнув поглядом по кухні. – Я ніколи її так
добре не відмивав.

� Ну, і слава Богу! – Ганнуся весело під�
моргнула дітям. Руки в неї боліли, зате на душі
було добре. «Як приємно трудитися в Ім’я Хри�
ста», – подумала вона й ще раз весело посміхну�
лася друзям.

Праця, зроблена в Ім’я Господа, буде благо�
словенна Ним.

Історія №16

Усе ще попереду
Сьогодні – останній день перед різдвяни�

ми канікулами. У школі панує радісна метуш�
ня, витає дух святої події. Наші друзі – Сергій,
Максим, Богдан, Олеся й Ганнуся – схилили�
ся над партою й діляться один з одним різдвя�
ними подарунками. Ганнуся зробила всім ві�
тальні листівки, прикрасила сухими травами,
маком, блискітками, крупинками солі. Вийшло
неймовірно гарно! Богдан приніс цілий пакет
шоколадних цукерок, які йому подарували на
Різдво. Олеся зробила з різнобарвного соло�
ного тіста підвісні іграшки на ялинку. Максим

випиляв лобзиком дерев’яні підставочки під
чашки.

� Тепер спробуйте мене на чай під час ка�
нікули не запрошувати, – весело пригрозив він.
Діти розсміялися.

� А в мене ось що, – Сергій ніяково витяг
із рюкзака 4 книжки. – Це тобі, – він простяг�
нув Богданові книжку про життя Ісуса Христа з
кольоровими ілюстраціями. – Ти до церкви так
і не прийшов, тож тобі завдання на канікули –
прочитати.

Богдан посміхнувся усміхнувся такому на�
казові, але задоволено взяв книгу:

� Постараюся.
� А це тобі, – він дав Ганнусі товсту роз�

мальовку з біблійними сюжетами, – ти ж любиш
малювати.

� Яка чудова! – замилувалася Ганнуся і ста�
ла гортати сторінки.

� Для Олесі – збірка віршів. Ти так здорово
розповідала вірші у різдвяній програмі! Мені
сподобалося.

� Спасибі, Сергійку! Якби ти тільки знав,
як мені це приємно!

� Та не варто, чого там... – Сергійко зніяко�
віло посміхнувся. – Максимку, а в тебе стільки
книжок, що я навіть не знав, що мені робити. І
ти знаєш, я дарую тобі свою найулюбленішу
книжку. Вона не нова, але дуже рідкісна.

Максим дістав велику енциклопедію авіа�
ційного транспорту. Діти аж охнули.

� Спасибі, друже! – Максим аж розгубився
і не знав, що сказати. – Слухай, але це все такі
гроші коштує... Як ти викрутився?

� Ну, в мене в скарбничці було... А твій та�
то допоміг мені вибрати книги.

� А, то у вас вже свої секрети завелися! –
підморгнув Максим. – Як здорово, друзі, – звер�
нувся він до всіх, – що ми всі разом дружимо. І
що Бог дав нам у серце бажання так подбати
один про одного. Чудові подарунки! А тепер я
запрошую всіх до себе в гості – мама спеціаль�
но торт спекла.

Діти радісно загули та, швидко одягнув�
шись, веселою юрбою заквапилися до Максима.

Всемогутній Бог піклується про Своїх дітей.
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Скарби Христа

Біблійна істина: 
Ісус дає радість

Мета:
Навчальна: діти повинні зрозуміти, що справж�

ня радість – це не веселий настрій, а радість
бути спасенним

Практична: діти повинні усвідомити: щоб пере�
жити справжню радість, потрібно бути слух�
няними Богові

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Найчастіше радість для дитини – це весе�

лий настрій. Але не таку минущу радість звістив
Ангел. Радість у Христі – це радість спасенної
душі, що перебуває в Богові. Допоможіть дітям
зрозуміти це сьогодні. Не забувайте на кожний
урок готувати сердечко з біблійною істиною й
хмарку для біблійного вірша.

Для уроку вам потрібно:
� для Біблійної історії:
* прапорець із наклеєним і розфарбова�

ним малюнком (див. відповідний розділ);
* великі фігурки Марії й Ангела, перебиті

на картон і розфарбовані (зі зворотного боку
приклейте рулончик скотчу липким боком на�
зовні);

� малюнки для вивчення біблійного вірша
(див. відповідний розділ);

� для Часу творчості:
* білий картон;
* шаблони;
* пір’я справжнє або вирізане з гофрова�

ного паперу;
* ножиці, клей, олівці;

* жовті нитки й атласна тасьма, сірники;
* блискітки.

Словник
Назарет – «стражниця». Невелике містеч�

ко, розташований на висоті 350�400 м на пів�
денному схилі гори Джебель�Ес�Сих. Через ньо�
го проходив пожвавлений шлях, яким торговці
перевозили товари з Дамаска в Єгипет.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Розкажіть дітям про призначення повітря�

ної кулі, повідомте, як ви будете записувати біб�
лійні вірші, виконувати домашнє завдання. Цьо�
го семестру ми з вами будемо шукати скарби
Христа: як ці скарби впливають на людей, що з
ними відбувається, коли вони зустрічаються з
Ісусом, як вони змінюються, чим відрізняються
люди, що прийняли Ісуса як свого Спасителя,
від тих, хто не прийняв Його, відмовився від
Його скарбів. Всі ці уроки повинні допомогти
нам стати ближчими до Господа Христа.

Вступ
Запропонуйте дітям згадати найбільш ра�

дісні моменти в їхньому житті. Нехай вони роз�
кажуть про них. Поділіться й ви з ними своїми
радісними спогадами. Скажіть, що одною з най�
більших радостей у житті для їхніх батьків була
поява дітей на світ.

Біблійна історія
Поява на світ Божого Сина стала великою

радістю і для Бога, і для людей, бо Ісус Христос
народився, щоб принести
людям найбільшу у світі ра�
дість – радість спасіння
(повісьте на дошку сердечко
з істиною; щоразу, коли ви її
вимовляєте, звертайте на
нього увагу дітей – це допоможе краще закріпити в
пам’яті дітей біблійні істини). Його Матір’ю стала
дівчина – Марія з Назарета (помістіть на дошку фі�
гурку Марії). Ізраїльтяни знали, що має народити�
ся Месія (Спаситель), про це вони могли прочи�
тати в пророчих книгах Старого Заповіту, але

Біблійний вірш:
«Я ось благовіщу вам радість велику, що
станеться людям усім. Бо сьогодні в Дави�
довім місті народився для вас Спаситель,
Який є Христос Господь»

(Луки 2:10�11)

КОЛИ НА СЕРЦІ СУМНО
Луки 1: 27�56
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Коли на серці сумно

хто саме ста�
не Матір’ю
Ісуса, ніхто не
знав. Про це
не знала й
Марія доти,
доки до неї не
з’явився див�
ний гість. По�
сланий був
Ангел Гавриїл

від Бога в місто Галілейське, що звалося Наза�
рет (помістіть на дошку фігурку Ангела, покажіть на
карті Галілею й Назарет, коротко розкажіть про місто,
помістіть тут прапорець).

(Нехай діти прочитають Лк. 1:28�33). Дійсно,
народження довгоочікуваного Месії – велика ра�
дість, але ще більша радість – стати Матір’ю Бо�
жественної Дитини. За словами Ангела, Марія
була благодатною (тобто такою, що отримала
милість), благословенною між жінками. Можна
тільки уявити, як радісно було чути це простій
дівчині з вуст Ангела. Але Марія не розуміла, як
Вона може стати матір’ю, не маючи чоловіка
(прочитайте запитання Марії з 34 вірша)

Гавриїл пояснив Марії, що це буде надпри�
родною подією. Якби Ісус став Сином чоловіка
й жінки, він успадкував би гріховну природу
Своїх батьків і був би звичайною людиною, що
потребує спасіння, як і всі люди. Але, народив�
шись від дівчини, Ісус успадкував від неї тільки
людське тіло, а у всьому іншому Він був народ�
жений Богом. Марія з радістю прийняла цю но�
вину, хоча це було зовсім не просто. За Зако�
ном Мойсея, дівчину, що народила дитину до
заміжжя, повинні були побити камінням до
смерті. Хіба повірять ізраїльтяни і Її наречений
Йосип у те, що Вона ні в чому не винувата, а
чекає народження Божого Сина? (Прочитайте від�
повідь Марії з 38 вірша)

Напевно, дуже важко тішитися таким об�
ставинам, але при зустрічі зі Своєю родичкою
Елисаветою Марія виразила Свою радість сло�
вами псалма (прочитайте псалом Марії зі віршів 46�
55). Марія говорить: «Радіє мій дух у Бозі, Спа�
сі моїм». Радість Марії була не просто веселим
настроєм, а щастям від того, що на світ прийде
Спаситель врятувати і її, і всіх людей від пока�
рання за гріх. Марія вірила, що Божа обіцянка
обов’язково здійсниться. Напевно, саме тому
Вона могла тішитися в таких важких обстави�
нах, коли Їй загрожувала смерть. Вона стала
першою людиною, що зустріла Ісуса Христа!

Кожна людина, що прийняла Ісуса Христа
як свого Господа й Спасителя, може тішитися
тому, що вона тепер спасенна, незалежно від
обставин. Така радість є плодом Духа Святого.
Ісус дає радість (покладіть перше сердечко в ко�
шик повітряної кулі).

Практичне застосування
Так і ми можемо знаходити радість у Бого�

ві, навіть коли обставини цьому не сприяють.
Виконайте з дітьми завдання в Робочих зо�

шитах, обговорюючи запитання й завдання.
Підбийте підсумок обговорення. Кожна людина
може потрапляти у важкі й неприємні ситуації.
Це може позбавляти її радості, але якщо в такій
ситуації поміркувати про те, що зробив для те�
бе Господь і щиро подякувати Йому за це, то
серце сповниться радістю.

Вивчення біблійного вірша
Коли діти вивчать вірш за допомогою сим�

волів, дайте їм завдання записати його на хмарі
й підвісити на нитку.

Час творчості
Роздайте дітям

шаблони й картон. Ді�
ти обводять шаблон
крил на складений
навпіл картон, а потім
наклеюють на них
пір’я, як показано на
схемі, починаючи знизу.
Посередині треба зали�
шити місце для приклею�
вання фігурки. Волосся
роблять із ниток, рот, ніс
і очі домальовують. Пояс,
зроблений з тасьми, при�
клеюють по талії, а кінці
висять вільно (потримай�

те краї над запале�
ним сірником, щоб
вони розплавилися й
не торочилися). Одяг
ангела прикрашають
блискітками. Ангела
можна підвісити на
тонких нитках.
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Скарби Христа

Біблійна істина: 
Той, хто любить Господа, хоче робити те,

що приємно Ісусові.

Мета:
Навчальна: діти повинні дізнатися, у чому по�

лягає плід покаяння
Практична: навчити дітей у повсякденному жит�

ті чинити так, як того хоче Бог

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Кожна людина, навіть маленька, має пра�

во на покаяння. Важливо, щоб діти зрозуміли,
що покаяння – це не просто жаль за вчиненим,
це осудження гріха всередині себе й тверде рі�
шення покинути гріх назавжди. Істинність по�
каяння підтверджує його плід – добрі вчинки,
зроблені для Божої слави.

Для уроку вам потрібно:
� фігурки Марії й Ангела з минулого уроку,

листки із записаною прямою мовою (Лк. 1:30�
35,37�38, 46�48, всі вірші окремо), складені в
мішечок, і пластилін для Повторення;

� для Вступу – насіння різних рослин, що
ростуть в Ізраїлі, і малюнки цих рослин з жур�
налів, коробки соку, фрукти (наприклад, апель�
син, гранат, фінік, персик, виноград, інжир),
скотч;

� потрібні фігурки та тло з фланелеграфа
для Біблійної історії: Іван, Ісус (фігурки в пов�
ний ріст і до пояса під час хрещення), юрба,
слухачі, фарисеї, голуб і тло берега біля річки;

� посібник для вивчення біблійного вірша
(див. відповідний розділ);

� шаблони деталей, прості олівці, кольоро�
вий двобічний папір, ножиці, паперові або тка�
нинні стрічечки, клей, фломастери для Часу
творчості.

Словник

Пустиня юдейська – пустеля, розташо�
вана біля підніжжя Юдейських гір у долині
Мертвого моря. Вона – одне з найбільш спекот�
них місць на землі, бо розташована в найглиб�
шій на землі долині.

Йордан – «спадаючий», головна ріка Ізра�
їлю. Бере початок на горі Гермон (на межі Сирії
й Лівану) і протікає найглибшою на землі запа�
диною.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Прикріпіть до дошки фігурки Марії й Ан�

гела з минулого уроку. Діти по черзі дістають
із мішечка цитати й прикріплюють їх поруч із
фігуркою героя, який сказав ці слова. Слова
повинні бути розташовані в правильному по�
рядку. Потім двоє добровольців можуть озву�
чити цей діалог.

Вступ
Розмістіть на дошці приготовлені малюнки

й дайте дітям насіння рослин. Діти повинні діз�
натися, якій рослині належить насіння. Коли
вони знайдуть потрібний малюнок, скотчем
прикріпіть до нього насіннячко. У вас вийде не�
велика біблійна колекція насіння.

Скажіть, що
на землі майже всі
рослини прино�
сять плоди або на�
сіння. Але не всі
рослини прино�
сять добрі, їстівні
плоди. Плоди дея�
ких рослин бува�

ють отруйними. Однак не тільки рослини, але
й люди приносять плоди у своєму житті. Це
плоди наших учинків. Хоча ці плоди невидимі,
навколишні легко визначають, добрі вони чи
погані, і судять за цими плодами про людину,
добра вона чи ні. Той, хто любить Господа хо�
че робити те, що приємно Йому (повісьте на
дошку сердечко з істиною).

Біблійний вірш:
«Отож, учиніть гідний плід покаяння!»

(Матвія 3:8)

ХОЧУ ТОГО, ЧОГО ХОЧЕШ ТИ
Матвія 3 розд.
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Хочу того, чого хочеш Ти

Біблійна історія
Минулого уроку ми з вами подорожували

Галілеєю, а сьогодні ми перенесемося на нашій
повітряній кулі в Юдейську пустелю. Це зовсім
не така родюча місцевість, як Галілея (коротко
розкажіть про цю місцевість, покажіть на карті
Юдейську пустелю та Йордан). Як не дивно, але
саме в цій безлюдній пустелі почав свою про�
повідь Іван Христитель (покажіть фланелеграф із
тлом берега біля річки, юрбою слухачів та Іваном, що
проповідує, поставте на карту прапорець). Незва�

жаючи ні на що, сюди
приходила велика кіль�
кість людей послухати
проповідь цієї незви�
чайної людини, зодя�
гненої в грубу одежу з
верблюжого волосу,
Напевно, Сам Господь

спонукав людей приходити сюди, адже Іван
був людиною, що, згідно з пророцтвом Ісаї, по�
винна була приготувати дорогу Спасителеві.
Незважаючи на те, що це було складно, та Іван
робив те, чого хотів Господь, бо любив Госпо�
да, а себе вважав лише недостойним слугою
(прочитайте Мт. 3:11�12).

У своїй проповіді Іван не завжди казав
приємні слова для слухачів. Він нещадно засуд�
жував гріхи людей і закликав їх до покаяння.
Фарисеям, що любили Бога лише на словах,
він говорив... (прочитайте вірші 7�10, помістіть фі�
гурки фарисеїв серед слухачів на фланелеграфі).
Фарисеї, як і багато хто сьогодні, вважали се�
бе досить добрими для того, щоб уникнути пе�
кла. Крім того, вони ж нащадки Авраама, яко�
го Сам Бог назвав своїм другом! Іноді люди
вважають, що вони ні в чому не винуваті пе�
ред Богом, бо ходять до церкви, святкують
християнські свята, народилися в християнсь�
кій родині й роблять багато чого іншого, що
має сподобатися Богові. Але нічого, крім щи�
рого покаяння перед Богом за свій гріх, не
може знімати з нас провини: ні ходіння до
церкви, ні добрі справи. Тому люди, що при�
ходили до Івана, каялися у своїх гріхах. На
знак прощення Господом Іван хрестив їх у
Йордані, занурюючи у воду, що символізувало
смерть для минулого гріховного життя. Іван
закликав людей приносити плоди покаяння,
тобто робити вчинки, які свідчать про їхнє по�
каяння. Людина, що щиро шкодує про свої
гріхи й вирішує більше їх не повторювати,
найбільше на світі бажає робити те, що приєм�

но Господу, навіть якщо це важко й небезпеч�
но. Як зрубують і спалюють дерево, що не
приносить добрих плодів, так і людина, яка не
чинить гідних плодів покаяння, буде покарана
за свій гріх – матиме вічне розділення з Богом,
смерть. Однак на землі жила одна Людина,
Яка не мала потреби в покаянні, бо ні разу в
житті не згрішила. Це, звичайно, Ісус. Але Ісус
теж прийшов до Йордану хреститися від Івана
(помістіть серед слухачів фігурку Ісуса в повний
ріст). «Я повинен христитись від Тебе, і чи То�
бі йти до мене?» – сказав Іван, коли побачив,
що йде до нього Ісус. «Так годиться нам випов�
нити усю правду», – відповів йому Ісус (помі�
стіть фігурки Івана й Ісуса у воді під час хрещення і
голуба над ними, прочитайте вірші 16�17). Одному
Ісусові не потрібно було прощення гріхів, і він
хрестився в Йордані не на знак прощення грі�
хів, а для того, щоб люди, які зібралися там,
довідалися, що Ісус – Божий Син, Спаситель
світу (покладіть сердечко в кошик повітряної кулі).

Практичне застосування
У день Свого хрещення Ісус почав Свою

дорогу до Голгофи, щоб померти там замість
усіх грішників, які щиро покаялися у своїх
гріхах.

Закличте дітей до молитви. Скажіть, що
вони теж можуть визнати свої гріхи. Виконайте
завдання в Робочих зошитах.

Вивчення біблійного вірша
Виготовлення посібника.
З картону червоного кольору виріжте 6

плодів і напишіть на них по слову біблійного
вірша й посилання. З картону жовтого кольору
виріжте 6 квіток і напишіть на них запитання:

� До чого закликав у своїй проповіді Іван
Христитель?

� Що означає фраза «плід покаяння»?
� У якій річці здійснював хрещення Іван?
� Чому Іван не хотів хрестити Ісуса?
� Що відповів на це Ісус?
У прорізи виготовленого з кольорового

картону дерева вставте квітки з запитаннями.
Скажіть, що спочатку на дереві з’являють�

ся квіти, які потім перетворюються на плоди.
Для того, щоб наше дерево принесло плоди,
нам потрібно спочатку відповісти на запитан�
ня, записані на квітках. Квітки з запитаннями,
на які відповіли діти, заміняйте плодами зі сло�
вами біблійного вірша. Кілька разів прочитай�
те вірш хором, потім по одному забирайте пло�
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ди. Записані
на них сло�
ва діти по�
винні про�
говорити
напам’ять.

Нехай
діти запи�
шуть вивче�
ний вірш на
хмарі й підві�
сять його.

Час творчості
Для виготовлення виробу виріжте дві дета�

лі кошика й зробіть у них надрізи, як показано
на малюнку. Смуги, що утворилися, переплетіть
тканинними або паперовими стрічечками.
Склейте обидві деталі заштрихованими місцями
так, щоб у кошик можна було покласти фрукти.
Обведіть шаблони фруктів на кольоровому дво�
бічному папері, виріжте їх. Нехай діти напи�
шуть на кожному фрукті ті дії або якості, які во�
ни вважають плодами покаяння, наприклад,
щедрість, співчуття, ненависть до гріха й інше.
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Хто мій пан?

Біблійна істина: 
Той, хто прийняв Ісуса, визнає Його Госпо�

дом і прямує за Ним

Мета:
Навчальна: діти повинні зрозуміти, що значить

піти за Господом
Практична: закликати дітей прагнути бути слух�

няними Господу у всьому

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Вимовляючи слово «Господь», ми часто за�

буваємо, що воно означає. А воно говорить про
те, що ми проголошуємо Бога своїм Паном, а
себе, відповідно, Його рабами. А якщо рабами,
виходить, людьми, готовими прийняти від Ньо�
го і благословення, і покарання, готовими піти
за Ним, куди б Він не пішов і якою б важкою не
була дорога.

Для уроку вам потрібно:
� зображення дерева з минулого уроку,

плоди з новими запитаннями для Повторення;
� тло, фігурки Ісуса й Петра, народ на бе�

резі, човен, невода з рибою для Біблійної істо�
рії (див. відповідний розділ);

� наочність для вивчення біблійного вірша
(див. відповідний розділ);

� шаблони, виготовлені за фігурками з на�
очних посібників для Біблійної історії, кольоро�
вий папір, кольоровий картон, клей, ножиці.

Словник
Галілейське море – озеро в Галілеї. Іно�

ді називається ще Тиверіядським або Генісарет�
ським. Має довжину 21 км, лежить у западині
на 208 метрів нижче рівня моря, через що клі�
мат там майже тропічний. У часи Ісуса на його

берегах було розташовано дев’ять міст із насе�
ленням не менше 15 тисяч жителів кожне.

Генісарет – назва прекрасної рівнини, що
розташована на західному боці озера з дуже ро�
дючим ґрунтом.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Прикріпіть на дошку дерево із плодами.

Запропонуйте дітям зібрати плоди, відповідаю�
чи на запитання.

Вступ
У часи Ісуса Христа багато знатних людей

мали прислугу, а іноді й рабів. Раби були влас�
ністю господаря, як і будь�яка річ у домі. Госпо�
дар міг продати, купити раба або відпустити йо�
го на волю. Раб же повинен був виконувати всі
веління свого пана, не очікуючи подяки або пла�
ти за послуги. Хазяї по�різному ставилися до
своїх рабів. Іноді раби передчасно вмирали від
жорстокого поводження й важкої роботи, а іно�
ді заміняли своїм панам найближчих людей і ма�
ли з їхнього боку велику повагу й любов. Часто
рабами ставали діти. До доброго господаря во�
ни могли прив’язатися, як до рідного батька.
Траплялося, що такі раби відмовлялися від звіль�
нення, коли господар відпускав їх, і раді були
служити йому добровільно просто з любові. Ко�
ли ми називаємо Бога Господом, ми визнаємо
Його своїм Паном, а себе – Його рабами.

Біблійна історія
Виготовлення посібника.
Всі деталі перебийте, збільшивши, на кар�

тон, розфарбуйте, виріжте. Нижню хвилю на тлі
приклейте тільки по нижній межі, щоб вийшла
кишенька. Човен обведіть на аркуші коричне�
вого паперу, зігнутому навпіл, а потім склейте в
позначених на малюнку місцях.

Події сьогоднішньої історії відбувалися на
березі Генісаретського озера. (покажіть на карті
озеро й розкажіть про нього, прикріпіть прапорець 
із малюнком, поставте на стіл тло моря із вставленим
у кишеньку берегом і юрбою).

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

(Івана 12:26)

ХТО МІЙ ПАН?
Луки 5:1�11
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Скарби Христа

Велика кількість людей ішла за Ісусом, щоб
слухати Його навчання й отримати зцілення.

Ісус поводився не як господар,
хоча мав велику владу, а як
слуга, допомагав людям у їх�
ніх потребах.

Одного разу, коли Ісус
перебував на березі Гені�

саретського озера, Йому на�
віть довелося ввійти в човен,

бо на березі ніде було стояти через величезний
натовп людей (поставте в кишеньку човен з фігур�
кою Ісуса всередині). Цей човен належав чолові�
кові на ім’я Симон. Ісус попросив Симона, що
полоскав на цей час невода після невдалої ри�
боловлі, відплисти трохи від берега, щоб люди
могли добре бачити й чути Його.

Коли Ісус закінчив проповідь, Він велів
Симонові відплисти на глибину й закинути
невода для лову (нехай хто�небудь із дітей прочи�

тає слова Симона із Лк. 5:5, заберіть із тла юрбу й бе�
рег, поруч із фігуркою Ісуса помістіть фігурку Петра).
Симон все життя прожив біля цього озера, ло�
вив рибу, він знав, що спроба, запропонована
Ісусом, буде даремною. Симон назвав Ісуса На�
ставником і з поваги послухався Його. Він зро�
бив так, як сказала Людина, Яку спрагло слуха�
ла велика кількість людей. Симон ще не знав,
що Ісус не просто знаменитий Учитель, Він Бог,
Якому відомі дороги риб у морі й можливе все
найнеможливіше (прочитайте вірші 6�7, прикріпіть
до руки Петра невід з рибою).

Побачивши це чудо, Симон зрозумів, що
поруч із ним у човні перебуває не просто люди�
на, а святий Син Божий. Він дуже злякався, але
не тому, що човен тонув, а тому, що він, негід�
ний грішник, перебував у присутності святого
Бога. Він знав, що Бог не терпить у Своїй при�
сутності гріха, усякий гріх повинен бути пока�
раний смертю. Тому він упав на коліна перед
Ісусом і сказав (прочитайте його слова з 8 вірша,
заберіть невода).

Але Ісус став Людиною й прийшов на зем�
лю не для того, щоб карати, а для того щоб
Самому зазнати кари за всіх грішників у світі, а
виходить і за мене, і за тебе, і за Симона. Си�
мон назвав Ісуса Господом, тому що зрозумів:
якщо Він має владу над рибою, то є Паном
усього на світі. Жах огорнув і Якова, і Івана –
товаришів Симона, що перебували в сусідньому
човні. Ісус же сказав (слова Ісуса з 10 вірша нехай

згин
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прочитають діти). Це не озна�
чає, що Симон і його друзі бу�
квально будуть ловити людей.
Пізніше Симон одержить від
Ісуса нове ім’я – Петро (камінь)
і стане апостолом. Він буде
проповідувати про Ісуса у різ�
них містах, і своєю проповід�
дю «упіймає», тобто наверне
до Бога, велику кількість лю�
дей, щоб вони стали рабами
Ісуса Христа.

Симон і його друзі вирі�
шили, що більше не можуть зай�
матися своєю звичною робо�
тою, вони повинні піти за цією Людиною, бо Він
є Пан усього світу, і їхній теж. Як тільки вони
причалили до берега, то відразу залишили свої
човни й сіті та пішли за Ісусом, готові робити все,
що Він скаже їм. Той, хто прийняв Ісуса, визнає
Його своїм Господом і йде вслід за Ним.

Практичне застосування
Якщо ти віриш, що Ісус є Бог, ти можеш

попросити Його в молитві стати твоїм Паном.
Це значить, що ти готовий виконувати всі Його
веління, про які написано в Біблії і які підказує
Святий Дух твоєму серцю. Виконайте завдання
в Робочих зошитах, покладіть серце в повітря�
ну кулю.

Вивчення біблійного вірша
Фігурки слуги й пана наклейте на картон,

зробіть прорізи, як показано на малюнку, крізь
них протягніть смужку паперу з написаним на
ній біблійним віршем так, щоб її можна було
просувати в міру вивчення вірша.

Господарі часто брали рабів із собою в до�
рогу, де вони повинні були прислужувати своїм
панам. Звичайно ж, пан вибирав для подорожі
найвірнішого й найбільш надійного слугу, адже

той повинен був розділити зі своїм господарем
всі труднощі. За вірність і працю пани іноді ще�
дро винагороджували рабів, наділяючи їх ви�
сокими постами, майном, будинками, а іноді
навіть містами. Господь обіцяє велику винаго�
роду Своїм вірним слугам.

Вивчіть з дітьми біблійний вірш, викори�
стовуючи посібник.

Час творчості
З коричневого паперу виріжте човен, з

білого – фігурку Ісуса, із сірого – Петра. На�
клейте їх на картон блакитного кольору. Море
зробіть технікою обривної аплікації. Для цього
відривайте шматочки кольорового паперу си�
ніх, фіолетових, бірюзових відтінків і наклеюй�
те їх, накладаючи один
на одного. У такий же
спосіб зробіть хмари, ви�
бираючи біло�блакитні
відтінки. Замість кольо�
рового паперу можна
використовувати білий,
аквареллю затонований
різними відтінками (заго�
товити заздалегідь).
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Біблійна істина: 
Той, хто прийняв Ісуса, одержує звільнення

від гріха

Мета:
Навчальна: діти повинні зрозуміти, що навіть во�

ни перебувають під владою гріха, якщо не
прийняли Спасителя Христа як свого Господа

Практична: діти повинні перебувати в спілку�
ванні з Ісусом Христом щодня, щоб бути
вільними від гріха

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Дуже важливо, щоб діти знали: гріх захоп�

лює в невидимі сіті й може погубити, якщо не пе�
ребувати в щоденному спілкуванні з Господом.

Підготуйте запитання за біблійною історі�
єю минулого уроку.

Для уроку вам потрібно:
� нитки й мотузка для Вступу;
� написані на рибках усіх кольорів веселки

(червоний, жовтогарячий, жовтий, зелений,
блакитний, синій, фіолетовий) запитання для
Повторення;

� для Біблійної історії:
* фігурка одержимого із чорного й блакит�

ного паперу;
* фігурка Ісуса з білого паперу;
* фігурка учнів із блакитного паперу;
* фігурка свиней із чорного паперу;
* морська хвиля зеленого кольору;
* аркуш коричневого паперу для берега;
* поролонова губка;
� посібник для розучування біблійного вір�

ша (див. відповідний розділ);
� папір, на вибір – кольорові олівці, фарби,

фломастери або пластилін для Часу творчості.

Словник

Гадаринська країна – місцевість навко�
ло міста Гадари, що було розташоване на пів�
денному сході від Генісаретського озера. У но�
возаповітний час Гадара була центром грецької
культури.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Розвісьте підготовле�

них рибок по класі.
Кожний учень повинен
назвати один із кольо�
рів веселки, а потім
зняти рибку цього ко�
льору й відповістити на запитання.

Вступ
Запросіть одного добровольця вийти пе�

ред класом. Зв’яжіть його руки за допомогою
нитки й попросіть звільнитися. Коли він зробить
це, зв’яжіть його руки мотузкою й знову попро�
сіть звільнитися. Коли дитина переконається,
що не зуміє, попросіть учнів допомогти йому.

Є речі, від яких ми можемо звільнитися са�
мостійно. Наприклад, ми можемо привчити се�
бе до чистоти й звільниться від неохайності.
Іноді нам може допомогти інша людина. Але
ніхто не може сам або за допомогою іншої лю�
дини звільнитися від влади гріха, тому що кож�
на людина має зіпсоване гріхом серце, і за
своєю природою є рабом гріха. І тільки якщо
людина прийме Ісуса як свого Пана, Він звіль�
нить її від цієї влади.

Біблійна історія
Щоб зрозуміти, як

це відбувається, да�
вайте знову подумки
перенесемося в часи
Ісуса Христа в Гада�
ринську країну (розка�

жіть про цю місцевість, по�
кажіть її на карті й позначте

прапорцем із символом цього уроку).

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

(Римлян 6:16а)

РОЗРИВАЮЧИ КАЙДАНИ
Марка 5:1�21
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Саме тут одного разу Ісус і Його учні виса�
дилися з човна (намочіть дошку мокрою губкою,
аркуш коричневого паперу легко прилипне до мо�
крої поверхні; у такий же спосіб прикріпіть морську
хвилю, фігурки Ісуса, учнів і чорну фігурку одержимо�
го). Але відразу їх перестрів один нещасний чо�
ловік. Одежа на ньому була порвана на клапті.
Він мав здичавілий вигляд, тому що довгі роки
жив у печерах, які служили гробами для помер�
лих. Цією людиною, її волею й розумом, воло�
дів сатана – ворог Бога й людей. Дуже страш�
но, коли сатана володіє людиною повністю.
Але якщо тобою володіє гріх – це не менше
небезпечно, бо гріх розділяє людину з Богом і
прирікає її на вічну погибель.

Люди часто чули, як удень і вночі цей чо�
ловік дико волав і бився об камені. Біси, або
нечисті духи – слуги сатани, вони жили в ньому
й завдавали йому нестерпних мук. Звичайно ж,
ця людина не могла сама звільнитися від своїх
мучителів. Люди кілька разів заковували його в
ланцюги, але він їх відразу розривав. Ніхто не
міг допомогти цьому нещасному. Також і ти, на�
певно, багато разів хотів перестати грішити,
але знову й знову робив погані вчинки, бо сер�
це кожної людини заражене гріхом, як страш�
ною хворобою.

Але коли цей біснуватий побачив Ісуса, він
упав перед Ним на коліна, хоча не знав, Хто це
(прочитайте Мр. 5:7). Духи, які жили в цій людині,
знали, що Ісус є Пан усього, Він сильніший за
них і, звичайно ж, Він захоче звільнити цю лю�
дину від них (прочитайте 9 вірш). Яким би не був
сильним сатана і як би багато в нього не було
слуг, він боїться навіть Імені Ісуса, бо Ісус при�
йшов на землю, щоб зазнати кари за гріхи всіх
людей, а людям дати звільнення від гріха й віч�
не життя.

Але диявол не хоче відпускати людину з�
під своєї влади. Йому подобається робити лю�
дям боляче. Нечисті духи стали благати Ісуса
дозволити їм поселитися хоча б у свинях, які
паслися неподалік (прочитайте 13 вірш, чорну фі�
гурку одержимого замініть на блакитну, а поруч по�
містіть чорну фігурку свинячої череди; покажіть, як
череда кидається із кручі в море). Той, хто при�
йняв Ісуса, одержує звільнення від гріха!

Для Бога немає нічого ціннішого за людсь�
ку душу. Вона дорожча для Нього, ніж будь�яке
інше творіння, тому що саме для спасіння
людської душі помер Його єдиний Син. Але лю�
ди часто думають інакше. Коли господарі заги�
блих свиней прибігли, щоб розібратися, хто ж

їх так розорив, вони побачили, що колишній
біснуватий, пристойно зодягнений і в повній
свідомості, слухає Ісуса. Замість того, щоб тіши�
тися спасінням нещасної душі, вони попросили
Ісуса піти від них, напевно, для того, щоб спо�
кійно жити, як і раніше, й не мати інших збитків.

Чоловік, що був біснуватим, побажав піти
за Ісусом, як це зробили Його учні (прочитайте
19�20 вірші). Коли через якийсь час Ісус відвідав
цю місцевість, багато людей з радістю прийшли
послухати Його. Завдяки колишньому біснува�
тому, котрий прийняв Ісуса і був звільнений
Ним від гріха, ще багато з людей змогли отри�
мати звільнення від гріхів. Це не означає, що
звільнений чоловік більше ніколи не грішив, але
тепер він не був рабом сатани, як раніше, він
став служити Ісусові Христу.

Практичне застосування
Так само й будь�яка людина, що прийняла

Ісуса як свого Господа, може згрішити, але ро�
бить вона це не тому, що любить гріх і є його
рабом, а тому, що сатана, як і раніше, хоче во�
лодіти людською душею. Виконайте з дітьми
завдання в Робочих зошитах.

Вивчення біблійного вірша
Перебийте малюнок на складену гармош�

кою смужку паперу. На ланках ланцюжка напи�
шіть слова біблійного вірша. Виріжте дві руки
та з’єднайте їх ланцюжком.

Відрізуйте ланки з вивченими дітьми слова�
ми, поки ланцюжок не зникне, а вірш не буде
вивчений напам’ять. Для закріплення запишіть
вірш по пам’яті на хмарі й підвісьте його біля
повітряної кулі.

Час творчості
Запропо�

нуйте намалю�
вати або виліпи�

ти із пластиліну сю�
жети Біблійної історії. Дітям

можуть допомогти ілюстрації з дитячих Біблій.

згин

згин
згин
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Скарби Христа

Біблійна істина: 
Ісус задовольняє наші потреби

Мета:
Навчальна: діти повинні зрозуміти, що Ісус мо�

же задовольнити всі наші потреби
Практична: діти повинні навчитися відкривати

всі свої потреби Ісусові

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
В основному діти не замислюються, звідки

беруться всі необхідні їм речі. Їхню наявність
вони сприймають як належне. Допоможіть їм
зрозуміти, що все, чим ми володіємо, дане нам
Господом, тому з усіма своїми потребами й ба�
жаннями ми можемо звертатися до Нього.

Підготуйте, якщо потрібно, додаткові за�
питання для Повторення. Не забувайте готува�
ти для кожного уроку прапорець, сердечко з іс�
тиною й чисту хмарку для вірша.

Для уроку вам потрібно:
� записані на смужках кольорового паперу

та склеєні в ланцюг запитання для Повторення;
� светр, взуття, буханець хліба, мило, під�

ручник, пакет із цукерками, іграшка, компакт�
диск, намисто для Вступу;

� збільшені, перебиті на склеєні тильним
боком 2 аркуші картону й розфарбовані ма�
люнки для Біблійної історії (див. відповідний
розділ);

� вирізані за шаблоном з розділу Біблійної іс�
торії дві рибки та п’ять хлібів для вивчення вірша;

� журнали з різними ілюстраціями, ватман
великого формату, клей і ножиці для Часу
творчості.

Словник

Галілея – місцевість на півночі Ізраїля.
Більша частина Галілеї гориста. У часи Ісуса
Христа Галілею перетинали кілька найважли�
віших шляхів Римської імперії. Галілеяни в ос�
новному займалися сільським господарством,
риболовлею, торгівлею. Тут розташовані мі�
ста Назарет, Капернаум, Кана, Віфсаїда, гора
Фавор.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Запитання:
� Від чого страждав чоловік, якого зустрів

Ісус із учнями?
� Про що просили Ісуса біси, які жили в цій

людині?
� Покажи на карті місцевість, де трапилася

ця подія. Як вона називається?
� Яка зміна сталася з біснуватим після зу�

стрічі з Ісусом?
� Від чого людина не може звільнитися са�

мостійно?
� Що потрібно зробити, щоб отримати звіль�

нення від влади гріха?
Дайте дітям ланцюг із запитаннями. По

черзі вони розривають по одній ланці й відпові�
дають на запитання.

Вступ
Розкладіть перед учнями приготовлені ре�

чі. Запропонуйте одному з них вибрати п’ять
предметів, які він вважає найбільш необхідни�
ми. Обговоріть з учнями його вибір. Люди ча�
сто почувають себе нещасними й незадоволени�
ми, тому що вважають необхідними речі, які
потрібні їм не для життя, а для розваги, задово�
лення, прикраси. У результаті ми не зауважує�
мо того, що Господь забезпечує нас тим, що для
нас життєво важливо, тому що Він обіцяв це у
Своєму Слові.

Господь хоче, щоб ти розумів, що для тебе
дійсно необхідне, і приходив до Нього зі своїми
потребами у молитві.

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

(Івана 15:7)

ВСЕ, ЧОГО Я ПОТРЕБУЮ
Марка 6:33�44

55у
р

о
к

у
р

о
к



75
Все, чого я потребую

Біблійна історія
Під час життя на землі Ісус удень і вночі

був оточений людьми, що приходили до Нього
зі своїми потребами або просто бажали отрима�
ти що�небудь від Нього, задовольнити свою ці�
кавість. Одного разу Ісус зі Своїми учнями вирі�
шив усамітнитися від юрби, і для цього вирушив
через Генісаретське озеро в пустельну місце�
вість. Довідавшись про це, жителі найближчих
міст вирушили за ними (скажіть, що події цього

оповідання відбуваються в
Галілеї, покажіть на карті
цю місцевість і позначте її
прапорцем; прочитайте 34
вірш).

Через якийсь час
виявилося, що всі люди, які прийшли слухати
Ісуса, потребують їжі. Учні запропонували
Ісусові відпустити людей, щоб ті змогли купити
собі їжу, поки ще повністю не стемніло. Але
Ісус перебував тут – Той, Хто може задоволь�
нити будь�яку потребу людини. Потрібно було
тільки попросити Його про це. Щоб показати
учням, що до Нього треба приходити з усіма
своїми потребами, Ісус сказав, щоб вони самі
знайшли їжу для цих людей. Учні ж відповіли
(прочитайте відповідь учнів з 37 вірша). Юрба бу�
ла величезною. Щоб нагодувати всіх людей
потрібно було багато грошей. Тоді Ісус велів
учням принести Йому хліб, що у них був. Все,
що вони змогли знайти – це п’ять невеликих
хлібин і дві рибки (покажіть малюнок з невели�
кою кількістю рибок, розташований вище). Це бу�
ло просто краплею в морі для такої величезної
юрби. Але Ісус задовольняє наші потреби, і
цього разу Він подбав про всіх людей. Ісус ве�
лів учням розсадити людей на траві. Коли всі
розташувалися рядами по сто й по п’ятдесят,
сталося ось що (прочитайте вірші 41�44, покажіть
малюнок з кошиками).

Це було велике чудо, але для Ісуса немає
нічого неможливого. Він задовольняє наші по�
треби, тому що любить нас. Адже кожна люди�
на – Його безцінне творіння. Ісус – Всемогутній

Пан усього в цьому світі, і тому для Нього немає
нічого неможливого!

Практичне застосування
Усе, що ти маєш, дане тобі Господом. Не

тільки речі, але й здібності, якості характеру,
близькі люди й багато чого іншого. Ми маємо
набагато більше, ніж нам потрібно для підтри�
мання життя, тому в нашому серці не має бути
місця для нарікання. Господь хоче, щоб ми ба�
чили Його благословення у своєму житті, були
вдячні за це й шукали задоволення своїх потреб
тільки в Ньому.

Вивчення біблійного вірша
Напишіть на рибках і хлібцях посилання й

біблійний вірш, розділивши його на частини.
Дайте дітям завдання розкласти хлібці й

рибок у правильному порядку, використовуючи
Біблію. Запропонуйте їм самим придумати же�
сти до вірша та з їхньою допомогою розучити
його. Коли діти вивчать вірш, дайте їм завдання
записати його на хмарі по пам’яті.

Час творчості
Дайте дітям принесені журнали. Запропо�

нуйте знайти й вирізати те, що вони мають (ро�
дичів, будинок, свійських тварин, різні предме�
ти). Складіть колаж із цих картинок. Подякуйте
разом з дітьми Господу за ці речі.
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Скарби Христа

Біблійна істина: 
Для того, хто прийняв Ісуса, приємніше за

все перебувати в спілкуванні з Ним

Мета:
Навчальна: діти повинні зрозуміти, що спілку�

вання з Богом важливіше за будь�яку справу
в Ім’я Господа

Практична: потрібно завжди знаходити час для
спілкування з Богом

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Обидві сестри були дуже раді прийняти

Ісуса, але Марія обрала ту найкращу частку, що
не відбереться від неї. Для Господа набагато
важливіше наше бажання перебувати біля ніг
Його й слухати Його Слово, ніж будь�яке інше,
нехай навіть дуже серйозне й велике служіння.

Для уроку вам потрібно:
� дві рибки з 4 уроку з написаними на них

запитаннями до біблійної історії минулого уро�
ку й місцями для відповіді; розріжте рибок у ви�
гляді пазлів;

� тло з гофрованого картону, узятого з ве�
ликої коробки, і фігурки для Біблійної історії
(див. відповідний розділ);

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

� кольоровий картон і папір, шаблони, но�
жиці, клей, фломастери або олівці, дротик для
Часу творчості.

Словник
Віфанія – «дім фініків» або «дім гноблен�

ня, нещастя», село приблизно в трьох кіломет�
рах від Єрусалима, тобто за півгодини пішого
ходу, на протилежному боці Оливної гори, на

дорозі в Єрихон. Неподалік знаходиться й те
місце, де Ісус піднісся на небеса.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Розділіть групу на дві команди. Дайте кож�

ній по приготовленій рибці. Команди повинні
зібрати розрізані рибки і письмово відповісти
на запитання. Виграє команда, що дала більше
правильних відповідей.

Вступ
Уявіть собі, що ви прийшли до вашого

найкращого друга, щоб поділитися з ним чимсь
дуже важливим, а він усе бігає, метушиться, го�
туючи частування й розваги для вас. Чи при�
йдете ви наступного разу до нього для душев�
ної розмови або оберете для цього друга, го�
тового вас вислухати? Господь хоче бути
Другом, спілкування з яким для тебе важливі�
ше за все інше.

Біблійна історія
Виготовлення посібників.
Проріжте в картоні вікно, повісьте на ньо�

му фіранки, на стіні можна намалювати полицю
з посудом. У бічній стінці проріжте двері, через
які буде входити Марфа. Фігурки Ісуса, Марії й
Марфи збільште, перебийте
на картон і знизу приклейте
сірникові коробки, щоб вони
добре трималися.

Одного разу Ісус відвідав
Своїх друзів, яких Він дуже
любив. Вони жили в невели�
кому містечку (розкажіть про
Віфанію, позначте це місце пра�
порцем з малюнком).

Тут жили Лазар і його сестри Марія й
Марфа. Обидві сестри дуже зраділи приходу
Ісуса (фігурку Ісуса помістіть біля тла). Марія від�
разу ж зайняла місце в ногах Ісуса, щоб слуха�
ти все, що Він буде говорити (біля фігурки Ісуса
поставте фігурку Марії). Кожній людині, що
прийняла Ісуса як свого Господа, місце Марії

Біблійний вірш:
«Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб
мені не грішити проти Тебе»

(Псалом 118(119):11)

БІЛЯ ТВОЇХ НІГ
Луки 10:38�42
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Біля Твоїх ніг

здасться найкращим і найбільш почесним на
світі, тому що перебувати біля ніг Ісуса – зна�
чить перебувати дуже близько до Нього, чути
все, що Він тобі скаже.

Безумовно, Марфа теж дуже любила Ісуса
і була несказанно рада прийняти Його у своєму
домі. Для неї це було свято, тому на честь доро�
гого гостя вона вирішила приготувати щедре ча�
стування. Ця робота забирала багато сил і ча�
су. Марфі потрібна була допомога Марії, яка в
цей час слухала Ісуса. Марфа навіть трохи роз�
сердилася. Вона підійшла до Ісуса і з докором
запитала Його (поставте фігурку Марфи, прочитай�
те її слова зі вірша 40).

Звичайно ж, Марфа хотіла послужити
Господу. Але вона не подумала про те, що важ�
ливіше за все, тому навіть розхвилювалася й
образилася. Ісус відповів їй (прочитайте слова
Ісуса з 41�42 віршів) Господь цінує будь�яку
працю, що люди роблять із любові до Нього,
але набагато ціннішим є для Нього наше з Ним
спілкування. Ісус не засуджував працю Марфи,
Вона засудив її надмірну турботу про велике
частування, у той час як досить було простого
обіду. Марія ж розуміла, що для Господа важ�
ливіший за все час, що ми проведемо з Ним у
спілкуванні. Ми не можемо сьогодні сидіти біля
ніг Ісуса й слухати Його, як Марія, але ми мо�
жемо слухати Його, звертаючись до Нього в
молитві й читаючи Слово Боже.

Практичне застосування
Проведіть коротку бесіду про те, як, де й

коли краще усамітнюватися для спілкуван�
ня з Богом. Потім виконайте завдання в
Робочих зошитах. Покладіть у кошик
повітряної кулі серце з біблійною іс�
тиною.

Вивчення біблійного вірша
Для виготовлення посібника зро�

біть три конверти. Перший – розміром
25х25 см, а наступні – трохи менші,
щоб вони могли вміщатися один в
другому. Скріпіть їх між собою стрічеч�
ками такої довжини, щоб конверти
можна було вкласти один в другий, а
вийнявши їх, отримати гірлянду. До
найменшого конверта прикріпіть аркуш
з посиланням і вкладіть його туди. На конвертах
намалюйте відповідні малюнки й напишіть фрази
біблійного вірша.

Вивчіть вірш, використовуючи запропоно�
вану наочність. Вивчивши з дітьми фразу, напи�
сану на першому конверті, дістаньте з нього
другий, тощо. Вивчивши вірш, повторіть його,
вкладаючи конверти один в один. Запишіть бі�

блійний вірш на хмарі.

Час творчості
Виготовте з дітьми годинник�нага�

дування. Стрілки на них мають руха�
тися, щоб діти могли самі встановлюва�

ти час для спілкування з Богом, який їм найбіль�
ше підходить. На вирізані з картону годинники
наклейте циферблат з кольорового паперу. У
центрі циферблата має бути отвір, за допомогою
якого діти намітять місце прикріплення стрілок.
Стрілки вирізують із кольоро�
вого картону й кріплять за
допомогою дротика або спе�
ціальної кнопки. На ци�

ферблаті пишуть циф�
ри й біблійний

вірш уроку.
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Скарби Христа

Біблійна істина: 
Той, хто прийняв Ісуса, вдячний Йому за все

Мета:
Навчальна: діти повинні зрозуміти, що необ�

хідно за все дякувати Господу
Практична: намагатися бачити Божі справи у

своєму житті й у молитві дякувати Богу за
них

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Люди схильні вважати власним успіхом

багато чого з того, чим вони зобов’язані Гос�
поду. Висловлюючи свою подяку Господу, ми
не робимо Його більш досконалим, а самі зба�
гачуємося Його милістю. Важливо навчити ді�
тей дякувати Господу, тому що це приємно
Йому й необхідно нам як ліки від зневіри й
невдоволення.

Підготуйте запитання на повторення.
Для уроку вам потрібно:
� для Повторення – 6 прапорців, мотузка,

прищіпки за кількістю запитань і приз для ко�
манди, що виграла;

� цукерки й паперові зірочки зі скотчем
для Вступу;

� для Біблійної історії – фланелева фігурка
Ісуса зі шматочком скотчу й гірлянда, склеєна з
десяти чоловічків, вирізаних із цупкого кольо�
рового паперу темного кольору, ножиці, мокра
губка;

� біблійний вірш із посиланням, записаний
на смужках паперу;

� для Часу творчості – шаблони, ножиці,
фломастери, клей, білий папір і картон, нитки,
дротик діаметром 1 мм;

� кольоровий папір, кольоровий картон.

Словник

Самарія – назва території, що розташову�
валася між Юдеєю і Галілеєю. Самарію населяв
народ, що походив від змішання ізраїльтян і ас�
сирійців, який поклонявся одночасно і Господу,
й ідолам. Самаряни та юдеї в часи Ісуса ворогу�
вали.

Проказа – важка інфекційна хвороба
шкіри та внутрішніх органів, що дуже швидко
може спотворити хворого. З найдавніших часів
ця хвороба поширена у всіх країнах зі спекот�
ним кліматом. Хворі цією хворобою мали жити
ізольовано.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Розділіть клас на дві команди. На натягну�

ту мотузку прикріпіть по три прапорці для кож�
ної команди. Кожний прапорець кріпиться та�
кою кількістю прищіпок, скільки ви підготували
запитань на кожну команду. Ставте командам
по черзі запитання. Якщо відповідь повна та
правильна, команда одержує можливість зняти
одну прищіпку. Виграє команда, що зняла всі
свої прапорці першою.

Вступ
Попросіть вашого помічника роздати дітям

цукерки. Щоразу, коли діти будуть дякувати йо�
му, діставайте зірочку й прикріплюйте йому на
одяг. Коли діти з’їдять цукерки, зверніть їхню
увагу на те, що їхні слова подяки прикрасили
добру людину, а якби вони не виразили своєї по�
дяки, то його доброта залишилася б непоміче�
ною. Дуже багато чого в житті ми одержуємо від
Господа за Його добротою. Якщо ми не будемо
говорити слова подяки Господу, то все рідше бу�
демо згадувати про Його нескінченну доброту.
Від цього Бог не стане менш добрим, але ось ми
виявимося невдячними перед Ним і менше пока�
жемо Його славу людям навколо нас.

Біблійна історія
Одного разу Ісусові довелося зустрітися з

подібними невдячними людьми, і ось уже біль�

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

(1 Солунян 5:18)

ЧУДЕСНЕ СЛОВО
Луки 17:11�19
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Чудесне слово

ше двох тисяч років люди читають у Біблії про
їхній непорядний вчинок. Ця зустріч відбулася
на межі між Юдеєю і Самарією (покажіть терито�
рію Самарії на карті та прикріпіть там прапорець із ма�
люнком, розкажіть про цю місцевість, прикріпіть фі�

гурку Ісуса із фланелеграфа).
Тут на дорозі Ісусові зустрі�
лися люди, хворі проказою
(поясніть це слово й прикріпіть
до дошки за допомогою губки
гірлянду із чоловічків обличчям
до Ісуса, темним боком нагору).

Кожна людина невигойно хвора недугою, наба�
гато страшнішою, ніж проказа. Ця хвороба –
гріх, що неминуче несе за собою вічне розді�
лення з Господом, тобто смерть.

Десять чоловік зупинилися на деякій від�
стані від Ісуса й стали голосно кричати (прочи�
тайте їхнє прохання з 13 вірша) Ісус, звичайно ж,
не міг залишити цих людей у такому стані й ве�
лів їм піти показатися священикові. За Законом
людину, що якимось чином вилікувалася від
прокази, повинен був обов’язково оглянути
священик, і тільки після того, як священик ви�
знає її здоровою, вона могла повернутися до
колишнього способу життя серед людей (роз�
горніть фігурки світлим боком, начебто вони йдуть від
Ісуса). Але дорогою сталося чудо. Ці люди поба�
чили, що вони зцілені. Тепер кожний з них міг
повернутися на батьківщину до своєї родини,
роботи. Можна тільки уявити, як хотілося їм
скоріше побачити своїх рідних, поїсти нормаль�
ної їжі, вдягти чистий одяг, увійти в рідний дім.
Вони з радістю пішли до своїх будинків.

І тільки один з них, переживши таке чудо,
повернувся, щоб подякувати Ісусові, бо той, хто
прийняв Ісуса, вдячний Йому за все. Адже це
Ісус повернув його до нормального життя, яко�
го він був позбавлений так довго (відріжте від гір�
лянди одного чоловічка й помістіть його пе�
ред фігуркою Ісуса, інших заберіть, прочи�
тайте слова Ісуса з віршів 17�19). Цей чо�

ловік була самарянином,
до яких так презирливо

ставилися юдеї, але він
виявився єдиним
вдячним Господу з

десяти зцілених.
Як часто ми вияв�
ляємося одними з
тих, хто не вернув�
ся, щоб подякувати

Господу! Але ж ми

отримали не просто зцілення від хвороби. Кож�
ний, хто захоче, може отримати спасіння від по�
карання за гріх і мати вічне життя. Цей найбіль�
ший подарунок Господа дістався Ісусові страш�
ною ціною, тому згадуй про це в кожній молитві
словами подяки.

Практичне застосування
Для подяки Господу в нас є безліч причин.

Запропонуйте дітям самим назвати те, за що во�
ни можуть дякувати Господу в молитві. Вико�
найте завдання в Робочих зошитах, обговоріть
їх і помістіть серце з біблійною істиною в кошик.

Вивчення біблійного вірша
Прикріпіть прищіпками смужки зі словами

вірша до одягу дітей. Дайте їм завдання за до�
помогою Біблії вишикуватися у послідовності
слів вірша. Тепер вони повинні прочитати його,
при цьому кожний вимовляє тільки своє слово.
Потім діти міняються словами й повторюють ті
ж дії, поки вірш не буде вивчений.

Час творчості
Зробіть із дітьми рухому іграшку «Вдячне

серце». Для цього за шаблоном діти перебива�
ють деталь серця на червоний картон, вирізують
його, прорізають отвори для очей, приклеюють
ніс і рот, вирізані з кольорового паперу. З біло�
го картону роблять руки й рухомий елемент з
капелюхом, домалювавши на ньому фломас�
терами потрібні деталі. Руки прикріплюють за
допомогою дротика, вони повинні вільно руха�
тися. Рухомий елемент закріплюють
за допомогою приклеєної смужки
паперу зі зворотного боку виро�
бу так, щоб він міг рухатися вго�
ру й униз.

прорізати

засунути

рот (1 дет.)

серце (1 дет.)

рука (2 дет.)

ніс (1 дет.) зворотний
бік

к
л
е
й

рухомий
елемент 
(1 дет.)
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Скарби Христа

Біблійна істина: 
Ісус стає дорожчим за всі скарби для тих,

хто прийняв Його

Мета:
Навчальна: діти повинні зрозуміти, що деякі

матеріальні речі, до яких вони прив’язані,
можуть заважати їхньому проходженню за
Господом

Практична: діти повинні визначити, що в їх�
ньому житті є такими речами і як вони мо�
жуть подолати цю перешкоду

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Іноді й дорослі, і діти не зауважують, як у

їхньому житті з’являються перешкоди для про�
ходження за Господом. Сьогодні разом з діть�
ми проаналізуйте свої пріоритети, щоб нічого
не могло перешкодити вашому проходженню
за Господом. Немає нічого більш цінного, ніж
Ісус і дари, які Він нам дає, щоб ми служили
один одному.

Для уроку вам потрібно:
� гірлянда із чоловічків за шаблоном мину�

лого уроку, з написаними на них запитаннями
до теми попереднього уроку;

� екран і фігурки для театру тіней для Біб�
лійної історії (див. відповідний розділ; ідея
виготовлення екрана – в уроці № 4 першого
семестру);

� прикрашена коробка із записаною на ній
першою частиною біблійного вірша, надута куль�
ка у формі серця із другою частиною вірша; по�
кладіть кульку в коробку;

� для Часу творчості – газети, воскові олів�
ці, калька, праска, ножиці або олівці, папір для
малювання.

Словник

Юдея – територія наділів Юди, Веніями�
на, Симеона (на півдні) і Дана (на північному за�
ході). Всі юдейські царі були з роду Давида,
більша частина пророків жила в Юдеї й у Єру�
салимі. В Юдеї перебував храм.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Діти по черзі відрізають по одному чоловіч�

ку від гірлянди та прикріплюють його зворотним
боком, якщо на запитання дали правильну від�
повідь. Потрібно щоб всі десять чоловічків ста�
ли чистими.

Вступ
Запитайте дітей, є чи в них речі, які вони

особливо бережуть і цінують їх. Хтось зберігає
свої коштовності в скриньці, хтось у скрині,
хтось у сейфі або в банку. Чим дорожчий наш
скарб, тим надійніше місце ми вибираємо для
його зберігання. Але все найдорожче для нас
ми зберігаємо в серці. Тобто всі наші думки та
вчинки спрямовані на те, щоб зберегти і при�
множити те, чим ми володіємо й що цінуємо.
Для одних це родина, батьки, діти, для інших –
захоплення, робота, для третіх – майно, гроші
(процитуйте Мт. 6:21). Господь хоче, щоб нашим
найбільшим скарбом був Він, щоб там, де Він,
могли бути й ми.

Біблійна історія
Однак люди часто надають перевагу не Гос�

поду, а іншим цінностям –
тимчасовим, земним. І з
такими людьми зустрічався
Ісус під час Свого земного
життя. Сьогодні ми перемі�
стимося в Юдею (розкажіть
про Юдею, позначте її прапорцем
на карті).

Ісус був у Юдеї зі Своїми учнями (помістіть
на екран силует Ісуса й учнів так, щоб вони йшли за
Ним). Дорогою в Єрусалим Йому зустрівся один
чоловік. Він підбіг до Ісуса, упав перед Ним на

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

(Матвія 6:21)

ЩО НАЙДОРОЖЧЕ?
Марка 10:17�31
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Що найдорожче?

коліна й сказав (нехай один з дітей прочитає слова
цієї людини із Мр. 10:17, помістіть на екрані силует лю�
дини на колінах). Ця людина звернулася до Ісуса
з великою повагою. Він навіть готовий був по�
слухатися й зробити те, що скаже йому Ісус.
Але Ісус відповів (нехай слова Ісуса з 18 вірша про�
читає інша дитина).

Для того, щоб отримати вічне життя, не�
достатньо визнати Ісуса просто доброю Люди�
ною, потрібно щиро повірити в те, що Він –
Бог, Який може врятувати від смерті за гріх
(нехай діти продовжать читати в ролях вірші 19�20).
Цей юнак був релігійним, він намагався вико�
нувати всі приписи Закону, тобто він нікому не
заподіяв зла. Але для отримання вічного життя
недостатньо бути просто доброю людиною.
Для цього потрібно бути досконалим, як Бог. А
тому, що ніхто з людей не може досягти такої
досконалості, всім людям необхідний Спаси�
тель, Який візьме на Себе всі їхні гріхи.

Ісус знав, що цей чоловік при всій його по�
божності має гріх, що розділяє його з Богом.
Господь хоче бути для нас найбільшим скарбом.
Саме тому Ісус сказав (прочитайте 21 вірш) Ісус
знав, що хоча ця людина й любить Бога, її багат�
ство для неї все�таки дорожче. Цим самим чоло�
вік порушував найважливішу заповідь: «І люби
Господа, Бога твого, усім серцем своїм, і всією
душею своєю, і всією силою своєю!». Засмуче�
ний юнак пішов, тому що не був готовий заради
проходження за Господом втратити майно, яке
він так любив (заберіть силует людини й поверніть
фігурку Ісуса так, щоб вона дивилася на учнів, текст,
що залишився, прочитайте в ролях).

Ізраїльтяни вважали, що багатство – це оз�
нака прихильності Бога до людини, тому учнів
так здивували слова Ісуса. Багатство не є злом,

але якщо воно стає перешкодою в проходженні
за Господом, воно може позбавити людину віч�
ного життя, як і будь�які інші речі, які стають
для нас важливішими за Бога. Однак навіть по�
жертвувавши все, людина не знайде спасіння,
поки не визнає Ісуса Паном свого життя. Якщо
Ісус стане для тебе дорожчим за всі скарби, ти
одержиш ще більший скарб – вічне життя з
Богом у Його Небесному Царстві.

Практичне застосування
Не тільки матеріальні речі стають для лю�

дей перешкодою в проходженні за Господом.
Для спортивного вболівальника це може бути
футбол, для модниці – найновіший одяг. Самі ці
речі не є гріхом, але вони можуть так захоплю�
вати людину, що вона буде присвячувати цим
речам більше часу й сил, ніж Господу, і в ре�
зультаті вони стануть для неї важливіші за Само�
го Бога.

Нехай діти продовжать список таких пе�
решкод. Як продовження обговорення прочи�
тайте оповідання і виконайте завдання в Робо�
чих зошитах. Покладіть в кошик повітряної кулі
серце з істиною.

Вивчення біблійного вірша
Якщо скарбами твого серця є земні, тимча�

сові речі, то ти розділиш їхню сумну долю, бо
земля та діла, що на ній, погорять. Але якщо
скарбом твого серця буде Господь, то у вічно�
сті ти будеш там, де живе Він Сам.

Спочатку вивчіть ту частину, що написана
на коробці, а потім дістаньте з неї кульку й вив�
чіть другу частину вірша.

Час творчості
На газету, складену в кілька разів, кладуть

аркуш прозорої кальки й зверху укладають
стружку кольорових воскових олівців, надаючи
їй візерункові форми. Зверху кладуть ще один
аркуш кальки, а потім знову газету. Праскою
пропрасуйте газету, але не занадто довго, а так,
щоб віск тільки розплавився. Терморегулятор
праски повинен бути встановлений на шовк (дві
крапки). Роботу із праскою не довіряйте дітям.
Коли віск затвердіє й у вас вийде кольорова
пластинка, можна вирізати з неї серце або на�
дати іншої форми.
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Скарби Христа

Біблійна істина: 
Той, хто прийняв Ісуса, отримує спасіння

Мета:
Навчальна: діти повинні зрозуміти, що кожна

людина має потребу в спасінні від покаран�
ня за гріх

Практична: спонукати дітей прийняти Ісуса як
свого Господа й Спасителя, дякувати Йому
за спасіння

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Складаючи легенди, люди часто придуму�

вали героїв, які брали на себе гнів богів, але в
жодній легенді немає історії, де Сам Бог брав
би на Себе покарання за грішних створінь.
Євангельська розповідь про спасіння – це не
легенда, це найважливіша істина, яку необхідно
пізнати кожній людині незалежно від віку, тому
з усією відповідальністю підійдіть до сьогодніш�
нього уроку. Будьте готові поговорити з дітьми
індивідуально після уроку, якщо в цьому виник�
не необхідність.

Для уроку вам потрібно:
� сліди в натуральну величину з кольоро�

вого картону за кількістю учнів з написаними
зі зворотного боку запитаннями для Повто�
рення;

� збільшені, розфарбовані та наклеєні на
кольоровий картон ілюстрації для Біблійної іс�
торії;

� символи для біблійного вірша (див. відпо�
відний розділ);

� для Часу творчості:
* великий аркуш паперу темного кольору з

перебитим на нього простим малюнком за те�
мою уроку (розмір малюнка визначите самі в

залежності від кількості дітей у вашій групі і їх�
ніх здібностей);

* кольоровий папір;
* клей, ножиці.

Словник
Єрихон – «місце пахощів, ароматів» і «місто

пальм», велике і добре укріплене місто між Йор�
даном та Єрусалимом. Свіжа вода Єрихонского
джерела робить це місто пальм оазисом посере�
дині пустелі, що оточує його. Багато разів був
зруйнований і відновлений.

Митар, митник – збирач податків і мита
на користь римської скарбниці. Як правило, та�
кі чиновники призначалися з римлян, але вони
часто наймали собі помічників з місцевого насе�
лення. За здирництво й усілякі обрахування во�
ни вважалися страшними грішниками, і єврей,
що вступив на цю службу, вважався відлученим
від ізраїльської спільноти.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Приготовлені сліди розкладіть так, щоб во�

ни йшли колом. Кожний із дітей робить по цих
слідах стільки кроків, скільки йому років. Остан�
ній слід, на який він наступив, він перевертає й
дає відповідь на запитання. Якщо відповідь пра�
вильна, він забирає слід собі, при цьому сліди 
не пересувають, а роблять широкі кроки або
стрибки, щоб дістатися до наступних. Гра три�
ває доти, доки не заберуть усі сліди.

Вступ
У Парижі встановлено пам’ятник сенбер�

нарові Баррі. Він був гірським рятувальником.
Після сходження лавини в горах Баррі за запа�
хом розшукував людей, що перебували під ве�
личезною товщею снігу. Знайшовши людину,
собака�рятувальник розкопував сніг, діставав з�
під нього людину. Облизуючи обличчя по�
страждалого, собака приводив його до тями, зі�
грівав теплом свого тіла. Крім того, такі собаки
мають прив’язаний до тулуба рюкзак із предме�
тами першої необхідності й аптечкою. Потім во�

Біблійний вірш:
«Син�бо Людський прийшов, щоб знайти
та спасти, що загинуло!»

(Луки 19:10)

МАЛЕНЬКИЙ, АЛЕ ЗНАЧНИЙ
Луки 19:1�10
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ни приводять до потерпілих людей. Баррі від�
шукав і врятував життя сорока осіб. Остання
людина, яку Баррі відшукав, мала при собі руш�
ницю. Опритомнівши, вона вистрілила в соба�
ку, бо подумала, що то вовк. Так ціною свого
життя пес урятував багатьох людей.

Біблійна історія
В історії було багато випадків, коли хтось

ціною свого життя рятував життя інших лю�
дей. Але існування людської душі не закінчу�
ється після смерті, і ще ніхто не зміг спастися
від вічної погибелі, що загрожує кожній люди�
ні, тому що на землі немає жодної людини,
гідної вічного життя з Богом. Саме для того,
щоб вирішити цю проблему, на землю при�
йшов Ісус Христос.

Люди бачили, що Ісус – незвичайна Люди�
на, і юрбами оточували Його, бажаючи отрима�
ти зцілення, прощення гріхів або почути те, чо�
го Він навчав. Те ж саме відбувалося й у Єри�

хоні (розкажіть про це місто,
покажіть його на карті й поз�
начте прапорцем).

Але один чоловік ніяк
не міг наблизитися до Ісу�

са. Його звали Закхей. Він
був начальником митників (роз�

кажіть, хто такі митники, покажіть першу ілюстрацію).
Закхей був грішником, що потребує спасіння,
як і кожний із нас. Він дуже хотів бачити Ісуса
й дізнатися, Хто ж Він такий, але не міг набли�
зитися до Нього, бо був дуже маленького зрос�
ту й ніяк не міг протиснутися крізь юрбу. Тоді
він побіг уперед дорогою, якою йшов Ісус, і за�
ліз на дерево, що росло при дорозі. Хоча до�
рослій, багатій і впливовій людині непристойно
лазити по деревах, йому було однаково, що по�
думають про нього перехожі, таким великим бу�
ло його бажання бачити Ісуса.

«Тепер я зможу хоча б здалеку побачити
Його», – думав Закхей. Ісус ніколи не бачив
Закхея, але Він знав усе, тому Він зупинився
просто під деревом, на якому сидів Закхей, під�
няв голову й сказав (прочитайте слова Ісуса з 5
вірша і покажіть другу ілюстрацію).

Ісус ніколи не проходить повз людину, що
має потребу в Ньому, тому що Він прийшов
спасти тих, хто гине. Закхей, напевно, не пові�
рив своїм вухам. Невже Сам Ісус – великий
Учитель – не побридиться увійти в дім такого
грішника як він? З безмежною радістю він
прийняв Ісуса у своєму домі.

� Як може Ісус перебувати в домі нікчемно�
го митника? – казали люди на вулиці. Але Ісус
прийшов спасти кожну людину, якою б гріш�
ною вона не була, тому що для Нього дорога
кожна душа (прочитайте слова Закхея з 8 вірша і
покажіть третю ілюстрацію). Закхей розумів, що
дуже винен перед Богом, і хотів якось виправи�
ти те, що заподіяв іншим, адже Господь був та�
кий милостивий до нього, що Сам прийшов у
його дім. Закхей бажав прощення своїх гріхів.
Ісус сказав (прочитайте 9�10 вірші)

Якою би грішною не була людина, вона
може отримати спасіння через Ісуса Христа, як�
що прийме Його як свого Спасителя. Це озна�
чає визнати себе грішником, звернутися до Ісу�
са із проханням про прощення гріхів і підкори�
тися Йому як своєму Панові. Закхей отримав
спасіння, незважаючи на ставлення до нього ін�
ших людей, тому що Господь прийшов спасти
не тих, кого інші вважають гідними спасіння, а
тих, хто усвідомлює свою потребу у спасінні.

Тепер ти знаєш, що Ісус може прощати
гріхи й рятувати людей від вічної погибелі, то�
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му що Він народився, щоб зазнати кари за�
мість нас.

Практичне застосування
Закличте дітей до молитви. Скажіть, що

зараз кожний з них може примиритися з Гос�
подом і прийняти Його як свого Господа й
Спасителя. Поясніть серйозність і відповідаль�
ність цього рішення. Виконайте з дітьми зав�
дання в Робочих зошитах і обговоріть наведе�
ні молитви.

Вивчення біблійного вірша
Для пояснення й вивчення біблійного вір�

ша використовуйте запропоновані символи.
Дайте дітям завдання по пам’яті записати

вірш на хмарі.

Час творчості
Для колективної роботи над мозаїкою роз�

дайте дітям по аркушеві паперу потрібних від�
тінків і дайте завдання порізати її на квадратики
розміром 5х5 мм. Потім потрібно наклеювати
квадратики на малюнок, викладаючи їх так, щоб
між ними залишався проміжок 1 мм.

Скажіть дітям, що на наступний урок їм
потрібно буде взяти із собою кілька дрібних мо�
нет для сценки в Біблійній історії.
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Біблійна істина: 
Той, хто прийняв Ісуса, бажає віддати Йо�

му все, чим володіє

Мета:
Навчальна: діти повинні зрозуміти, що щира

любов виявляється в бажанні віддавати
Практична: закликати дітей жертвувати в ім’я

Господа те, на що вказує їхнє серце

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Для багатьох людей легше пожертвувати

для Господа гроші або інші матеріальні цінно�
сті, ніж час і взагалі життя. Але щирий дарунок
оцінюється, по�перше, цінністю дарунка для то�
го, хто його підносить, а по�друге, його сердеч�
ним бажанням зробити приємне тому, кому
призначений подарунок. Чи не тому люди, які
люблять один одного, часто роблять один одно�
му найнеймовірніші подарунки, незважаючи на
ризик, збитки й думку навколишніх? Для них
немає нічого, щоб могло б бути занадто доро�
гим для такого подарунка. Подумайте, що ви
подаруєте Господу сьогодні.

Приготуйте запитання на повторення.
Для уроку вам потрібно:
� дві заламіновані скотчем ілюстрації – із

Закхеєм та Ісусом з минулого уроку, заклеєні
зверху за допомогою пластиліну шматочками
картону; солодкий приз для команди, що ви�
грала;

� скарбничка й прості костюми (хустка, ха�
лат) для Біблійної історії;

� картонні коробки або пластикові баноч�
ки для кожної дитини, кольоровий або обгорт�
ковий папір, клей, ножиці, блискітки, стрічеч�
ки й інші матеріали для оздоблення для Часу
творчості.

Словник

Єрусалим – «основа світу», місто, розташо�
ване на схилах Юдейських гір. Єдиним джере�
лом, що не пересихало, був Ґіхон на околицях
міста у Кедронській долині. Місто було обнесене
високим кам’яним муром. Найвище місце – гора
Морійя, на якій розташовувався храм.

Лепта – найдрібніша мідна монета в часи
Христа.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Розділіть клас на дві команди. Кожній ко�

манді по черзі ставте запитання з теми попе�
реднього уроку. За правильну відповідь команда
одержує право зняти один шматочок картону з
ілюстрації. Виграє команда, що першою відкри�
ла ілюстрацію.

Вступ
Здійснюючи служіння в язичницьких хра�

мах, люди часто приносили в жертву ідолам
найрізноманітніші речі. Ідолам, яких вони вва�
жали своїми заступниками, вони приносили до�
рогі речі, а щоб не скривдити й інших ідолів, їм
теж приносили дарунки, але часто це були не�
потрібні речі, гнилі фрукти, цвілий хліб, проки�
сле вино, хворі тварини. Це свідчить про те, що
насправді люди вірили в існування лише тих
«богів», які були їм вигідні.

Ізраїльтяни приносили в жертву Господу
тільки найкраще з того, що вони мали. Це
свідчило про їхню віру в Господа й про любов
до Нього. Але навіть найдорожчі жертви не
завжди приносять від чистого серця, і про це
знав Ісус. Він хотів пояснити учням, у чому по�
лягає істинна жертовність (поставте на стіл
скарбничку й викличте дітей, що виконують ролі
багатіїв і вдови).

Біблійна історія
Одного разу Ісус сидів біля скарбниці хра�

му в Єрусалимі, куди люди приносили пожерт�
вування (розкажіть про Єрусалим, поставте на пот�
рібне місце значок).

Біблійний вірш:
«Блаженніше давати, ніж брати!»

(Дії 20:35)

ВСЕ МОЄ – ТВОЄ
Луки 21:1�4
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Для цього у дворі стояло тринадцять спе�
ціальних кухлів, у які люди могли кидати по�

жертвувані монети. Багаті
люди опускали в ці кухлі
золоті монети (нехай діти,
що виконують роль багатіїв,

вкинуть до скарбнички свої
монети). Багато хто з них, на�

певно, робили це так, щоб інші
люди бачили, як щедро вони жертвують, або
намагалися принести побільше монет, споді�
ваючись, що пожертвувані гроші зможуть по�
крити їхні гріхи. Крім того, ця жертва не стано�
вила для них ніякого збитку, тому що в них бу�
ло багато грошей і, приносячи цей дар, вони ні
на гріш не зубожіли.

Той, хто прийняв Ісуса, бажає віддати
Йому все, чим володіє, не розраховуючи отри�
мати що�небудь взамін. Віддаючи, він одержує
більше задоволення, ніж якби одержував що�
небудь.

Разом з іншими до скарбниці підійшла од�
на жінка й теж вкинула туди гроші (нехай дівчин�
ка, що виконує роль удови, покладе в скарбничку дві
монети). Це було дві лепти, але саме на ці дві
дрібні монетки Ісус звернув увагу учнів, хоча їх�
ня цінність була просто мізерна в порівнянні з
пожертвуваннями, які робили багаті люди (про�
читайте слова Ісуса з 3�4 віршів). Іноді люди дару�
ють подарунки один одному не з любові, пова�
ги або вдячності, а за традицією, з лестощів,
хвастощів, почуття обов’язку або для того, щоб
підкупити. Такі подарунки, навіть найдорожчі,
не зігрівають душу так, як скромний подарунок
від люблячої людини. Ісус високо оцінив дар ці�
єї бідної жінки не тільки тому, що вона прине�
сла його від чистого серця, а й тому, що ці дві
монети становили все, чим вона володіла. Вона
вирішила залишитися голодною, щоб принести

дар Господу, бо той, хто прийняв і любить Гос�
пода, бажає віддати Йому все, чим володіє. Іс�
тинна жертва – це коли людина віддає не те, що
їй не потрібно, що в неї зайве або чого в неї ба�
гато, а те, що їй самій дуже потрібне й дороге.

Практичне застосування
Даром для Господа можуть бути не тільки

гроші, але й час, проведений із хворим другом,
коли в тебе повно роботи, праця для Господа,
зроблена тоді, коли ти потребуєш відпочинку, і
багато чого іншого, що ти робиш із любові до
Господа, незважаючи на витрати й збитки. Ви�
конайте завдання в Робочих зошитах, обгово�
ріть їх. Серце з біблійною істиною помістіть з
кошик повітряної кулі.

Вивчення біблійного вірша
Запропонуйте дітям самим придумати же�

сти для біблійного вірша й вивчити його. Для
закріплення дайте їм завдання записати його по
пам’яті на хмарі.

Час творчості
Виготовте з дітьми скарбнички. Для цього

в коробках чи баночках проріжте отвори для
монет, обклейте їх шматочками тканини, кольо�
ровим папером, стрічечками тощо. Нехай діти
виявлять фантазію. На скарбничках написати
біблійний вірш уроку.

«Блаженніше
давати, ніж брати!»

(Дії 20:35)
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Біблійна істина: 
Той, хто прийняв Ісуса, не може бути легко�

духим

Мета:
Навчальна: діти повинні зрозуміти, що справж�

ній християнин – мужня і тверда духом
людина

Практична: спонукувати дітей сміливо свідчи�
ти про свою віру й бути твердим у своїх пе�
реконаннях

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
«Релігія – доля легкодухих», – стверджу�

вав один з відомих атеїстів. Але історія свід�
чить про зворотне, адже саме істинні христия�
ни сміливо сповідували свою віру, не боячись
ровів з дикими звірами, вогнищ інквізицій,
концтаборів Радянського Союзу, вирушаючи у
місіонерські поїздки в найнебезпечніші місця
на землі. Але, на жаль, багато християн волі�
ють не говорити про свою віру, щоб уникнути
нерозуміння з боку навколишніх. Допоможіть
дітям зрозуміти, що той, хто прийняв Ісуса, не
зможе легкодухо приховувати своє ставлення
до Того, Кого він любить.

Для уроку вам потрібно:
� монети з картону з запитаннями на зво�

роті, чисті монети, монети зі словом ПРИЗ, по�
кладені в коробку, а також невеликі призи для
Повторення;

� екран для театру тіней і фігурки�силуети
для Біблійної історії;

� наочність для вивчення біблійного вірша
(див. відповідний розділ);

� для Часу творчості – малюнки для роз�
фарбовування, перманентні маркери, прозорі

файли, кольоровий пластилін, картон, клей,
кольоровий папір.

Словник
Голгофа – «лоб, череп», пагорб поруч із

Єрусалимом, де розіп’яли Ісуса, виглядом нага�
дував верхню частину черепа.

Прокуратор – людина, що призначалася
Римським урядом для спостереження за збором
податей і здійснювала судові розгляди в палаці
або преторії, стежила за порядком у довіреній
їй провінції.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Дайте дітям коробку з монетами. Вони ді�

стають із неї навмання монети й
відповідають на запитання.
Діти, що дістали монети зі
словом “Приз”, одержу�
ють невеликі призи. Ба�
жано, щоб кожний відпо�
вів на якесь запитання й
отримав приз.

Вступ
Дістаньте з кошика повітряної кулі серця з

біблійними істинами. Перегляньте їх з дітьми.
Багато з людей почувалися надзвичайно

щасливими, прийнявши Ісуса як свого Госпо�
да й Спасителя. Вони присвятили Йому своє
життя. Багато молодих людей вирушило в да�
лекі країни, щоб розповісти людям, які ще не
знають Господа, про спасіння через жертву
Христа. Багато хто з них терпів нестатки, роз�
луку з рідними й батьківщиною, бідність, го�
лод, ризикував життям або навіть гинув, але
вони були щасливі, бо робили це з любові до
Господа. Той, хто прийняв Ісуса, не може бу�
ти легкодухим, тому що знає: ні презирство
людей, ні труднощі чи випробування, ні навіть
смерть не можуть порушити його дружбу з
Богом. Протягом цих уроків ми бачили, як
люди, що зустріли Ісуса, змінювалися й були
готові йти за Ним.

Біблійний вірш:
«Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні,
будьте міцні...»

(1 Коринтян 16:13)

СПРАВЖНЯ МУЖНІСТЬ
Матвія 27: 11�26
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Біблійна історія
Хоча траплялися й інші. Один дуже впли�

вовий чоловік зустрів Ісуса вже наприкінці Йо�
го життєвої дороги (помістіть на екран фігурку Ісу�
са і юрбу). Старійшини єврейського народу із
заздрості змовилися і схопили Ісуса, щоб відда�
ти Його на смерть. Але вони не мали права
вбити Його. Тільки римський прокуратор міг
виносити смертний вирок злочинцеві, провина
якого була доведена в суді. На цей час проку�
ратором Юдеї був Понтій Пилат (поруч із фігур�
кою Ісуса помістіть фігурку Пилата).

Щоб отримати право на страту, старійши�
ни й священики вирішили обвинуватити Ісуса у
бунті проти влади й повели Його до Пилата.
Вони підбурили великий натовп, щоб ці люди
вимагали в Пилата смерті Ісуса. Але в розмові з
Ісусом Пилат зрозумів, що насправді перед ним
стоїть не бунтар, а смиренний Учитель. Ісус не
виправдовував Себе, тому що був готовий за�
знати кари за всіх людей на хресті (прочитайте
Мт. 27:13�15 і поруч із фігуркою Пилата помістіть фі�
гурку Варавви). Пилат вирішив використати цей
звичай, щоб відпустити Ісуса. Він запропонував
народу вибрати Христа або Варавву – відомого
злочинця. Він думав, що народ надасть перева�
гу Ісусові, Який зціляв людей і зробив багато
добра для них, але народ став вимагати Варав�
ву – страшенного лиходія. Пилат бачив, що Ісу�
са хочуть віддати на смерть несправедливо. Він
міг звільнити Ісуса, але побоявся, що старійши�
ни поскаржаться кесареві і його усунуть із поса�
ди прокуратора.

Проте Пилат кілька разів звертав увагу на�
роду на те, що Ісус не заслуговує смерті. Перед
юрбою стояло два чоловіки: Ісус і Варавва. На�

род продовжував вимагати смерті Ісуса й волі
для Варавви. Совість не дозволяла Пилатові
зробити несправедливий суд, але він не міг
противитися юрбі. Він виявився легкодухим,
тому що бачив в Ісусові не Пана свого життя, а
просто доброго Вчителя. Той, хто прийняв Ісу�
са, не може бути легкодухим. Зрештою, Пилат
переклав провину на народ, який підбурили
старійшини та священики, і віддав Ісуса на
розп’яття на Голгофі (заберіть фігурку Варавви й
прочитайте 24 вірш, поставте значок на карті).

Практичне застосування
Ми не можемо засуд�

жувати Пилата, тому що
й самі іноді схожі на ньо�
го, коли соромимося го�
ворити про свою віру, ко�
ли не свідчимо про спасін�
ня через жертву Ісуса, боячись нерозуміння
друзів, коли приховуємо своє ставлення до не�
гідних вчинків інших людей, щоб не викликати
їхнього несхвалення. Той, хто прийняв Ісуса,
не може бути легкодухим, тому що прагне бу�
ти схожим на Нього, а Він навіть у найстраш�
нішу хвилину не виявив ні краплі малодушно�
сті, але прийняв на Себе покарання за гріхи
всіх людей.

Виконайте з дітьми завдання в Робочих зо�
шитах, серце з біблійною істиною покладіть з
усіма іншими в кошик повітряної кулі.

Вивчення біблійного вірша
Збільште, розфарбуйте, виріжте й на�

клейте на кольоровий картон малюнок воїна.
Довкола нього прикріпіть скотчем слова з біб�
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лійного вірша, записані на окремих смужках
паперу.

Християнин часто порівнюється з воїном,
що несе службу. Нехай діти назвуть невід’ємні
якості доброго воїна. Потім вивчіть з ними біб�

лійний вірш, використовуючи приготовлену на�
очність.

Час творчості
Дайте дітям малюнки для розфарбовуван�

ня. Їх потрібно вкласти у файл і чорним перма�
нентним маркером обвести контури на файлі.
Чистий бік файла зрізати. Розфарбувати малю�
нок потрібно за допомогою кольорового пла�
стиліну, наліплюючи його тонким шаром. Коли
малюнок буде закінчено, накладіть на пластилін
картон кольоровим боком й притисніть, щоб
пластилін добре до нього прилип. У вас вийшла
картина під плівкою. Краї картону й файла об�
клейте смужками кольорового паперу, щоб вий�
шла рамочка.
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Біблійна істина: 
Бог послав нам Святого Духа, щоб ми ма�

ли любов один до одного

Мета:
Навчальна: діти повинні довідатися мету зі�

шестя Святого Духа
Практична: діти повинні приносити у своєму

житті плоди Святого Духа

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Починаючи із сьогоднішнього заняття, ми

будемо розглядати життя учнів Христа після Йо�
го вознесіння. Ми будемо вивчати скарби, які
Господь нам дає, щоб бачити їх у своєму житті,
цінувати й ділитися ними з навколишніми.

Підготуйте запитання на повторення, про�
нумеруйте їх.

Для уроку вам потрібно:
� камінці з написаними маркером порядко�

вими номерами запитань на повторення, покла�
дені в мішечок;

� вирізані з паперу фігурки 12 апостолів,
приліплені пластиліном до довгих свічок (добре
підійдуть храмові свічі), так щоб ґнотик був ви�
ще над папером, а також красиво обклеєна ко�
робка й сірники для Біблійної історії;

� викладені сірниками (2�4 коробки) на
пластиліновій основі букви для розучування
вірша (букви повинні стикатися тільки в місцях,
зазначених на малюнку у відповідному розділі,
щоб не загорятися передчасно);

� для Часу творчості: таблички з кольоро�
вого картону формату А5, нитки, скотч, ножи�
ці, клей�олівець, прості олівці й фломастери,
двобічний кольоровий папір жовтого, червоно�

го і жовтогарячого кольорів (або білий, затоно�
ваний із двох боків аквареллю), порізаний на
смужки 0,5х20 см (впоперек аркуша).

Словник
Святий Дух – одна з Особистостей Боже�

ственної Трійці (Бог Отець, Бог Син і Бог Дух
Святий).

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Запропонуйте кожному із дітей дістати по

камінцю або по два. Дитина має відповістити на
запитання з тим порядковим номером, що напи�
саний у нього на камінці.

Вступ
Запитайте в дітей, чи були в них непотрібні

подарунки. Наприклад, хтось подарував тобі
книгу з вишивки, а ти вишивати абсолютно не
любиш, ти любиш в’язати. Або хтось подарував
тобі машинку, а в тебе вже є п’ять таких же. Зви�
чайно, той, хто дарував подарунок, хотів зроби�
ти тобі приємне, і він зовсім не винуватий, що по�
дарунок не підійшов. Цій людині ми однаково по�
винні бути вдячні від чистого серця. Просто він
не знає твоїх захоплень, які в тебе є іграшки, і то�
ді подарунок, що не згодився, припадає пилом на
поличці. Але є Той, Котрий завжди знає, які саме
подарунки тобі потрібні. Він знає, який подару�
нок принесе тобі користь. Свої подарунки Він ні�
коли не роздає просто так, аби тільки подарува�
ти, але з певною метою. Його подарунки дуже
коштовні, це справжній скарб. Як ви думаєте,
про Кого йде мова? Звичайно, про нашого Небес�
ного Отця. І сьогодні ми довідаємося про один із
Його дорогоцінних дарів – про любов.

Біблійна історія
(Приліпіть свічки на коробку за допомогою пла�

стиліну).
Після розп’яття Ісуса поховали, але на тре�

тій день Він воскрес, як і казав учням. Ще про�
тягом сорока днів Він перебував зі Своїми по�
слідовниками і утверджував їхню віру. Після

Біблійний вірш:
«А плід духа: любов, радість, мир, довго�
терпіння, добрість, милосердя, віра, лагід�
ність, здержливість: Закону нема на таких!»

(Галатів 5:22�23)

ЛЮБОВ СВЯТОГО ДУХА
Дії 2:1�40
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цього Він вознісся до Свого Отця, пообіцявши,
що прийде Інший Утішитель. Апостоли поверну�
лися до Єрусалима (поставте пра�
порець із символом на новій карті).

Минуло десять днів, насту�
пило свято П’ятидесятниці. Всі
апостоли були однодушно разом
(нехай хтось із дітей прочитає Дії 2:2�
3, запаліть ґнотики свічок; дотримуйтеся правил по�
жежної безпеки!!!). Бог Отець послав Святого
Духа, щоб Він був із віруючими за всіх часів, уті�
шав нас у бідах і наставляв на правильний шлях,
підтримував і зміцнював у вірі. Але є ще один
прекрасний подарунок, що приносить із Собою
Святий Дух. Це любов. Бог послав нам Святого
Духа, щоб ми мали любов один до одного.

Коли апостоли сповнилися Святого Духа,
сталося чудо – вони заговорили різними мовами.
Навіщо? Ви пам’ятаєте, що Бог не дає дари, щоб
вони лежали де�небудь у закутку. Справа в тому,
що до Єрусалима на свято прийшло дуже багато
людей, щоб поклонитися істинному Богові в Йо�
го храмі. Там були парфяни, мідяни, еламіти, а
також мешканці Месопотамії, Юдеї та Каппадо�
кії, Понту та Азії, і Фрігії та Памфілії, Єгипту й
лівійських земель край Кірени, і захожі римляни,
юдеї й нововірці, крітяни й араби. І Господь дав
апостолам цей чудесний дар для того, щоб люди
з різних народів почули звістку про Його Сина.

І учні Ісуса не стали хвалити себе, не стали
хвалитися чудесним даром. Вони були сповнені
Святим Духом, а виходить, і любов’ю до людей,
що гинуть. Вони стали говорити про великі
справи Божі, щоб ті, хто слухає їх, увірували в
Христа й урятувалися від вічного покарання за
гріх (загасіть свічки, візьміть у руки фігурку Петра). З
тих пір Святий Дух живе в серцях віруючих.
Петро став сміло проповідувати про Ісуса Хри�
ста, Який з любові до людей помер на хресті.
Свою проповідь він закінчив словами: «Ото ж,
нехай ввесь Ізраїлів дім твердо знає, що і Госпо�
дом, і Христом учинив Бог Його, Того Ісуса, що
Його розп’яли ви!».

Слово, сказане сміло і з любов’ю, торкнуло�
ся сердець слухачів. Вони запитали Петра й ін�
ших апостолів: «Що ж ми маємо робити, мужі�
браття?». Петро ж сказав їм: «Покайтеся, і нехай
же охриститься кожен із вас у Ім’я Ісуса Христа
на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого
ви приймете! Бо для вас ця обітниця, і для ваших
дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б
тільки покликав Господь, Бог наш». І ще багато
говорив Петро тим, хто слухав його, щоб вони

відвернулися від колишнього життя й почали но�
ве, адже тепер у його серці палала любов до лю�
дей, дана Святим Духом (покладіть серце в кошик).

Практичне застосування
Якщо ти сповідуєш своїм Господом Хри�

ста, у твоєму серці буде жити Святий Дух, Який
наповнить тебе любов’ю до ближнього. Ти змо�
жеш сміло говорити навколишнім про Ісуса,
щоб і вони могли уникнути покарання за свої
гріхи й вічно жити з Богом у Його прекрасному
Небесному Царстві. Любов – це скарб, який
дає нам Святий Дух.

Вивчення біблійного вірша
Святий Дух запалює наше серце любов’ю.

Але в нього є ще багато плодів.
Повторіть із дітьми кілька разів біблійний

вірш. Потім попросіть усіх підійти до вашого
стола й вишикуватися в ряд, щоб усім було доб�
ре видно й у той же час щоб усі перебували на
безпечній відстані від вогню. Запаліть перший
сірник (на малюнку він більший за інших). Коли
загоряється перша буква слова, діти повинні хо�
ром вимовляти його.

Час творчості
Бог Отець через величезну любов до нас

віддав найдорожче, що в Нього було – Свого
Єдинородного Сина. Якщо ми хочемо бути на
Нього схожими, то теж заради любові до ближ�
нього повинні чимсь жертвувати. Починаючи із
сьогоднішнього уроку, ми будемо власноруч ро�
бити дуже гарні вироби, у які будемо вкладати
багато праці. Але ми не будемо залишати їх со�
бі, а даруватимемо ближнім, щоб показати їм
любов, яку вклав у наші серця Святий Дух.

1. На кольорових табличках намалюйте вог�
ник із трьох шарів. Зверху фломастерами напи�
шіть істину, позаду до картини прикріпіть ниточку.

2. Роздайте смужки кольорового паперу.
Кожну треба згорнути в рулончик діаметром
0,5 см і закріпити клеєм край.

3. Намазуємо один з тор�
ців рулончика й приклеюємо
його до картону. Спочатку
викладаємо жовті рулончи�
ки – найменший вогник,
потім – червоні, а напри�
кінці – жовтогарячі.
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Біблійна істина: 
Христос нас навчає, що любов повинна ви�

являтися в нашій допомозі нужденним

Мета:
Навчальна: діти повинні дізнатися, які ціннос�

ті були в ранньої церкви
Практична: діти мають зрозуміти, що кожний з

них може допомагати нужденним, повинен
намагатися ділитися тим, що в нього є

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Писання вчить: «Хай не буде для інших по�

легша, а тягар для вас, але рівність для всіх. Ча�
су теперішнього ваш достаток нехай нестаткові
їхньому допоможе, щоб і їхній достаток був на
ваш нестаток, щоб рівність була, як написано:
Хто мав багато, той не мав зайвини, а хто мало,
не мав недостачі». Перевірте своє життя, чи ке�
руєтеся ви цим принципом? Діти не терплять
нещирості!

Підготуйте запитання на повторення.
Для уроку вам потрібно:
� коробка сірників для Повторення;
� який�небудь малюнок, розрізаний у ви�

гляді пазлів, або готові пазли невеликого розмі�
ру для Вступу;

� для Біблійної історії скласти один за од�
ним у велику коробку:

* табличку зі знаком +;
* серце (пластмасове, іграшка);
* чашку;
* малюнок храму;
* мішечок із дрібними монетами;
* табличку зі словом ЧУДЕСА;

* фігурку чоловічка, що молиться, на під�
ставці із прищіпки;

* шматок хліба;
* Новий Заповіт кишенькового формату;
* блюдечко з високими бортиками (окремо

візьміть пляшечку з водою);
� символи для розучування вірша, наклеєні

на кола з картону всіх кольорів веселки (див.
відповідний розділ);

� приготовлена заздалегідь солодка помад�
ка, цукрова пудра, пластикові підстилки для
розкачування, формочки для вирізання печива
й кругле печиво за кількістю учнів для Часу
творчості.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Надламайте кілька сірників. Візьміть у руку

стільки цілих сірників, скільки ви підготували за�
питань, а також надламані сірники так, щоб не
було видно, що вони короткі. Діти по черзі витя�
гають сірник. Якщо попадається цілий, вони від�
повідають на ваше запитання, якщо короткий, ка�
жуть біблійний вірш або істину минулого уроку.

Вступ
Роздайте дітям по жменьці пазлів і попро�

сіть скласти картину. Через якийсь час діти
зміркують, що пазлів не вистачає. Запропонуй�
те їм пошукати інші частини в сусідів. Діти по�
бачать, що вони потрібні один одному, без до�
помоги й жертовності інших вони не зможуть
скласти картину.

Дуже часто ми потребуємо допомоги інших
людей, а інші люди – нашої допомоги. Якщо ми
любимо Ісуса й наших ближніх, то ми повинні
допомагати людям у їхніх потребах і проблемах.
Погляньмо, як любов виявлялася на ділі в ран�
ній церкві.

Біблійна історія
Сьогодні дія відбувається знову в Єрусали�

мі (поставте поруч другий прапорець).
Після проповіді Петра, про яку ми говори�

ли минулого уроку, ті люди, які прийняли слово

Біблійний вірш:
«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)

ЛЮБОВ ДО НУЖДЕННИХ
Дії 2:41�47
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його, хрестилися, і приєд�
налося в той день близько
трьох тисяч душ (поставте на

край стола коробку, дістаньте
мисочку й налийте туди води;

інші предмети виставляйте в
ряд). Це дуже багато людей, і на

апостолів було покладено велику відповідаль�
ність: треба було наставляти цих людей, по�
яснювати їм Христове вчення, піклуватися про
хворих, адже любов – це не просто почуття,
це – дія!

Давайте подивимося, як жили перші хри�
стияни. Для початку вони постійно перебували
в науці апостольській, тобто в читанні Слова
Божого, проповідях апостолів (дістаньте Новий
Заповіт). Христос залишив заповідь про ламання
хліба. Сьогодні ми називаємо це Вечерею Гос�
подньою, причастям або хліболаманням. «Бо
кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу
цю пити, – смерть Господню звіщаєте, аж доки
Він прийде», – говориться в Писанні, тому пер�
ші християни регулярно виконували цю запо�
відь (дістаньте шматок хліба). І, звичайно, хри�
стиянин не може бути християнином, якщо він
не спілкується з Богом у молитві, тому й перші
християни, і ми регулярно молимося (дістаньте
чоловічка на прищіпці).

І був острах у кожній душі, бо багато чини�
ли апостоли чудес та знамен у Єрусалимі (діста�
ньте табличку зі словом ЧУДЕСА). І сьогодні Гос�
подь творить у нашому житті чудеса. Кожний,
хто уважно придивиться, а його серце буде
вдячним, відразу їх побачить!

Все�таки віруючі були разом і мали все
спільне. І продавали маєтки й усяку власність
та всім їх ділили, як кому чого треба було (ді�
станьте мішечок із дрібними монетами). Як чудо�
во, правда? У кого не було дому, того запро�
шувала до себе родина з більшим будинком,
той, у кого було багато одягу, давав тому, у
кого його не було, тощо. Всі ділилися один з
одним, адже Христос нас учить, що любов по�
винна виявлятися в нашій допомозі нужден�
ним. І це зовсім не обов’язково мають бути
гроші. Ти бачиш, що твій однокласник сьогод�
ні прийшов без бутерброда – поділися з ним!
Ти помітила, що у твоєї сусідки тільки одна
старенька лялька, запитай у батьків, що ти мо�
жеш подарувати їй зі своїх іграшок. Бабуся
дала тобі гроші на кишенькові витрати? Не за�
будь віднести пожертвування в церкву, щоб ці
кошти послужили людям, яким на щось не ви�

стачає. Наша любов повинна виявлятися в до�
помозі нужденним!

Чим же ще займалися перші християни?
Вони постійно ходили до храму (дістаньте малю�
нок храму)! Якщо ми хочемо вчитися любові в
Господа, ми повинні часто відвідувати Його
дім. Однак християни спілкуються не тільки в
церкві. Щоб між нами була любов, ми повинні
краще знати один одного, тому перші христия�
ни часто ходили один до одного в гості для
спілкування (дістаньте чашку). Наше спілкуван�
ня із друзями має допомагати нам духовно
зростати. Якщо наші розмови не будуть порож�
німи й марними, ми зможемо дізнатися, хто з
наших друзів чого потребує, і послужити їм!

Перші християни постійно хвалили Бога й
перебували в любові у всього народу (дістань�
те іграшкове серце). Якщо ти будеш любити
Господа й робити добрі справи в Його Ім’я,
навколишні теж будуть до тебе добре ставити�
ся. Перші християни намагалися у всьому йти
вслід за Господом, вони свідчили про Нього
всюди, виявляли на ділі свою любов до ближ�
ніх, тому щоденно до Церкви Господь дода�
вав тих, що спасалися (дістаньте табличку зі зна�
ком +).

Перші християни любили один одного й
піклувалися один про одного, тому що любов
виявляється також і в нашій допомозі нужден�
ним.

Практичне застосування
Знаєш, чому в часи перших християн так

багато людей приходило до Христа? Тому що
люди любили один одного, допомагали один ін�
шому. Якщо ти теж хочеш, щоб сьогодні з Ісу�
сом знайомилося багато людей, показуй свою
любов до Бога й ближніх на ділі, піклуйся про
нужденних, як тільки можеш!

Вивчення біблійного вірша
Нехай діти розставлять символи в правиль�

ному порядку (підкажіть їм, що тут – усі кольо�
ри веселки). Вивчіть вірш.

А ХТО
МАЄ

ДОСТАТОК
НА СВІТІ,

І
БАЧИТЬ
БРАТА
СВОГО

В НЕДОD
СТАЧІ,
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Час творчості
Рецепти помадки.
Молочна. Змішайте 50 г сухого молока, 50

г цукрової пудри й 50 г згущеного молока, по�
сипавши на згущене молоко будь�який харчо�
вий барвник. Вимісіть, як густе тісто. Заготовте
кілька кольорів помадки, покладіть в целофано�
ві пакетики.

Желатинова. 5 г желатину замочити на годи�
ну в 5 ст. л. води з потрібним барвником, трохи
нагріти до розчинення, остудити. В остиглий,
але ще рідкий желатин ПОСТУПОВО додати
450 г цукрової пудри, ретельно вимішуючи.

Нехай діти вимиють руки з милом або про�
труть антибактеріальними серветками. Роздайте
їм пластикові підстилки, цукрову пудру в одно�
разових пластикових склянках і печиво. Потріб�
но відірвати невеликий шматочок помадки, по�
сипати пластикові підстилки пудрою, зробити
круглий плоский корж і скачати його рулети�
ком. Зробити ще один корж і обгорнути руле�
тик, щоб верхні краї були на однаковій висоті.
Так обертаємо рулетик 5�6 пелюстками. Вийшла
трояндочка! Акуратно відігніть униз верхні краї
пелюсток і поставте квітку на печиво.

Для молодших дітей дайте легшу роботу.
Нехай вони зроблять корж величиною як печи�
во, виріжуть фігурку формочкою, покладуть її
на печиво, зроблять із помадки іншого кольору
ще один корж, виріжуть меншу фігурку й по�
кладуть зверху на першу. Прикраса готова!

Після роботи вимийте руки.
Попередьте дітей і їхніх батьків, щоб вони

почали заготовлювати білу яєчну шкаралупу для
Часу творчості наступного уроку.

ТА СЕРЦЕ
СВОЄ

ЗАЧИНЯЄ
ВІД НЬОГО,

?
ТО ЯК
БОЖА

ЛЮБОВ

ПРОБУВАЄ
В

ТАКОМУ?

СТОП
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Любов до страждальців

Біблійна істина: 
Ісус хоче, щоб ми любили тих, хто страж�

дає, і не відверталися від них

Мета:
Навчальна: діти повинні зрозуміти, чого потре�

бують страждаючі люди;
Практична: намагатися завжди допомагати

страждальцям, приймати їх і не відвертати�
ся від їхніх проблем

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Домовтеся з помічником і дитиною із кла�

су про гру в сценці для Вступу.
Для уроку вам потрібно:
� предмети з Біблійної історії минулого

уроку та інші предмети для Повторення;
� пов’язка для Вступу;
� тло й фігурки для Біблійної історії (див.

відповідний розділ);
� посібник для розучування біблійного вір�

ша (див. відповідний розділ);
� для Часу творчості: яєчна шкаралупа,

картон червоного кольору формату А5, шабло�
ни серця, прості олівці, клей ПВА, пензлики,
фломастери.

Словник
Ґанок – великий зал з колонами, що при�

лягає до храму.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Розкладіть на столі підготовлені предмети.

Діти повинні підходити, вибирати предмет, що

використовувався минулого уроку, і розповіда�
ти, що він символізував.

Вступ
Нехай помічник і дитина розіграють сцен�

ку, а діти уявлять себе на місці дитини.
(Дитина сидить на стільці з обв’язаною головою

й тримається за зуб): Ой, як болить!
Помічник: Ну, потерпи трохи, незабаром

прийде мама і відведе тебе в поліклініку.
Дитина: Ага, мені ж його там лікувати бу�

дуть. Напевно, це боляче. Або навіть вирвуть.
Помічник: Так тобі й треба. Скільки разів

мама говорила, щоб ти менше солодкого їв! А
ти без дозволу брав. Ось тебе Бог і карає.

Дитина: Але ж мені дуже боляче. Поди�
вився б я, якщо б у тебе так боліло.

Помічник: Та замовчиш ти коли�небудь?
Мені уроки вчити, а ти ниєш без кінця! Іди в ін�
шу кімнату!

Дитина: Але ж зуб дуже болить! Слово
честі!

Помічник: Ну то що ж тепер, усім стражда�
ти? Терпіти треба, а то набрид уже. Іди до себе
в кімнату плакати!

Тепер запитайте в дітей, що їм не сподоба�
лося в поведінці старшого брата (сестри). Він не
виявляв милосердя й великодушності. Коли то�
бі боляче, коли ти страждаєш, ти чекаєш від лю�
дей співчуття й розуміння. Господь хоче, щоб
ми любили тих, хто страждає, і не відверталися
від них. І сьогодні ми дізнаємося, як один чоло�
вік, що дуже страждав, отримав скарб Христа,
тому що апостоли виконали доручення Христа
й не пройшли повз нього.

Біблійна історія
Виготовлення тла.
Виготовте тло з картону, ліворуч приклей�

те ілюстрацію храму. Також виготовте з карто�
ну фігурки: сидячого кривого, зціленого криво�
го, що стоїть, Петра й Івана. По нижньому краї
тла приклейте смужку�пісок жовтого кольору
так, щоб вийшла кишенька.

Петро й Іван ішли разом до Ієрусалимсько�
го храму на дев’яту годину молитви (застроміть

Біблійний вірш:
«А ви один до одного будьте ласкаві, мило�
стиві, прощаючи один одному, як і Бог че�
рез Христа вам простив!»

(Ефесян 4:32)

ЛЮБОВ ДО СТРАЖДАЛЬЦІВ
Дії 3:1�11
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Скарби Христа

прапорець у карту, зверніть увагу дітей на те, що дії в
Єрусалимі відбуваються востаннє, потім Слово Боже
почне поширюватися цілим світом;
вставте в кишеньку правої стулки
фігурки Петра й Івана).

(Нехай хтось із дітей про�
читає Дії 3:2, вставте в ки�
шеньку посередині фігурку си�
дячого кривого). Як ви бачите,
родичі не піклувалися про цього хворого. Вони
приносили його до храму просити милостині,
щоб від нього була хоч якась користь. І хоча він
не міг сам за собою доглядати, його щодня за�
лишали самого. Пам’ятайте, що Ісус хоче, щоб
ми любили тих, хто страждає, і не відверталися
від них (нехай інші діти прочитають 3�5 вірші, по�
ставте фігурки апостолів поруч із кривим).

Коли цей чоловік дивився на Петра й Іва�
на, він не сподівався побачити чудо, він просто
хотів отримати милостиню, їжу на цей день. Він
не очікував, що в апостолів є справжній скарб
(нехай діти по черзі прочитають вірші 6�8; заберіть фі�
гурку сидячого кривого й поставте фігурку зціленого).

Апостоли подарували страждальцю щось
коштовніше, ніж усі скарби світу. Вони подару�
вали йому скарб Божої любові й прощення. Во�
ни виявили любов до страждаючого й не від�
вернулися від нього, бо Сам Господь показав
нам приклад такої любові: Він не відвернувся
від жодного людини, якою би грішною вона не
була, а всім пропонує Свою любов, що спасає.

У результаті такої дійової любові не тільки
страждаючий довідався про Ісуса Христа (про�
читайте далі вірші 9�11). Якщо ви будете виявляти
до страждальців любов і не відвертатися від
них, це буде прекрасним свідченням про Хри�
ста навколишнім людям (покладіть серце з істиною
в кошик повітряної кулі).

Практичне застосування
Часто тебе дратують люди, які стражда�

ють: вони вередують, скаржаться, іноді навіть
гніваються на нас. Але щоразу, коли ти спілку�
єшся з людиною, що страждає, уяви на його міс�
ці себе: чого б ти зараз чекав від інших? Про�
щай страждальцеві його слабкості та примхи,
бо й Христос багато нам прощає, коли ми пово�
димося не так, як треба.

Вивчення біблійного вірша
Зробіть із 4�ьох аркушів паперу, скріпле�

них скотчем, книжку. Запишіть у ній великими
яскравими літерами частини вірша:

1 стор. – А ви один до одного будьте
2 –ласкаві,
3 –милостиві,
4 –прощаючи
5 – один одному,
6 – як і Бог через Христа
7 – вам простив!
8 – Ефесян 4:32
Вивчіть вірш за допомогою посібника.

Час творчості
Навіть розбите страждаюче серце можна

вилікувати любов’ю. І сьогоднішній виріб про�
ілюструє це.

1. На табличці червоного картону обведіть
за допомогою шаблона серце. Якщо картон
глянцевий, продряпайте ножицями сіточку все�
редині серця, щоб усмоктувався клей.

2. Нанесіть пензликом на внутрішній бік
яєчної шкаралупи тонкий шар клею ПВА, по�
кладіть змазаним боком на частину серця,
сильно не виходячи за контур, і притисніть
пальцем, щоб вона розкололася на маленькі
шматочки (не беріть ті ділянки шкаралупи, де є
чорнильний штамп). Приклейте маленькі шма�
точки шкаралупи там, де утворилися великі
порожні місця. Намагайтеся викладати великі
шматки шкарлупи ближче один до одного, щоб
було поменше дрібної роботи. Заповніть у та�
кий спосіб усе серце й притисніть зверху
книжкою, підклавши під неї папір, щоб клей
не забруднив книжку.

3. Зверху на табличці напишіть флома�
стерами біблійний вірш, а внизу під серцем –
істину.
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Любов до служіння

Біблійна істина: 
Господь хоче, щоб ми служили Йому з любові

Мета:
Навчальна: діти мають дізнатися, з яким став�

ленням вони повинні служити й поклоняти�
ся Богові

Практична: треба перевіряти своє серце, щоб
основною причиною нашого служіння була
любов до Бога, а не вигода

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Потренуйтеся вдома у використанні посіб�

ника для Вступу. Зробіть зразок виробу.
Для уроку вам потрібно:
� дві таблички з написаними вгорі словами

КРИВИЙ ПЕТРО ІВАН, паперові смужки із
фразами, що стосуються цих людей, і 2 тюбики
клею для Повторення (див. відповідний розділ);

� аркуш білого паперу, на якому написано
молоком за допомогою пензлика слово ЛЮ�
БОВ, легке покривало, кам’яна сіль, свічка та
сірники для Вступу;

� для Часу творчості:
* білий папір;
* фломастери та прості олівці;
* клей ПВА;
* серветки рожевого кольору, вологі сер�

ветки для рук;
* гуаш зеленого кольору, змішана із клеєм

ПВА в співвідношенні 1:1 (вам має вистачити
суміші, що поміститься у футлярчик з�під фото�
плівки);

* пензлики, кришечки від пляшок з газова�
ною водою;

* кам’яна сіль.

Словник

Пожиток – користь, вигода.
Ворожбитство – заняття чарівництвом,

ворожінням.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Розділіть клас на 2 команди, дайте кожній

по табличці, комплекту смужок із фразами й
тюбику клею. Їхнє завдання – розклеїти на та�
бличках у хронологічному порядку смужки під
тим персонажем, до якого стосується кожна
фраза. Якщо фраза стосується до декількох
персонажів, смужка наклеюється посередині
між двома колонками.

ЗЦІЛИВ ІМ’ЯМ ХРИСТА
СПОДІВАВСЯ ЩОСЬ ОТРИМАТИ
ПОЧАВ ХОДИТИ
НЕ ПРОЙШОВ ПОВЗ СТРАЖДАЮЧОГО
ПРОСИВ МИЛОСТИНЮ
СИДІВ БІЛЯ ХРАМУ
СКАЗАВ: СРІБЛА Й ЗОЛОТА В МЕНЕ НЕМА
СТРАЖДАВ
ХВАЛИВ БОГА
ЙШОВ У ХРАМ

Вступ
Покажіть дітям аркуш паперу й скажіть, що

на ньому написане надзвичайно важливе слово,
яке нам у житті дуже потрібне. Але як же його
прочитати? Ми нічого не бачимо на папері. Мо�
же, ці букви світяться в темряві (накрийте аркуш
покривалом і попросіть дітей підійти й заглянути під
нього)? Ні, нічого не видно. Може, аркуш треба
посипати сіллю, і почнеться якась незвичайна хі�
мічна реакція (насипте на аркуш солі)? Знову нічо�
го! Тоді давайте спробуємо тепло. Ми знаємо,
що тепло наших серць може розтопити навіть
крижані душі, може, і тут що�небудь станеться
(потримайте папір над свічкою до повного проявлен�
ня літер; дотримуйтеся правил пожежної безпе�
ки!!!). Ось бачите, вийшло! Без вогню нашої
любові в цьому житті ніщо не має цінності. Апо�
стол Павло писав, що ми можемо говорити різ�

Біблійний вірш:
«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)

ЛЮБОВ ДО СЛУЖІННЯ
Дії 8:4�25
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ними мовами, знати всі таємниці, бути вченими,
пересувати вірою цілі гори, роздати все, що ма�
ємо, убогим, і навіть піти на смерть, але якщо
при цьому не маємо любові, то в усьому цьому
немає ніякої користі! Любов – це найцінніший
скарб, що може змінити наше серце й ставлення
до людей. Ми можемо служити й поклонятися
Богові, але якщо при цьому в нашому серці не�
має любові до Нього, Йому не потрібне наше
служіння. Сьогодні ми прочитаємо про одну та�
ку людину, що хотіла служити Богу з вигоди, а
не з любові.

Біблійна історія
І ось із Єрусалима ми переміщаємося в Са�

марію (нагадайте дітям про Самарію, поставте пра�
порець на карту, розподіліть ролі: оповідач, народ,
Симон, Петро). Прочитайте біблійний текст у
ролях. Господь хоче, щоб ми служили Йому з
любові, а не задля вигоди чи для того, щоб ди�
вувати народ якимись чудесами.

Практичне застосування
Подумай про своє

життя, може, ти ходиш
до церкви тільки тому,
що так велять твої бать�
ки? Звичайно, слухня�

ність – це добре, але голов�
ною причиною має бути твоя

любов до Бога. Може, ти співаєш у дитячому
хорі, бо там роздають подарунки на свята? Те,
що твої старання заохочують, це прекрасно,
але ти повинен прославляти Бога через любов
до Нього, а не через подарунки. А може, ти ро�
биш добрі справи заради похвали? Тобі зовсім
необов’язково скажуть «спасибі», але якщо ти
робиш добро через свою любов до Господа,
Він обов’язково благословить тебе!

Любов – це найкоштовніший скарб, кот�
рий змінює світ (покладіть серце з істиною у ко�
шик).

Вивчення біблійного вірша
Вивчіть біблійний вірш за допомогою же

стів.

І коли я роздам усі маєтки свої – роз�
давайте рукою, начебто беручи щось від себе;

і коли я віддам своє тіло – проведіть
рукою від голови до ніг;

на спалення, – підніміть обидві руки з зіг�
нутими долонями, начебто тримаєте круглу
тацю;

та любови не маю – прикладіть руку до
серця й заперечно похитайте головою;

то пожитку не матиму жадного –
схрестіть руки буквою Х.

Щоб закріпити вірш, нехай діти, як зав�
жди, запишуть його на хмарі.

Час творчості
Сьогодні ми будемо робити весняні листів�

ки. Якщо ми вкладемо в наш маленький скарб
любов і віддамо його без жалю, він принесе ко�
ристь нашому серцю й благословення в наше
життя.

Роздайте дітям необхідні матеріали. Про�
робляйте з ними всі етапи роботи.

1. Зігніть аркуш паперу навпіл. Усередині
праворуч напишіть фломастерами біблійний
вірш та істину (молодшим дітям роздайте вже
підписані листівки).

2. На лицьовому боці листівки намалюйте
олівцем тюльпани (або обведіть шаблони).

3. Нарвіть невеликі шматочки рожевої
серветки й скачайте їх у кульки (ви можете заго�
товити частину кульок вдома, щоб на це пішло
менше часу на уроці). Робити це краще злегка
вологими руками, тому роздайте дітям по воло�
гій серветці на парту. Змазуйте частину тюльпа�
на клеєм і викладайте зверху кульки із серветки.
Наприкінці роботи акуратно притисніть зверху
кульки рукою.

4. Яскраво�зеленим фломастером нама�
люйте стебло.

5. Розлийте в кришечки суміш гуаші та
клею. Пензликом зафарбуйте сумішшю відразу
всі листки тюльпанів і посипте їх зверху кам’я�
ною сіллю. Якщо залишилася суміш, можна на�
нести простий орнамент по краях листівки й
також посипати сіллю. Акуратно зсипте залиш�
ки солі.
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Любов до тих, хто спіткнувся

Біблійна істина: 
Ісус Христос закликає нас любити й про�

щати тих, хто помилився

Мета:
Навчальна: діти повинні дізнатися, що Хрис�

тос прощає тих людей, хто помилився в
житті, і закликає нас прощати таких людей

Практична: діти повинні навчитися від усього
серця прощати помилки людей

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Підготуйте ряд правильних і неправильних

тверджень, а також не по темі минулого уроку.
Потренуйтеся зіграти з помічником сценку на
основі Дії 9:3�30.

Для уроку вам потрібно:
� для Повторення – по три знаки для кож�

ного учня: червоне сердечко, чорний квадра�
тик і жовте коло;

� для Біблійної історії:
* аксесуари для ширми (див. відповідний

розділ);
* кілька ляльок�чоловіків, одягнених в одяг

біблійних часів;
* потужний ліхтарик або лампа (в остан�

ньому випадку може знадобитися подовжувач);
* дім з картону з великим прорізаним вік�

ном;
* маленький кошик на мотузці;
� пластилін, пластикові підстилки для роз�

кочування, воскова різнобарвна крейда, зубо�
чистки й жовтий картон формату А5 зі збільше�
ним малюнком з Біблійної історії за кількістю
учнів для Часу творчості.

Словник

Дамаск – столиця Сирії, одне з найдавні�
ших і найкрасивіших міст землі. У Дамаску доте�
пер існує Проста вулиця, на якій Ананій знай�
шов Савла, й отвір у міській стіні, через який уч�
ні спустили Савла в кошику.

Бити ногою колючку – діяти проти ве�
ликої сили мізерними засобами.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Роздайте дітям по три знаки. Домовтеся,

що коли ви будете називати правильне твер�
дження, вони піднімають сердечко, коли непра�
вильне – чорний квадрат, а якщо такого не бу�
ло в минулому уроці – жовте коло.

Вступ
Запитайте дітей, чи знайомі вони з такою

ситуацією. Мама йде з ошатно одягненим сином
до школи. «Синку, будь ласка, обходь калюжі.
Біля них слизько, і ти можеш туди впасти, але ж
ти зараз не у вуличному одязі, і ми спізнимося
до школи, якщо тобі доведеться йти додому пе�
реодягатися». Хлопчикові ж дуже хочеться по�
стояти біля калюжі – у ній так здорово відбива�
ються дерева! До того ж дуже цікаво, наскільки
вона глибока? «Синку, я тебе ще раз прошу, не
підходь до калюж! Коли ти будеш у джинсах і
кросівках, гуляй, де хочеш, а зараз не час!»
Хлопчик протягом хвилини виконує застере�
ження мами, але потім, все забувши, підбігає до
величезної сяючої калюжі біля пагорка. Він на�
хиляється над нею, нові туфлі сковзають, і він
падає прямо в бруд!

Зробіть паузу, а потім попросіть дітей сказа�
ти, як вони думають: що зараз відчуває хлопчик,
якби вони були на його місці, то як би вчинили
зараз? Як би вони хотіли, щоб зараз вчинила ма�
ма? У нашому житті часто буває, що ми вперто не
слухаємося. І коли те, про що нас попереджали,
таки відбувається, ми раптом розуміємо, що були
неправі. Але при цьому нам так хочеться, щоб
нас простили, щоб нам дали можливість виправи�
тися, правда?

Біблійний вірш:
«Також не судіть, щоб не суджено й вас; і
не осуджуйте, щоб і вас не осуджено; про�
щайте, то простять і вам»

(Луки 6:37)

ЛЮБОВ ДО ТИХ, ХТО СПІТКНУВСЯ
Дії 9:1�30
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Скарби Христа

У Біблії є прекрасна історія про чоловіка,
який дуже сильно помилився, але його однако�
во простили заради Христа й прийняли у свою
родину.

Біблійна історія
Перед уроком візьміть дві вішалки для

верхнього одягу, натягніть між ними мотузку,
перекиньте через неї великий плед і поставте
десь у куті. Для світла з неба використовуйте
ліхтарик.

Учні Христа сміливо свідчили про Нього в
Єрусалимі й прилеглих містах. Християнство
стало поширюватися. Але багатьом юдеям це
не подобалося. Одним із найбільш затятих су�
противників молодої церкви й учення Христа
був фарисей на ім’я Савл. Коли за свідчення
про Христа побивали каменями диякона Степа�
на, Савл схвалював це вбивство й навіть стеріг
одяг, який поклали на землю ті, хто кидав ка�
міння. Цей чоловік настільки ненавидів хри�
стиян, що очистити від них Єрусалим йому зда�
лося мало. Він випросив у первосвященика ли�
ста в Дамаск до синагог, щоб він, якщо знайде
послідовників цього вчення, і чоловіків, і жінок,
зв’язавши, приводив у Єрусалим. Отже, ми пе�
реносимося в Дамаск (застроміть у потрібне місце
прапорець, а помічник у цей час нехай поставить
ширму; організуйте дітей швидко розставити перед
ширмою стільці; розіграйте сценку, читаючи слова з
Біблії й показуючи все, що відбувалося там).

(Коли діти розсядуться
на місця після вистави, під�
ведіть їх до біблійної істи�
ни). Чи думали ви про те,
що якби Ананій не виявив
любові до Савла, то, мож�

ливо, не було б такого ве�
ликого служителя, як апостол

Павло, яким Савл незабаром став? Або якби
Варнава не повірив у щирість його покаяння,
не простив би йому минулих переслідувань, то

інші люди так би й продовжували цуратися Са�
вла? Ісус Христос закликає нас любити й про�
щати тих, хто помилився. Савл був запеклим су�
противником церкви. Він переслідував і вбивав
християн, але й для нього свого часу засяяло
світло любові Ісуса. А Ананій і Варнава поділи�
лися з ним скарбом братньої любові й всепро�
щення, яким нас учить Господь.

Практичне застосування
Ти бачиш, що хтось припустився помилки

та вчинив неправильно? Не засуджуй його. Ти
можеш сказати цій людині про її гріх, що це за�
смучує Бога, але при цьому ти повинен відчу�
вати любов. Памятай, що Господь любить то�
го, хто спіткнувся, так само, як і тебе, тому
прощай того, хто помилився. Адже й ти допус�
каєш помилки й хочеш, щоб тебе простили й
дали тобі ще шанс, дали можливість виправи�
тися та прийняли з любов’ю (покладіть серце з
істиною в кошик).

Вивчення біблійного вірша
Нехай діти прочитають вірш у своїх Бібліях.

Вивчіть його методом розподілу. Наприклад,
клас ділиться на дівчаток і хлопчиків. Дівчатка
говорять «також не судіть», хлопчики відповіда�
ють «щоб не суджено й вас» тощо. Потім міняють�
ся. Після цього можна поділитися на тих, у кого
день народження навесні й улітку й у кого восе�
ни й узимку тощо.

Час творчості
Роздайте дітям потрібні матеріали. Для по�

чатку нехай намалюють по краї таблички гарну
рамочку, а зверху напишуть біблійний вірш. Пі�
сля цього нехай розкочують тонкі ковбаски й
викладають контури малюнка: одяг Савла – ко�
ричневого кольору, накидка – червоного, боро�
да – чорного, руки й ноги – рожевого, світло з
неба – білого. Нехай зафарбують землю крей�
дою сірого кольору.
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Любов до відкинутих

Біблійна істина: 
Ісус хоче, щоб ми любили, як Він, навіть

неприємну нам на перший погляд людину

Мета:
Навчальна: діти повинні дізнатися, що Бог

однаково любить усіх людей;
Практична: намагатися дружньо ставитися до

всіх, навіть неприємних їм людей

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Підготуйте запитання на повторення.
Для уроку вам потрібно:
� аркуші з запитаннями до минулого уроку

(по одному на учня), скручені в рулончики й
підв’язані ниткою до довгої мотузки, ножиці з
заокругленими кінцями й пов’язка на очі для
Повторення;

� фотографія маловідомої несимпатичної
зовні людини, що трудиться для справи Божої,
і листочки за кількістю учнів для Вступу;

� для Біблійної історії:
* дім з картону із прорізаним вікном (з на�

очності минулого уроку), укріплений на сірни�
кових коробках або прищіпках;

* фігурки з картону із приклеєним позаду
кільцем�держачком: Корнилія, ангела, групи
людей, Петра, полотнища з різними тваринами,
згаданими у Повт. Закону 14;

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

� для Часу творчості:
* білий і кольоровий картон світлих відтін�

ків формату А5;
* засушені квіти;
* декоративна сіточка для прикраси буке�

тів або з�під фруктів і овочів;

* степлер, лінійки, ножиці, клей, скотч,
нитки;

* прості олівці й фломастери.

Словник
Кесарія (приморська) – «царствена»,

місто, що лежить на Середземноморському уз�
бережжі Палестини, на південь від гори Кар�
мел. У ньому жили римські намісники. Місто
оточував великий фортечний мур, було два во�
допроводи.

Італійський полк – назва особливо по�
чесної частини римської армії.

Сотник – офіцер, командир сотні.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Повісьте мотузку між двома вішалками або

нехай її тримають двоє дітей. Зав’язуйте дітям
по черзі очі. Вони повинні зрізати рулончик з
запитанням і відповісти на нього. Якщо дитина
відповідає неправильно, вона повинна назвати
вірш або істину минулого уроку.

Вступ
Покажіть дітям фотографію й попросіть

написати на листочках, не підписуючись, що
вони думають про цю людину: яка вона за ха�
рактером, чим займається, чи багато в неї дру�
зів (молодші дітки можуть просто сказати це
вголос). Потім зберіть листочки й прочитайте
відгуки. Напевно, там буде досить «невтішних»
відгуків. Розкажіть тепер, хто ця людина й чим
вона займається. Іноді ми судимо про людину
тільки за зовнішніми даними або за тим, як до
неї ставляться інші. Якщо з якоюсь дитиною
ніхто не товаришує, може, про неї говорять
погане, ми часто теж починаємо цуратися її,
навіть не розібравшись, яка вона насправді.
Але Ісус хоче, щоб ми любили, як Він, навіть
неприємну нам на перший погляд людину, бо
вона теж Боже творіння.

Сьогодні ми дізнаємося про те, як Петро
навчився приймати всіх без винятку людей з
любов’ю.

Біблійний вірш:
«Та відкрив мені Бог, щоб я жадну людину
не мав за огидну чи то за нечисту»

(Дії 10:28)

ЛЮБОВ ДО ВІДКИНУТИХ
Дії 10
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Скарби Христа

Біблійна історія
Ми переносимося в Кесарію (розкажіть про

це місто, увіткніть прапорець, встановіть на столі дім).
У Кесарії жив один чоловік на ім’я Корни�

лій (підставте до віконця фігурку
Корнилія). Він був римлянин,
сотник Італійського полку.
Корнилій вірив в істинного
Бога, поклонявся Йому з усі�

єю своєю родиною, постійно
молився, чинив багато добра. Одного разу під
час молитви він побачив ангела (над будинком
підніміть фігурку ангела), який сказав йому (нехай
хтось із дітей прочитає слова ангела з Дії 10:4�6; за�
беріть фігурку ангела).

Корнилій ні миті не барився. Він негайно
покликав двох своїх слуг і воїна (помістіть у ві�
конці поруч із Корнилієм групу людей), розповів їм
про те, що сталося, й послав у Йоппію.

Поки вони були в дорозі, Петру в Йоппії
так само було видіння від Бога (піднесіть до ві�
конця фігурку Петра, а над будинком підніміть
полотно із тваринами). З неба до нього стало
опускатися полотно із усякими нечистими тва�
ринами, тобто тими, котрих євреям не можна
було вживати в їжу, інакше вони оголошува�
лися «нечистими» і не могли відвідувати храм.
Петро почув голос (нехай двоє дітей прочитають
у ролях вірші 13�15). Так було тричі, а після цьо�
го полотно знову піднялося на небо (заберіть
полотно).

Це видіння було непростим. Так Бог хотів
показати, що Петро не повинен вважати жодну
людину кепською або нечистою. Євреї вважали
язичників відкинутими, тобто не приймали їх,
нехтували. Вони думали, що лише вони – особ�
ливий народ, і Бог любить та благословляє тіль�
ки їх. Але Господь Ісус умер на хресті за кожну
людину у світі, тому й ми повинні любити, як
Він, навіть неприємну нам на перший погляд
людину.

Поки Апостол міркував над побаченим і
почутим, до дому підійшли слуги Корнилія (при�
туліть до дому фігурку групи людей). Святий
Дух сказав Петру (прочитайте вірші 19�20). Петро
пішов із цими людьми, і коли ввійшов у дім Кор�
нилія, то побачив, що той зібрав безліч народу,
щоб усі довідалися звістку про спасіння (підстав�
те до віконця Петра, Корнилія й групу людей). Тепер
Петро зрозумів, що хотів йому відкрити Гос�
подь. Він сказав... (нехай хтось прочитає вірші 28�
29). Корнилій розповів Петру про своє видіння,
і той прославив Бога за те, що Добра Звістка

відкривається тепер і язичникам (ви або помічник
прочитайте вірші 34�43).

Коли Петро ще продовжував цю промову,
Дух Святий зійшов на всіх, що слухали слово.
Тоді Петро сказав (нехай хтось прочитає вірш 47).
І велів їм хреститися в Ім’я Ісуса Христа. Скарб
любові Христа дарується кожному без винятку,
хто хоче його отримати!

Практичне застосування
А чи схожий на Петра ти? Чи можеш ти

бути щиро дружелюбним з людиною, що тобі
на перший погляд не сподобалася? Ісус хоче,
щоб ми любили, як Він, навіть неприємну нам
на перший погляд людину, тому що кожна лю�
дина – це творіння Боже, і ти не повинен від�
вертатися від когось, тому що він тобі подоба�
ється менше, ніж інший.

Вивчення біблійного вірша
На аркуш картону жовтого кольору при�

клейте аркуш двобічного червоного паперу із
прорізаними віконницями. Всередину вклейте
фігурку чоловічків чорного і білого кольорів,
напишіть на віконницях частини вірша.

Вивчіть вірш за допомогою посібника. При
словах «жадну людину» вкажіть на закресленого
чорного чоловічка, при словах «огидну чи то за
нечисту» – на білого.

Час творчості
Сьогодні ми будемо виготовляти картину на

стіну. Візьміть кольоровий картон, виріжте в ньо�
му отвір, відступивши по 2�2,5 см від країв. При�
кладіть кольоровий картон до білого й намалюй�
те всередині олівцем рамочку. Приклейте або
прикріпіть степлером до білого картону засушені
квіти, так щоб кріплення розташовувалося за
рамкою. Обріжте сіточку за розміром білого кар�
тону й прикріпіть її до нього степлером. На
кольоровому картоні напишіть по краї біблійний
вірш уроку та приклейте його на білий. Позаду
зробіть за допомогою ниток і скотчу підвіску,
щоб картину можна було повісити на стіну.
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Любов до тих, хто потрапив у біду

Біблійна істина: 
Ісус хоче, щоб ми з любов’ю допомагали

людям, які потрапили в біду

Мета:
Навчальна: діти повинні дізнатися про силу

молитви
Практична: не проходити повз людей, що по�

трапили в біду, намагатися їм допомагати,
чим тільки можна

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Іноді ми не наважуємося підійти й надати

допомогу. Це почуття важко описати, воно схо�
же на якийсь сором, ніяковість: «А раптом цій
людині нічого й не треба?», «А що він про мене
подумає?» тощо. Ми повинні долати боязкість і
з упевненістю пропонувати людям допомогу,
знаючи, що цим Господь хоче виявити через
нас Свою любов до людей.

Для уроку вам потрібно:
� записані на аркушах запитання до мину�

лого уроку й невеликий м’ячик для Повторен�
ня;

� секундомір для Вступу;
� посібник для Біблійної історії (див. відпо�

відний розділ) з ілюстраціями: закований Петро,
воїни, церква, що молиться, Петро й Ангел, Пе�
тро стукає у двері, Петро перед церквою;

� для Часу творчості: клейонки, аркуші бі�
лого паперу (якщо він глянсовий, пройдіться
по ньому гумкою), старі зубні щітки, старі гре�
бінці для волосся, акварель, склянки для води,
вирізані із цупкого паперу силуети обраного
вами малюнка за кількістю учнів, фломастери,
коректор.

Словник

Чвірка – четверо воїнів для чергування в
кожну з чотирьох сторож ночі (двоє – всереди�
ні, двоє – назовні в’язниці)

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Розкладіть на підлозі віялом або вряд ли�

сточки з запитаннями. Діти по черзі котять по
підлозі м’ячик і відповідають на те запитання,
до якого торкнувся м’яч.

Вступ
Придумайте для дітей будь�яку вправу на

швидкість, увімкніть секундомір. Коли діти за�
спокояться й розсядуться на місця, запитайте їх,
чи завжди вони з такою ж швидкістю поспіша�
ють на допомогу людям, які потрапили в біду.
Лихо – це не обов’язково, коли хтось упав у річ�
ку або зламав ногу. Це може бути босоніжок,
що порвався, ключ, що загубився, забутий удо�
ма сніданок. На жаль, часто ми проходимо повз
подібні «дрібниці» й упускаємо можливість допо�
могти ближньому та поділитися з ним скарбом
Христової любові. І хоча ми іноді не можемо до�
помогти фізично, ми завжди можемо молитися
за людину, що потрапила в біду. А молитва, як
ви знаєте, творить чудеса! Про один такий випа�
док ми дізнаємося сьогодні на уроці.

Біблійна історія
Наша сьогоднішня історія відбувається в

Єрусалимі, де почалися сильні переслідування
церкви (поставте на карту прапорець).

Цар Ірод убив апостола
Якова, брата апостола Іва�
на, і юдеї це схвалили. Щоб
догодити їм ще більше,
Ірод велів схопити й апо�
стола Петра та посадити
його в темницю (покажіть ді�
тям посібник з фігуркою Петра в кайданах). Також
він наказав поставити багато воїнів, щоб сте�
регти апостола (просуньте смужку з ілюстраціями
воїнів). Як ви думаєте, що могла зробити цер�

Біблійний вірш:
«Тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте з
отими, хто плаче!»

(Римлян 12:15)

ЛЮБОВ ДО ТИХ, ХТО ПОТРАПИВ У БІДУ
Дії 12:1�17

1818у
р

о
к

у
р

о
к



104
Скарби Христа

ква в цьому випадку? Правильно, вона моли�
лася (пересуньте смужку посібника на церкву, що
молиться)! Навіть коли ми не можемо нічого
зробити фізично, у нас є величезна сила мо�
литви, якою ми можемо допомогти людям, що
потрапили в біду. Й Ісус хоче, щоб ми з лю�
бов’ю допомагали таким людям (нехай хтось із
дітей прочитає Дії 12:5�6).

Але раптом трапилося щось зовсім неймо�
вірне (нехай діти по черзі прочитають вірші 7�10; по�
ставте картинку Петра з ангелом). Тоді Петро зро�
зумів, що з ним все це відбувається наяву, і що
Бог урятував його від смерті. Він озирнувся
навколо і пішов до дому однієї віруючої жінки
на ім’я Марія, у домі в якої зазвичай збиралася
церква. Підійшовши до дому, він постукав у во�
рота (поставте картинку Петра, що стукає). На шум
вийшла служниця. Побачивши Петра, вона від
радості навіть забула відчинити йому ворота, а
побігла назад у дім, щоб повідомити всім іншим.
Їй спочатку не повірили – чи може трапитися
таке чудо?! Але оскільки Петро продовжував
стукати, то ворота нарешті відчинили, і всі,
можна сказати, застигли від здивування: перед
ними справді стояв Петро (поставте останній ма�
люнок Петра й церкви)! Ось які чудеса відбува�
ються за нашою молитвою! Але нічого не було
б, якби церква не поспішила з любов’ю Петру
на допомогу. Хтось поруч із тобою щодня по�
трапляє в біду – маленьку або велику. Ісус хоче,
щоб ти з любов’ю допомагав людям, які потра�
пили в біду, і не проходив повз них!

Вивчення біблійного вірша
Розділіть клас на дві групи. Одна промов�

ляє одну частину вірша – «Тіштеся», друга їй від�
повідає «з тими, хто тішиться» тощо. Діліть клас
за різними ознаками і так вивчіть вірш до пов�
ного запам’ятовування. Нехай діти запишуть
його на хмарі. Нагадайте їм, що через місяць
підсумковий урок.

Час творчості
Застеліть робочі місця клейонками, роздай�

те дітям необхідні матеріали. Сьогодні ми будемо
працювати в стилі «розбризкування». Бризки, які
швидко летять, будуть нагадувати нам про те, що
ми з такою ж швидкістю повинні поспішати на
допомогу людям, що потрапили в біду!

Діти повинні взяти аркуш паперу, покла�
сти на нього вирізані силуети, набрати щіткою
води, добре пошкребти фарбу, струсити надли�
шок і, водячи щіткою по гребінці, почати роз�
прискувати фарбу по аркушеві, намагаючись не
зрушувати силуети. Так можна зробити блакит�
не небо, сіру або коричневу землю, зелені кущі.
Після закінчення розбризкування треба зняти
силуети, почекати, поки висохне фарба, і напи�
сати зверху фломастерами вірш та істину уроку.
Зафарбуйте коректором фарбу, що потрапила
на місце силуетів.

Практичне застосування
Не чекай, поки тебе попросять про допо�

могу. Сам шукай того, кому тобі можна було б
допомогти. Іноді люди соромляться покликати
когось на допомогу, попросити про щось. Але
якщо твоє серце буде сповнене любові до Ісуса
й до людей, то Святий Дух покаже тобі на лю�
дину, що потрапила в біду, 
і підкаже, як їй допо�
могти.

Попросіть дітей і їхніх батьків принести на
наступний урок по невеликій скляній баночці
або посудині з товстого пластику.
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Біблійна істина: 
Ми повинні показувати любов Христа лю�

дям, які не знають Його

Мета:
Навчальна: діти повинні дізнатися, що Бог лю�

бить однаково всіх людей у світі й що по�
сіяне ними насіння благовістя обов’язково
зійде

Практична: свідчити про любов Ісуса невіру�
ючим людям

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Щоб розповідати сьогоднішній урок дітям,

треба самому горіти любов’ю до Ісуса так, що
неможливо мовчати про Нього. Говоріть з діть�
ми в контексті вашого життя й свідчення про
Ісуса, щоб заняття вийшло щирим, а не лицемір�
ним або порожнім.

Підготуйте кілька запитань на повторення.
Потренуйтесь у малюванні символів для Біблій�
ної історії.

Для уроку вам потрібно:
� м’яч для Повторення;
� посібник для розучування вірша, оформ�

лений на ватмані формату А2 (див. відповідний
розділ);

� невеликі скляні баночки або склянки з
товстого пластику, пластилін світлих відтінків,
усілякі крупи й насіння, смужки з картону для
Часу творчості у вигляді стрічки.

Словник
Атени – столиця Аттики в Давній Греції,

столиця сучасної Греції. У часи Павла – дуже

гарне місто з безліччю храмів, жертовників, па�
лаців. Деякі з них збереглися й донині.

Філософія – наука про загальні закони
розвитку природи й суспільства.

Філософи епікуреї – послідовники фі�
лософської школи, яка стверджувала, що голов�
ною метою життя людини є досягнення безтур�
ботності, відсутності страждань, і досягти цього
можна, якщо бути мудрим, справедливим і доб�
рим.

Стоїки – послідовники філософської шко�
ли, яка стверджувала, що світ багато разів ви�
никає, розвивається й гине в пожежі, під час
якої душі вертаються в єдину душу Бога, а по�
тім усе починається спочатку. Почуття вони
вважали злом, а розум – Божим даром.

Ареопаг – пагорб в Атенах, де був зал для
верховного суду.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Попросіть дітей вишикуватися один за од�

ним. Кожна дитина по черзі виходить уперед,
ви їй зав’язуєте очі, а вона повинна підкинути
м’яч і спіймати його. Якщо м’яч упіймано, дити�
на розповідає якусь невелику частину того, що
вона запам’ятала з минулого уроку, і сідає на
місце. Якщо м’яч падає, хтось із дітей повинен
виручити друга й відповісти за нього на ваше
запитання, а сама дитина знову стає в кінець
колони й тепер, відповідно, сама одержує мож�
ливість виручити іншого.

Вступ
Поставте дітям запитання:
� Як ви думаєте, кого Бог любить більше: ві�

руючих чи невіруючих людей?
Коли пролунають кілька відповідей, ска�

жіть: у Біблії написано, що Бог полюбив нас,
коли ми ще були грішниками. Це означає, що
Бог любить однаково всіх людей. Звичайно,
Йому приносить величезне страждання невір’я
людей, їхні злі й нечестиві вчинки, але Він че�
кає їхнього покаяння, чекає іноді все їхнє жит�
тя. Тому, якщо ми хочемо робити Ісусові приєм�

Біблійний вірш:
«А Бог доводить Свою любов до нас тим,
що Христос умер за нас, коли ми були ще
грішниками»

(Римлян 5:8)

ЛЮБОВ ДО ТИХ, ХТО НЕ ЗНАЄ БОГА
Дії 17:15�34
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не, якщо ми хочемо, щоб у Царство Небесне
потрапило якомога більше людей, ми повинні
ділитися любов’ю Христа з тими, хто ще не знає
Його. Як це робив у своєму житті апостол Пав�
ло, ми дізнаємося на сьогоднішньому занятті.

Біблійна історія
Сьогодні ми переносимося в Атени (встав�

те на потрібне місце прапорець із символом, розка�
жіть про це місто).

Останнього разу, коли ми з вами зустріча�
лися з апостолом Павлом, він був ще Савлом.

Багато віруючих поділилися з
ним скарбом Христової любові,
і тепер він сам ділився ним із
багатьма�багатьма людьми, по�
дорожуючи для цього різними
країнами. Зараз він перебуває
в Атенах (намалюйте на дошці фі�
гурку Павла). Очікуючи своїх
друзів, які мали прибути трохи
пізніше, він став оглядати мі�
сто, і був вражений безліччю
ідолів (намалюйте поруч фігурку

ідола без постаменту). Звичайно, він не міг мов�
чати, адже в Атенах було стільки невіруючих,
людей, що помиляються, тобто тих, хто йде не�
правильною дорогою! Як же їм не розповісти
про Христа, не показати Його дивної любові?!
Він став проповідувати Христа юдеям у синаго�
зі, а також різним людям на площі (намалюйте
далі досить великий хрест).

Деякі філософи стали сперечатися з ним,
інші зацікавилися розмовою, треті просто почу�
ли, що мова йде про щось нове. А треба сказа�
ти, що всі атеняни та захожі чужинці нічим ін�
шим охочіше не займалися, як аби щось нове го�
ворити чи слухати (намалюйте знак запитання).
Таким чином, Павло дуже зацікавив їх, і незаба�
ром біля нього зібралася безліч слухачів, що
захотіли дізнатися про християнське вчення по�
більше. Для цього Павла запросили в ареопаг
(намалюйте символ дому, попросіть кого�небудь із ді�
тей прочитати Дії 17:23, після чого домалюйте ідолові
постамент і напишіть там «Незнаному Богові»).

Як ви бачите, Павло не накинувся на цих
людей з докорами. Ісус строго викривав юдеїв,
які не прийняли Його, що їм немає вибачення,
бо вони споконвічно були знайомі з істинним
Богом, знали правильну дорогу, знали, що
прийде Месія, але не прийняли Його. Ті ж, хто
жив тут, не знали істини й Божої любові, і Пав�
ло почав говорити до них (нехай діти по черзі

прочитають вірші 24�31; зітріть із дошки ідола й обве�
діть хрест). Ми повинні показувати любов Хри�
ста людям, які не знають Його, повинні свідчи�
ти про Нього, як про найбільший скарб на цьо�
му світі!

Після проповіді Павла деякі стали насміха�
тися над ним (намалюйте невеликий знак «мінус»),
деякі зацікавилися, але вирішили відкласти пи�
тання спасіння своєї душі на потім (поставте три
крапки). Але були й такі, хто після свідчення
Павла ввірував у Господа Ісуса (поставте знак
«плюс»). Ти можеш засмучуватися, що після тво�
го свідчення не всі люди відразу ж знаходять ві�
ру в Бога. Тоді ти згадай закон сіяння й жнив.
Посіяному зерну потрібен якийсь час, щоб про�
рости. Як швидко воно проросте, залежить від
його якості, від землі, вологи, добрив, тепла,
різних погодних умов. Але якщо зерно посіяне,
то в нього вже дуже багато шансів прорости,
тому твоє завдання – сіяти зерно віри, ростити
ж його буде Бог. Якщо ти показуєш любов Хри�
ста людям, які ще не знають Його, це обов’яз�
ково у свій час принесе плоди в їхньому житті
(зітріть знаки «мінус», «плюс» і три крапки та нама�
люйте замість них великий «плюс»).

Практичне застосування
Ти не знаєш, як говорити про Христа? Не

намагайся бути схожим на дорослого проповід�
ника. Просто розкажи людині, що ти відчуваєш
стосовно Христа, як ти говориш із Ним у моли�
тві, як Він любить тебе й усіх людей, як Він
страждав і вмер на хресті за твої гріхи, тому ти
намагаєшся жити за Його заповідями, щоб не
робити Йому боляче. Розкажи, як Він допома�
гає тобі й утішає тебе, коли трапляється лихо,
коли в тебе проблеми.

Розкажи, як Він дивовижно створив цей
світ – хіба може сама собою виникнути така
краса?! А якщо над тобою у відповідь насміха�
ються або просто відмахуються рукою, не су�
муй і не ображайся. З радістю пам’ятай про те,
що ти посіяв зерно, і воно обов’язково коли�
небудь дасть паростки!
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Вивчення біблійного вірша
Покажіть дітям «Доказ Божої любові». Вив�

чіть, дивлячись на нього, вірш. Потім нехай діти
по пам’яті запишуть його на хмарі.

Час творчості
Сьогоднішній наш виріб буде символізува�

ти наше свідчення. Ось ця посудина – це душа
невіруючої людини, без Бога вона порожня.
Пластилін – це серце, ґрунт, куди сіється на�
сіння благовістя про любов Ісуса. Наносимо
пластилін на баночку. А тепер засійте серце
кожний на свій смак насінням (нехай діти за�
повнять всю поверхню зернами й насіннями,
викладаючи їх навскіс смугами або малюнка�
ми). Після закінчення роботи прикріпіть на
край склянки надрізану стрічечку із записаною
істиною уроку.

ДОКАЗ

А Бог доводить
Свою любов до нас

тим, що Христос
умер за нас,
коли ми були

ще грішниками

Римлян 5:8

дата: НАВІЧНО 
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Біблійна істина: 
Господь закликає нас поважати й любити

начальство

Мета:
Навчальна: діти повинні дізнатися, що влада

встановлена Богом для збереження поряд�
ку, й Він хоче, щоб ми її поважали й любили

Практична: закликати дітей виявляти лагідність
і покірність стосовно батьків, учителів, слу�
жителів

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Домовтеся з яким�небудь молодим братом,

щоб він зіграв роль царя Агріппи.

Для уроку вам потрібно:
� листочки із ключовими словами минулого

уроку для Повторення;
� таблички зі словами БАТЬКИ, ВЧИТЕЛІ,

ДИРЕКТОР, НАЧАЛЬНИК ЖЕКу, ДИЯКОН,
ПАСТОР, ДЕПУТАТИ, ПРЕЗИДЕНТ для Вступу;

� накидка, корона з картону й гарне по�
кривало на стілець для Біблійної історії;

� посібник для розучування вірша (див. від�
повідний розділ);

� намистинки, бісер, блискітки, а також
пластилін, кольоровий картон, фломастери й
кілька ілюстрацій трону для Часу творчості.

Словник
Намісник – царський представник у захоп�

леній країні.
Кесар – загальна назва всіх римських імпе�

раторів, що походить від імені першого з них –
Цезаря, засновника римської монархії.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Розбийте клас на пари, роздайте кожному

по листочку із ключовим словом. Дитина повин�
на розповісти сусідові, що символізує це ключо�
ве слово в контексті минулого уроку.

Вступ
Повісьте на дошку таблички зі словами

ПАСТОР і БАТЬКИ. Запитайте в дітей, що
спільного в цих людей. Додавайте по одній таб�
личці, поки не пролунає слово «начальники».
Правильно, всі ці люди – представники влади.
Батьки повністю відповідають за дітей, поки тим
не виповниться 16 або навіть 18 років. Якщо на
заводі якась аварія, відповідати, як мовиться,
буде директор. Повірте, що життя в будь�якого
начальника не з легких, хоча багатьом і здаєть�
ся, що бути при владі – це вигідно.

На цьому занятті ми дізнаємося, як ставив�
ся до начальства апостол Павло, і до чого при�
вело його ставлення.

Біблійна історія
Сьогодні ми знову повер�

таємося до Кесарії, міста, де
Петро хрестив дім Корнилія
(помістіть на карту прапорець).

Апостол Павло за цей
час зробив багато роботи на
ниві Божій. Він ходив різними містами, при�
пливав у далекі краї, щоб поділитися скарбом
Христової любові з людьми, які гинуть. Але,
як ви пам’ятайте, коли Ісус навернув Павла на
істинну дорогу, Він сказав, що Павлові дове�
деться багато постраждати за Христове Ім’я.
Багато разів на Павла нападали з обвинува�
ченнями, його побивали камінням й киями,
він кілька разів потрапляв в аварію корабля,
сидів у темниці, але його любов до Ісуса не
зменшувалася, а навпаки, розпалювалася все
сильніше й сильніше. Також Господь сказав,
що Павло буде проповідувати перед царями, і
це слово теж, звичайно, не залишилося неви�
конаним.

Біблійний вірш:
«Нехай кожна людина кориться вищій вла�
ді, бо немає влади, як не від Бога, і влади
існуючі встановлені від Бога»

(Римлян 13:1)

ЛЮБОВ ДО НАЧАЛЬСТВА
Дії 25�26
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Павло періодично повертався до Єрусали�
ма. Там він, як і скрізь, сміливо проповідував
про Христа. Але юдеї, які противилися його
проповіді, підбурили городян, і Павла взяли під
варту. Щоб докладно у всьому розібратися, йо�
го відправили до римського намісника, що жив
у Кесарії. Той не знайшов у справі Павла нічо�
го страшного, але юдеї прагнули розправи. То�
ді Павло зажадав суду кесаря. А що було далі,
ми дізнаємося від сьогоднішнього нашого гостя.
Перед вами – юдейський цар Агріппа (нехай
брат зайде до класу і займе трон).

Цар: Добрий день, діти. Я не знаю, як ви
ставитеся до царів – у ваш час їх уже немає, але
начальників, як і раніше, багато. Можливо, не
всіх із них ви любите, а когось навіть терпіти не
можете. Але я хочу розповісти вам, як любов до
мене одного з підлеглих змусила мене задумати�
ся про віру в Христа.

Незважаючи на те, що я – юдейський цар,
прав на той час у мене було дуже мало. Якось
я приїхав у гості до римського намісника Феста.
Коли я пробув там кілька днів, він раптом ска�
зав мені, що в нього утримується дуже цікавий
в’язень на ім’я Павло, що має суперечки з юде�
ями про вшанування Бога і про якогось Ісуса
померлого, про Якого Павло стверджував, що
Він живий. Я зрозумів, про Якого Ісуса мовить�
ся, адже все це не в закутку діялось, і я багато
чув і про Самого Христа, і про Його учнів. То�
му я досить зацікавився Павлом і попросив Фе�
ста привести його.

Наступного дня ми прийшли до судової па�
лати, куди привели й Павла. Коли я дав йому
знак говорити, Павло почав такими словами:
«О царю Агріппо! Уважаю себе за щасливого,
що сьогодні я перед тобою боронитися маю з
усього, у чім мене винуватять юдеї, особливо ж
тому, що ти знаєш усі юдейські звичаї та супе�
речки. Тому я прошу мене вислухати терпляче».
Я здивувався, що він так із мною говорить. Зви�
чайно, я був цар і юдей за походженням, але
народ мене не любив, тому що я товаришував з
римлянами. А тут така повага! Я став слухати
дуже уважно. Павло розповів про своє життя,
як він був ревним фарисеєм, як переслідував
учнів Христа. Потім розповів про те, як зустрів
Ісуса, як осліп від яскравого світла, як прозрів
за молитвою Ананія, як став проповідувати
Христа людям, щоб вони покаялися й наверну�
лися до Бога, роблячи справи, гідні покаяння.

Слухаючи Павла, я задумався, а що якщо
Христос – насправді Бог? Адже наші пророки

говорили про прихід Месії. Але мої міркування
перервав грубий голос Феста. «Дурієш ти, Пав�
ле! Велика наука доводить тебе до нерозуму!» –
крикнув римський намісник. Я з цікавістю поди�
вився на Павла – як він відповість на таку бру�
тальність? «Не дурію, о Фесте достойний, але
провіщаю слова правди та щирого розуму», –
чемно відповів Павло. Він знову здивував мене
своїм лагідним ставленням. Я сказав йому: «Ти
малощо не намовляєш мене, щоб я став хри�
стиянином...». «Благав би я Бога, щоб – чи ма�
ло, чи багато, – не тільки�но ти, але й усі, хто
чує сьогодні мене, зробились такими, як і я,
крім оцих ланцюгів...», – відповів мені Павло.
Після цього я порадився з Фестом, і ми виріши�
ли, що ця людина нічого, гідного смерті або
ланцюгів, не робить. Але тому, що він зажадав
суду кесаря, то нехай вирушає до Рима.

На цьому я з вами прощаюся й залишу на
пам’ять наступні слова: будьте шанобливі з
будь�яким начальником – учителем, батьками,
дияконом, депутатом. Ваші любов і повага не за�
лишаться без плоду, і, можливо, своїм ставлен�
ням ви скеруєте їх до Христа.

Практичне застосування
Сьогодні буквально на кожному кроці

можна почути, як лають владу. Але подумай,
якби кожний, хто її лає, молився б за начальни�
ків, людей при владі, від цього було б набагато
більше користі! Якби в нас не було влади, зло�
чинці не боялися би красти, убивати людей,
кожний робив би те, що вважав справедливим,
як у часи суддів Ізраїльських. Якби в дітей не
було батьків, з них невідомо б що виросло. За
сумним даними, вихованці дитячих будинків ду�
же часто стають на злочинну дорогу. Якщо ти
будеш ставитися до будь�якої влади з повагою і
любов’ю, Бог буде тебе благословляти, і цілком
можливо, що твоє ставлення змусить цих людей
задуматися про Бога й прийти до Христа.

Вивчення біблійного вірша
Вивчіть

вірш за до�
помогою по�
сібника.

Час творчості
Сьогодні діти повинні виліпити із пластилі�

ну трон (повісьте перед ними ілюстрації), на та�
бличці з картону написати вірш або істину уро�
ку, прикріпити на неї трон і прикрасити його.

ЯК НЕ ВІД
БОГА,

БО НЕМАЄ
ВЛАДИ,

І ВЛАДИ
ІСНУЮЧІ

ВИЩІЙ ВЛАДІ,

КОРИТЬСЯ

ВСТАНОВЛЕНІ
ВІД БОГА

РИМЛЯН 13:1

НЕХАЙ КОЖ�
НА ЛЮДИНА 



110
Скарби Христа

Біблійна істина: 
Ісус хоче, щоб ми любили Його найбільше

на світі

Мета:
Навчальна: діти повинні зрозуміти, що дорож�

че за Ісуса в цьому світі нікого й нічого немає
Практична: довіряти своє життя Господу, на�

магатися виконувати Його заповіді

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Підготуйте такі запитання на повторення,

щоб відповіддю було одне�два слова. Потренуй�
тесь управляти магнітом. Зробіть зразок виробу.

Для уроку вам потрібно:
� відповіді на запитання, записані на арку�

шах паперу, а також інші біблійні слова, що сто�
суються запитань на повторення;

� магніт із прикріпленою пластиліном малень�
кою табличкою з картону зі словом ІСУС, залізні
скріпки зі вставленими всередину табличками з
паперу з записаними плодами Духа для Вступу;

� відксерокопійований з Біблії текст Дії
20:18�35, згорнутий у сувій і запечатаний у вели�
кий конверт, підписаний на ім’я вашого класу,
для Біблійної історії;

� білі, червоні й сині нитки для в’язання (на�
півшерсть) або вишивки (муліне, акрилові), ножи�
ці, книжки стандартного й середнього формату,
клей ПВА, таблички кольорового картону фор�
мату А5 (він повинен бути матовим, а не глянсо�
вим, щоби добре вбирав клей), фломастери для
Часу творчості.

Словник
Мілет – багате давнє грецьке місто, роз�

ташоване в 60 км від Ефеса. На його місці за�

раз стоїть бідне сільце Паблаттія (за іменем
Павла).

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Повторення
Розвісьте по класу правильні й неправиль�

ні відповіді на запитання за допомогою рулон�
чиків скотчу або шпильок. Нехай діти стануть
один за одним і виходять уперед по одному. Ви�
слухавши запитання, вони повинні знайти пра�
вильну відповідь і, підійшовши до нього, доторк�
нутися до нього рукою. Якщо дитина показала
правильну відповідь, вона сідає на місце, якщо
ні – стає знову в ряд.

Нагадайте дітям, що наступний урок – під�
сумковий. Нехай вони повторять істини й вірші,
погортають Біблію, нагадавши собі досліджува�
ні тексти (вони можуть попросити допомоги в
батьків). На підсумковому занятті ми будемо
займатися справжнім пошуком скарбів!

Вступ
Попросіть дітей зібратися навколо вашого

стола. Розкладіть скріпки зі словами у вигляді
кола. Запитайте в дітей, що це за слова. Так, це
плоди Духа. У цьому світі в людини може бути
вияв того або іншого плода Духа. Хтось мило�
сердний, допомагає бідним і хворим. Хтось ла�
гідний за вдачею, не сперечається, не грубія�
нить (покажіть магніт із приклеєним словом ІСУС).
Але тільки людина, що любить Господа, може
виявляти всі плоди Духа (проведіть посередині
окружності магнітом, так щоб всі скріпки пристали до
нього). Якщо ти любиш Ісуса найбільше на світі,
Він буде без міри давати тобі Свої небесні скар�
би, змінюючи твоє серце й наповнюючи лю�
бов’ю до людей.

Коли діти розсядуться на місця, зацікавте
їх несподіваним вступом до Біблійної історії.

Біблійна історія
До речі, апостол Павло залишив для нас із

вами лист, у якому міститься дуже важливе пові�
домлення для кожного з вас особисто (візьміть у
руки конверт). Я точно знаю, що він говорив ці

Біблійний вірш:
«І будете ви дуже пильнувати про свої ду�
ші, щоб любити Господа, Бога вашого»

(Ісуса Навина 23:11)

ЛЮБОВ ДО БОГА
Дії 20:13�38
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слова, збираючись востаннє до Єрусалима, де
його потім узяли під варту й повели в Кесарію –
про це ми з вами довідалися минулого уроку.
Зараз Павло в місті Мілеті (застроміть прапорець
на карту, розкажіть про острів).

Що ж він хоче сказати нам з вами (станьте
перед класом, відкрийте конверт, розгорніть сувій і
прочитайте текст)? Які прекрасні слова, чи не
так? Павло знає, що попереду його чекають чи�

малі страждання й навіть
смерть, але він з радістю
дивиться в майбутнє, тому
що попереду – вічність із
його улюбленим Ісусом! Як�
що ти любиш Ісуса найбіль�

ше на світі й чекаєш вічного
царювання з Ним, то всі твої проблеми, при�
крощі, неприємності й страждання здадуться
незначними. Якщо ти любиш Ісуса найбільше на
світі, Він буде змінювати твої серце й характер,
щоб ти все більше був схожий на Нього. Якщо
ти любиш Ісуса найбільше на світі, ти будеш го�
ворити про Нього людям, і Царство Боже буде
наповнюватися все новими й новими дітьми Бо�
жими. Ісус хоче, щоб ми любили Його найбіль�
ше на світі (покладіть серце з істиною в кошик пові�
тряної кулі).

Практичне застосування
Головне питання сьогоднішнього заняття –

чи любиш ти Ісуса найбільше на світі? Можли�
во, ти ще не зважився стати Його другом? Тоді
сьогодні – прекрасна можливість для цього.
Або, може, Ісус став для тебе просто звичкою й
ти не спілкуєшся з Ним, як з живим і всемогут�
нім Богом? Не допускай цього. Молися, щоб то�
бі завжди мати гарячі й міцні стосунки з Ісусом.
А якщо у твоєму житті є щось, що заважає тобі
спілкуватися із Христом, якщо ти наприкінці
дня раптом згадуєш, що витратив час на багато
ігор і забави, але жодного разу не поговорив з
Ісусом, то почни будувати свій день так, щоб він
починався з молитви, щоб кожну твою справу
було зроблено разом із Христом.

Вивчення біблійного вірша
Станьте в коло й вимовляйте по черзі біб�

лійний вірш і посилання. Потім нехай діти запи�
шуть його на хмарі й підвісять до стелі.

Час творчості
Хлопчики на книжку намотують нитку

синього кольору, дівчатка – червоного (15�25
кілець залежно від товщини ниток). Тепер нит�
ку білого кольору треба пропустити під всіма
намотаними нитками в торці книги й зав’язати
подвійним вузликом – це в нас буде верх голови.
Акуратно знімаємо всі нитки із книжки, заправ�
ляємо вузлик білих ниток всередину, обрізаємо
його кінці. Відступивши 2 см від краю голови,
перев’язуємо білою ниткою всю основу – це
шия. Перед чоловічка – це бік основи, де нитки
йдуть не кільцем, а лініями, тому вузлик для шиї
зав’язуємо зі зворотного боку.

Тепер намотуємо на книжку меншого роз�
міру білі нитки (10�20 кілець залежно від товщи�
ни ниток) і акуратно знімаємо їх із книжки. Це
будуть руки. Вставляємо їх у середину тулуба,
білою ниткою, відступивши 2,5�3 см від шиї,
підв’язуємо пояс вузликом назад, обрізаємо кін�
ці. Відступивши від краю рук 1,5 см, зав’язуємо
синьою (червоною) ниткою кисті. Тепер розрі�
жемо нитки внизу тулуба й на кінцях рук. Для
дівчаток лялька готова. Хлопчики розділяють
тулуб на дві частини й підв’язують ступні білою
ниткою, відступивши від нижнього краю 1,5 см.

На табличці з картону вгорі пишемо біб�
лійну істину уроку й підклеюємо ляльку клеєм
ПВА в районі голови й пояса.
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Біблійна істина: 
Господь дарує людям скарб Своєї любові,

і щасливий той, хто приймає цей дарунок

Мета:
Навчальна: закріпити в пам’яті вивчені про�

тягом семестру Божі істини
Практична: спонукати дітей застосовувати ви�

вчене на практиці у своєму житті

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка
Ми пропонуємо вам улаштувати пошук

справжнього скарбу, у ролі якого буде виступа�
ти коробка з подарунками. Ви можете закопати
її зранку десь поблизу церкви й поставити не�
подалік чергового, щоб охороняти її. Або знай�
діть місце, куди її сховати в церкві. Щоб не за�
плутатися, розкладіть в необхідні пункти запи�
ски з підказками у зворотному порядку, тобто
спочатку ви ховаєте записку №4, у якій записа�
но 4�е завдання й зазначено місце знаходження
скарбу. Щоб діти відразу не читали, де перебу�
ває наступна записка, підклеюйте до завдання
окрему вказівку у вигляді рулончика на нитці й
віддавайте рулончик, коли завдання буде вико�
нано. Записки можна писати на потриманому
над вогнем папері формату А5. Якщо ви прово�
дите пошук на вулиці, то візьміть із собою зоши�
ти й ручки, і розташовуйте записки так, щоб
письмові завдання діти робили в місцях, де
можна присісти. Останнє завдання краще вико�
нувати в класі. Будьте готові до змін погоди! Ви�
пишіть собі пряму мову героїв з місць Біблії, які
діти пройшли за цей семестр (і з домашнього
щоденного читання). Приготуйте матеріали для
творчої роботи.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Ігри на повторення
Скажіть дітям, що сьогодні буде справжній

пошук скарбу! Після кожного виконаного завдан�
ня їм буде видаватися вказівка, де перебуває на�
ступна записка. Таким чином, з кожним разом ми
будемо все ближче до скарбу! Видайте дітям за�
писку №1, відірвавши рулончик із вказівкою.
Після кожної гри повторюйте істину цього уроку.

Записка №1 «Коштовні істини»
ВІДШУКАЙ КОШТОВНІ ІСТИНИ Нехай

діти заповнять 1�у сторінку уроку №22. Видай�
те їм додаток до записки №1 із вказівкою, де
перебуває записка №2.

Записка №2 «Коштовні слова»
ДАЙ ВІДПОВІДЬ, ХТО СКАЗАВ ЦІ КОШ�

ТОВНІ СЛОВА
Читайте цитати прямої мови. Запитуйте ді�

тей по черзі або в будь�якому встановленому
вами порядку, чиї це слова. Видайте їм додаток
до записки №2.

Записка №3 «Коштовні вірші»
ВПИШИ ПРОПУЩЕНІ СЛОВА В КОШ�

ТОВНІ ВІРШІ
Нехай діти виконають завдання на 2�ій сто�

рінці уроку, дайте їм додаток до записки №3.
Записка №4 «Коштовні таланти»
ПОДІЛИСЯ СВОЇМИ ТАЛАНТАМИ
Дайте дітям ватман, нехай вони оформлять

його у вигляді карти за допомогою олівців, фло�
мастерів, фарб, пластиліну, а зверху напишуть
назву цього випуску «СКАРБИ ХРИСТА». На
хмаринах і сердечках, намальованих ними на
карті, нехай напишуть, що їм найбільше сподо�
балося в цьому семестрі, чого вони навчилися
(молодшим дітям принесіть оформлений плакат,
а враження вони нехай намалюють).

Ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви зро�
бите фото із цим плакатом і надішлете його в
Центр Християнського Співробітництва.

Видайте дітям останній додаток із вказівкою,
де перебуває скарб. Влаштуйте солодкий стіл на
природі або в класі, запустіть повітряну кулю.

Біблійний вірш:
«Отож�бо, для вас, хто вірує, Він коштов�
ність» (1 Петра 2:7а)

СКАРБИ ХРИСТА
Підсумковий урок
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До зустрічі в наступному навчальному році й Божих благословень!


