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Наш учорашній малюк іде до школи. Це його

перший крок до незалежності. Батьки ніби відсту�

пають на другий план, а наперед виходять нові

друзі, вчителі. Авторитет учителя в очах малень�

кого школяра – величезний. Пам’ятайте про це і

будьте для дитини прикладом, гідним наслідуван�

ня, адже саме дивлячись на вас вона зрозуміє,

який Бог.

Фізичний розвиток

Дитина приходить до школи, маючи недостатній

фізичний розвиток. Росте вона повільно. Вдоско�

налюється. Однак така дитина переповнена

енергією. Вона життєрадісна і жвава. Постійно

поліпшується координація рухів, дитина любить

бігати, стрибати, гратися. Діти люблять позмага�

тися, вони надають перевагу рухливим команд�

ним іграм, естафетам. Захоплюються спортом. Їм

подобається бути на свіжому повітрі, тому в про�

цесі навчання потрібно передбачати екскурсії,

прогулянки, походи на природу.

Розумовий розвиток

Перші труднощі – перехід від садочка, дому до

школи. Школа пред’являє до дитини особливі ви�

моги – вчися, будь успішним, не отримуй поганих

оцінок. Але ви не маєте забувати, що, хоча на�

вчання – основний вид діяльності, гра все�таки

досить важлива в житті дітей. Не позбавляйте їх

задоволення, дозволяйте гратися.

Мислення дітей у цей період – конкретне, бук�

вальне, вони мислять окремими образами, погано

сприймають абстракцію, символізм. Тому будьте

обережні з використанням абстрактних понять.

Вони можуть концентрувати увагу протягом 6�15

хвилин, тому не варто перевантажувати і напружу�

вати їх. Ваша біблійна історія має тривати не до�

вше 12�15 хвилин.

Логічне мислення лише починає розвиватися, а

тому намагайтеся готувати запитання, що вимага�

ють ясної відповіді; надайте дитині можливість

зробити вибір у вчинках. Розповідайте життєві

історії, а потім запитуйте дітей, як вони вчинили б

у подібних ситуаціях.

У віці 6�11 років пам’ять функціонує якнайкра�

ще – навантажуйте її завчанням напам’ять віршів

з Писання, вивчайте біблійну хронологію, гео�

графію. Плануйте захоплюючі біблійні подорожі

за картами, які ви виготовите разом з дітьми.

Діти цього віку допитливі, люблять читати,

спілкуватися, відвідують різні гуртки і клуби за

інтересами. Будьте уважним слухачем, спілкуйте�

ся з дітьми, заохочуйте їхні здібності і таланти,

підтримуйте починання.

Соціально�емоційний розвиток

Діти від 6 до 11 років – на шляху емоційного до�

рослішання. Вони здатні контролювати свої

емоції. Поступово звільняються від егоцентрич�

ності дитинства, негативізму. Шукають поваги на�

вколишніх. Для них дуже важлива позитивна

оцінка вчителя і схвалення однолітків. Як правило,

діти цього віку дуже довірливі і щирі. Гостро

відчувають несправедливість, готові з нею боро�

тися. Емоційно такі діти ще незрілі, тому їхні

емоції потрібно спрямовувати в правильне русло,

встановлюючи стандарт християнської поведінки.

Пояснюючи біблійну істину, показуйте Божу лю�

бов і турботу про них.

Духовно�моральний розвиток

У цьому віці діти особливо сприйнятливі до ду�

ховних питань. Їхня віра простодушна, вони

відкриті для духовних істин. Знають, що таке гріх,

добро, зло. Христос для них – Друг, Господь, Спа�

ситель. Діти дуже чутливі до заклику до покаян�

ня, іноді складається враження, що молодші шко�

лярі – всі християни, так щиро та не награно вони

відповідають на уроках і намагаються застосува�

ти у своєму житті біблійні принципи.

Поради вчителеві

Хочеться повторити знайому істину: всі діти

різні. Пам’ятайте, що дитина – це особистість, яку

створив Господь, а вам Він доручив наставити цю

особистість у дусі істини. Ви маєте любити своїх

учнів, бути чуйним до їхній потреб, стати їхнім

другом. Не бійтеся говорити їм про свою любов,

ВСТУП 
ЩО НЕОБХІДНО ЗНАТИ ПРО ТИХ, 

КОГО НАВЧАЄШ

Вікові особливості дітей 6�11 років



Мета уроків семестру

Цикл цих уроків має допомогти дітям зрозуміти

важливість дослідження і вивчення Біблії, тому

що Слово Боже – це шлях, ідучи яким вони ста�

нуть ближчими до Бога. Діти мають навчитися за�

стосовувати ключові істини Писання у своєму по�

всякденному житті.

Даний навчальний посібник розрахований на

весь навчальний рік. Матеріал розділено на два

семестри. Уроки першого семестру присвячені

дослідженню Старого Заповіту, а другого семест�

ру – Нового Заповіту.

Наочність

Намалюйте стародавній сувій з зотлілими від ча�

су краями. На цьому сувої помістіть тему семест�

ру і біблійний вірш циклу Єремії 29:13. Поясніть

дітям, що в цьому семестрі ми будемо вивчати

істини, викладені в Біблії. Вони дуже важливі для

нас і нині, незважаючи на те, що Бог залишив їх

людству дуже давно. Вивчіть цей вірш.

Плакат до циклу уроків

Виготовте плакат, на якому намалюйте велику

стародавню книгу з чистими сторінками. Зверху

над книгою помістіть напис «Як ми можемо на�

близитися до Бога».

Скористайтеся на першому уроці сторінкою А,

щоб показати способи, за допомогою яких діти

зможуть стати ближчими до Бога. Під час уроку

випишіть перераховані дітьми способи (спасіння,

молитва, вивчення Біблії, поклоніння, спів тощо) і

помістіть їх на сторінці.

Попросіть учнів проілюструвати біблійну

історію. Вони можуть зробити це дома, щоб не ви�

трачати багато часу в класі. Просіть учнів підпису�

вати малюнки. Розвішуйте їхні роботи навколо ос�

новного плаката.

На сторінці Б плаката кожного уроку вклеюйте

листок таким чином, щоб у книзі можна було пе�

регортати сторінки. На цих сторінках необхідно

записувати біблійну істину уроку і біблійний вірш,

що розучується. Цей посібник має вивішуватися

на кожен урок циклу. Виділіть час для обговорен�

ня біблійних істин і вивчення вірша.

Робочий зошит

Робочий зошит призначений для індивідуальної

роботи кожного учня. Читаючи історії, виконуючи

завдання і розфарбовуючи малюнки, діти краще

запам’ятають біблійну історію і навчаться робити

правильні вчинки.

4 Як стати ближчим до Бога

ЯК СТАТИ БЛИЖЧИМ ДО БОГА

Як стати ближчим до Бога

«І будете шукати Мене, і знайде�

те, коли шукатимете Мене всім

своїм серцем»

(Єремії 29:13)

А

Б

Як ми можемо наблизитися до Бога

про повагу до їхніх добрих якостей. Нехай ваші

діти, бачачи турботу про них, усвідомлюють, які

вони дорогі для Господа і для вас.

Вік 6�11 років – найкращий час для виховання

дітей у вірі. Розумно посіяне зерно Слова Божого

запам’ятовується на все життя. «Привчай юнака

до дороги його, і він, як постаріється, не уступить�

ся з неї» (Приповісти 22:6).

Ви – вчитель, і виконання Великого Доручення

Ісуса Христа – ваша мета. Пам’ятайте, що Господь

обрав вас співробітником. Навчаючи своїх

підопічних, учіться самі в нашого Господа. «Отож,

брати любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуй�

тесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша

праця не марнотна у Господі!» (1 Коринтян 15:58).

Божих вам благословень



Кожен урок складається з двох частин: роботи в

класі й індивідуального завдання додому.

Завдання в Зошиті учні виконують в класі, але,

якщо ви видаєте Зошити дітям додому, їх можна

закінчити дома.

Листок щоденного читання Біблії

До кожного уроку додається відрізна сторінка зі

вказівками щодо щоденного читання. Її необхідно

зігнути за пунктиром і вирізати. Сторінка має бути

заповнена до наступної неділі, щоб ви могли пе�

ревірити виконання дітьми домашньої роботи. На�

прикінці циклу уроків усі сторінки можна скріпити

в книжечку.

Біблійний вірш

Одне з важливих завдань уроку – це запам’ятову�

вання віршів з Писання. Вірш має найбільш яскра�

во відбивати ключову істину уроку. Допоможіть

дітям зрозуміти зміст вірша, запам’ятати його, за�

вчивши на уроці. Поясніть значення невідомих слів.

Подумайте, як можна найбільш вдало оформити

вірші до уроків. Можна їх, наприклад, зробити у

вигляді прикладної наочності, поєднуючи фігурки

з фланелеграфа, слова і нескладні символи.

Біблійні вірші можна розучувати за допомогою

рухів, жестів. Обов’язково вивчайте з дітьми поси�

лання на Писання, це необхідно робити для того,

щоб діти знали місце з Біблії, звідки взятий вірш.

В матеріалі до уроку ви знайдете повну версію

вивчення біблійного вірша; пропонуємо вам

підійти творчо до його завчання.

Таблиці досягнень і відвідування

«Таблиця досягнень» до уроків 1 семестру і

«Щоденник юного детектива» (семестр 2) знахо�

дяться на внутрішньому боці обкладинки на по�

чатку і наприкінці кожного Робочого зошита. Таб�

лиці відвідування знаходяться на стор. 70 і 162�

163 відповідно для кожного семестру, а символи

до них – на стор. 74 і 165. Ці таблиці допоможуть

вам відзначити тих, хто сумлінно ставиться до

відвідування уроків недільної школи. Наприкінці

уроку пройдіть по класу і перевірте заповнення

таблиць відвідування і досягнень. Простежте, щоб

були заповнені графи: «Вивчив вірш», «Приніс

Біблію», «Щоденне читання», а графу «Внесок у

заняття» заповніть самі.

Добре було б наприкінці уроків семестру наго�

родити чи особливо відзначити тих дітей, які вчас�

но приходили на уроки, акуратно і відповідально

виконували завдання в Зошитах, вивчали вірші.

Молодші школярі – це ще діти, вони мають потре�

бу в тому, щоб ми, дорослі, помічали їхні досяг�

нення, хвалили їх за добрі результати. Можна за�

здалегідь придбати листівки чи зробити закладки

та написати на них побажання.

Вивчення книг Біблії 

Протягом уроків цього семестру ваші діти мають

вивчити назви книг Біблії. Діти люблять гратися і

швидше завчать назви книг Біблії, якщо ви будете

застосовувати ігрові моменти.

Зробіть імітацію книжкових полиць, окремо для

книг Старого Заповіту і Нового Заповіту. Поясніть

дітям, що Біблія – це ціла бібліотека, у ній зібрано

багато книг. На кожному уроці ви будете знайоми�

тися з новими назвами книг, виставляючи їх на

книжкову полицю.

Коли ви зберете всю книжкову полицю в «Біб�

ліотеці», у вас вийде красива райдужна палітра.

Діти люблять усе яскраве, гарне. Збирання такої

бібліотеки – справа складна, бо потрібно буде

вивчити 66 назв книг. Але ви проведете все у

формі гри, так діти краще засвоять матеріал.

У веселці сім основних кольорів, то й у вашій

«Бібліотеці» є сім основних розділів: Книги Зако�

ну – червоний колір (Буття, Вихід, Левит, Числа,

Повторення Закону); історичні книги – жовтогаря�

чий колір (12 книг); поезія – жовтий колір (Йов,

Псалтир, Приповісти, Еклезіяст, Пісня над пісня�

ми); Пророцькі книги – зелений колір (17 книг

пророків Старого Заповіту); Історичні книги Ново�

го Заповіту – блакитний колір (Євангелія від

Матвія, Марка, Луки, Івана; Дії святих апостолів);

Книги послань – синій колір (21 послання); Об’яв�

лення – фіолетовий колір.

Наприкінці першого уроку цього семестру є по�

ради щодо виготовлення гри «Бібліотека». Пере�

малюйте наочність, зробіть необхідну кількість

корінців, розфарбуйте відповідно до зазначених

вище кольорів веселки.

Використовуйте риму для завчання чи підберіть

будь�яку мелодію, щоб можна були проспівувати

назви книг Біблії, які досліджуються:

Одна за одною в Біблії книги стоять,

Хто їх розставить швиденько всі в ряд?

� 39 книг – це Старий Заповіт,

� 27 за порядком – Новий Заповіт (потім пе�

релічіть назви досліджуваних книг).

Спочатку дозволяйте дітям користуватися зміс�

том. На кожному уроці виділяйте час для вивчен�
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ня і повторення назв книг Біблії. Наприкінці семе�

стру, на підсумковому уроці, проведіть гру�еста�

фету «Хто швидше збере книги Біблії?». Для цьо�

го вам потрібно буде зробити другий комплект

книг. Розділіть клас на 2 команди, поясніть прави�

ла: діти мають самостійно скласти всі книги Біблії

одну за одною, змагаючись на час. Діти можуть

вільно пересуватися класом, складаючи свій лан�

цюжок чи книжкову полицю. Цінується дружна

участь усіх членів команди і правильність скла�

дання. Подумайте, як заохотити найбільш актив�

них учасників команд.

Підготовка до уроку

Щодня вчіться самі і моліться. Якщо у вас ще не

виділений спеціальний час для спілкування з Бо�

гом наодинці, обов’язково зробіть це. Вам

потрібно спілкуватися з Богом, щоб бути добрим

вчителем і взірцем для учнів.

Завжди все починайте з молитви. Моліться за

себе і своїх учнів, за те, щоб ви були корисними

суспільству. Вивчайте Біблію. Починайте з прочи�

тання тексту конкретного уроку. Потім переходьте

до «Щоденного читання Біблії».

Читайте тексти в Робочому зошиті. Записуйте

всі свої ідеї на полях Зошита чи в блокноті. Весь

тиждень розмірковуйте про майбутній урок, зби�

раючи конкретні приклади чи ілюстрації і подумки

пропонуючи їх дітям.

Готуйте наочність до уроку заздалегідь. Вико�

нуйте завдання з Робочого зошита, щоб знати

відповіді і бути готовим допомогти учням у разі

потреби.

Неодноразово читайте текст уроку протягом тиж�

ня. Ви маєте досить добре знати матеріал із «Кни�

ги вчителя», щоб могли переказати його своїми

словами. Ніколи не читайте з папірця під час уроку.

Читати ви можете тільки біблійні вірші, щоб во�

ни пролунали дослівно з Біблії. Розповідайте урок

так, немов би ви ділитеся історією зі свого влас�

ного життя. За допомогою цікавих деталей, тону

голосу, виразу обличчя, жестів намагайтеся зро�

бити урок якомога жвавішим, щоб полонити увагу

учнів. Коли ви з учнями читаєте Біблію, можливо,

вам доведеться щось перефразувати чи пояснити,

щоб їм було легше зрозуміти зміст.

Можете використовувати доречні приклади з

особистого досвіду. Діти люблять слухати реальні

історії. Якщо ви розповідаєте історії з життя інших

людей, пропускайте чи змінюйте імена, за винят�

ком тих випадків, коли вам дозволяють роз�

повісти про цей випадок, чи коли він загаль�

новідомий. Вигадані історії теж підходять для при�

кладу. Ви можете описати учням деяку ситуацію і

попросити придумати можливі рішення проблеми

чи наслідки застосування істин уроку.

Біблійні вірші треба зачитувати на уроці з Біблії

дослівно. Нехай діти бачать вашу любов до Писання.

Час молитви

Молитві треба виділяти особливий час на уроці.

Якщо у вашій церкві немає молитовного списку,

який активно використовується щотижня, приго�

туйте такий для свого класу. Роздавайте учням

листки паперу, де вони зможуть записувати свої

молитовні прохання. Можливо, спочатку вам до�

ведеться поділитися власними потребами. Неза�

баром учні зможуть спокійно розповідати вам про

свої. Завжди моліться за всі потреби учнів, у тому

числі й невисловлені. Нагадуйте дітям, щоб вони

щодня молилися.

Пам’ятайте про місіонерів, складіть список їхніх

імен, попросіть кожного учня обрати одне ім’я і

молитися за цього місіонера протягом тижня.

Можливо, вам захочеться написати лист цьому

місіонеру, щоб повідомити йому про молитовну

підтримку. Спонукайте дітей теж написати листи

місіонерам. Ви просто будете вражені, скільки

відповідей отримаєте і про скільки відповідей Бо�

га на молитви вам розкажуть місіонери. У резуль�

таті учні відчують себе активними учасниками

місіонерської роботи.

Практикуйте різні види молитви: загальна мо�

литва, індивідуальні молитви, тематичні молитви;

тримаючись за руки, розділившись на малі групи

тощо. Спонукайте дітей молитися один за одного.

У цьому віці тривалість молитви – від 2�3 хвилин

до 6�10 хвилин загального часу уроку. Можна мо�

литися по кілька хвилин 2�3 рази за урок. Якщо це

молитва в групах, то загальний час буде дорівню�

вати 10 хвилинам.

Час співу

Обов’язково використовуйте на уроках музику і

спів. Діти, як правило, музичні, а спів внесе у ваш

урок радість, урізноманітнить його. Не забувайте,

що вони ще «маленькі школярі», і тому їм

потрібно постійно змінювати види діяльності.

Спів приємний і Богу, і дітям. Пісні і музика ма�

ють підкріплювати біблійну істину.

У додатку ви знайдете збірку дитячих пісень

«Небесні нотки» зі співом, що рекомендується на
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кожен урок циклу (наведено текст пісень, мелодія

і гармонія). Не чекайте, що до вас прийдуть музи�

канти, співайте самі (для цього не треба бути про�

фесіоналом). Пісні підібрані спеціально для віку

6�11 років: вони короткі і з нескладним текстом.

Розучуйте нову пісню протягом двох�трьох

уроків. Ви можете гарно оформити текст пісні.

Діти дуже люблять спів із рухами. Такі пісні будуть

ще і своєрідною фізичною вправою, що допомо�

же зняти зайву енергію, яка накопичилася, зміни�

ти вид діяльності.

Якщо ви підберете касети або диски з христи�

янською чи класичною музикою, то зможете

включати їх для слухання чи під час творчої актив�

ності. Музика сподобається дітям, якщо вона буде

мелодійною, приємною для слуху, негучною.

Час творчості

На кожному уроці виділяйте час, коли ваші діти

зможуть займатися творчою діяльністю. Для про�

ведення такого навчального моменту вам знадоб�

ляться додаткові матеріали: альбом для малюван�

ня, фарби, олівці, маркери, крейда, кольоровий

папір, клей, ножиці. Можливо, ви запропонуєте

дітям інсценувати біблійну історію – це також вид

творчої активності. Тоді підберіть нескладні еле�

менти одягу – хустки, шалі, накидки. Коли діти ви�

готовляють що�небудь своїми руками чи інсцену�

ють сюжет історії уроку, біблійна істина стає їм ще

зрозумілішою і ближчою. Ті малюнки чи вироби,

що ви зробите на уроках, мають відображати тему

і ключову істину.

Усі вироби, які необхідно буде зробити з дітьми,

ви маєте заздалегідь зробити самі. На урок ви

приносите не один, а кілька виробів, щоб діти

змогли вибрати ідею на свій смак і розсуд. Не зму�

шуйте дітей копіювати ваші роботи, тому що цим

ви обмежите їхній творчий потенціал. Нехай вони

самі оберуть і колірну гаму виробу, і різні деталі.

Ви ж спрямовуйте їхню фантазію в потрібне русло

відповідно до біблійної теми уроку.

Усі малюнки в Робочому зошиті призначені для

розфарбовування.

У вашому класі чи групі обов’язково має бути ви�

ставка дитячих робіт. Після кожного уроку ви

маєте вивішувати на ній дитячі роботи. Не забу�

вайте про естетичне виховання дітей: усі роботи

красиво оформляйте, підписуйте і ставте дату.

Діти – творчі особистості, всі їхні малюнки, вироби

варті схвалення. Ніколи не кажіть, що їхні роботи

погані чи невдалі, не порівнюйте роботи дітей.

Пропонуйте дітям і колективні роботи – це спри�

ятиме зміцненню дружби в класі, групі. Працюю�

чи спільно, вони навчаться допомагати, підтриму�

вати й уступати один одному. Ви як мудрий викла�

дач допомагайте їм осягати ази творчості та роз�

вивати в них таланти, закладені Богом.

Хронометраж часу 
в структурі заняття

Поруч із заголовком кожного структурного мо�

менту заняття написаний час, необхідний для йо�

го проведення. Ми орієнтувалися на традиційну

тривалість проведення заняття в недільній школі

– 90 хвилин (2 уроки по 45 хв.), тому вчителі, що

мають для проведення заняття коротший часовий

проміжок, повинні будуть скоротити час, відведе�

ний на кожен елемент структури уроку. Не�

подільним є час, відведений для біблійної історії,

тому що його тривалість відповідає часу концент�

рації уваги в дітей 6�11 років – 10�12 хвилин.

Час молитви, співу – сумарний для всього занят�

тя, таким чином, ви можете співати чи молитися з

дітьми на початку, у середині і наприкінці заняття.

Час вивчення вірша чи час творчості– окремі

структурні елементи, як і час для біблійної історії.

Але при потребі ви можете скоротити тривалість

їхнього проведення.

Якщо ваші заняття розраховані на 45�60 хвилин,

то таблицю «Основні відомості про Біблію» чи

розділ «Біблійний словник» ви можете дати в на�

ступному циклі чи в літню пору.



КЛЮЧОВА ІСТИНА

Бог попереджає, що за непослух буде покарання.

МЕТА УРОКУ

� Учні повинні зрозуміти, що гріх спричиняє

покарання, а покаяння – прощення і Боже благо�

словення.

� Діти мають дізнатися, що ідолопоклонство

було розповсюдженим гріхом, який розділяв

Ізраїль з Богом.

� Діти повинні пояснити, як вони можуть бути

слухняними Богу і якими бувають ідоли сьогодні.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Прочитайте Суддів 1:1�4:1. Чому поклоніння ідо�

лам було найгіршим із гріхів, вчинених Ізраїлем?

Коли будете вивчати це питання, попросіть Бога

відкрити вам, у чому ви невірні Йому.

Ретельно вивчіть урок у Робочому зошиті. Вико�

найте всі завдання, щоб легше подати матеріал

дітям.

Історія повторюється. Люди протягом багатьох

століть стикалися з тими ж випробуваннями і спо�

кусами. Ви не можете сказати: «Ніхто не розуміє,

що я пережив. Ніхто не був у такому становищі, як

я». Біблійна істина стосується нас сьогодні так са�

мо, як стосувалася тих, хто жив тисячі років тому.

Ми, як і раніше, робимо такі ж гріхи і так само по�

миляємося. Просіть, щоб Бог використовував вас

для допомоги учням та іншим людям, що зараз

проходять через такі випробування, які ви вже пе�

режили.

Коли ви будете опрацьовувати біблійну історію

до уроку, поєднайте її з інформацією з особистої

підготовки, зробіть позначки, де необхідно зупи�

нитися і зачитати посилання з Біблії. Простежте за

часом, щоб ваша розповідь вклалася у 10�12 хв.

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів (3�4 хв.)

Ваал – давній ханаанський бог грози і дощу.

Заповіт – спілка, угода, договір.

Моав – гірська країна на схід від Мертвого мо�

ря, її населяли моавітяни – язичники й ідолопо�

клонники.

Астарта – жіноче язичеське божество ханаанців.

Ідол – те, чому поклоняються замість Бога.

При ідолослужінні місце невидимого Бога зай�

мають видимі зображення (образи людини, тва�

рини тощо).

Язичники – у біблійному розумінні – народи, що

практикують ідолопоклонство.

Підготовка наочності

✓ Повісьте на двері класу виготовлений вами

основний плакат цього семестру. Залиште місце

для малюнків учнів, як пропонується у Вступі до

уроків семестру.

✓ Стежте за тим, щоб діти заповнювали таблиці

на стор. 70 щотижня. Заздалегідь приготуйте но�

жиці, клей, фломастери, олівці.

✓ Виготовте наочне приладдя, на якому надру�

ковано текст вірша для вивчення – Єремії 26:13.

Поясніть учням, як замкнуте коло гріха стосується

сучасних людей. Схема допоможе вам у цьому.

✓ Прочитайте про п’ять періодів правління

суддів в історії ізраїльського народу. Заздалегідь
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ЗАМКНУТЕ КОЛО
Суддів 2:16�19; 3:7�30

Біблійний вірш
«А тепер поліпшіть ваші дороги та ваші чини, і слу�
хайтеся голосу Господа, вашого Бога, то пожалує
Господь щодо зла, яке говорив був на вас»

(Єремії 26:13)

Отніїл

Суд. 3:7�11

40 років 

Егуд

Суд. 3:12�30

80 років

Девора

Суд. 4�5

40 років

Гедеон

Суд. 6�8

40 років

Самсон

Суд. 13�16

20 років
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намалюйте на дошці чи на листку формату АЗ за�

пропоновану схему.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (6�8 хв.)

Привітайте ваших дітей. Попросіть учнів виріза�

ти першу позначку про відвідування зі стор. 71 Ро�

бочого зошита. Цю позначку треба вклеїти у

відповідний розділ Таблиці відвідування на стор.

70. Приверніть увагу класу до плаката на дверях.

Нехай кожна дитина поміркує над тим, що допо�

магає нам стати ближчими до Бога (покаяння, мо�

литва, читання Біблії, свідчення...). Хай діти самі

перерахують ці способи. Наведіть приклади до

відповідей, які дають учні.

Покажіть плакат цього семестру. Попросіть про�

читати тему і ключовий вірш Єремії 26:13. У цьо�

му семестрі ви продовжите вивчати Старий За�

повіт. За цей час діти отримають цінні відомості

про те, як стати ближчими до Бога. Вони описані

в ключовому вірші. Одне з чудесних відкриттів, до

якого ми прийдемо в цьому семестрі – Бог благо�

словляє того, хто хоче бути ближчим до Нього.

Час молитви (10 хв.)

Сьогодні на уроці ви будете молитися не раз.

Обміркуйте, як ви почнете і завершите заняття,

який вид молитви оберете. Головне – спонукайте

дітей молитися один за одного, за тих, хто

відсутній, за друзів, за дім і за батьків, за групу, за

церкву. Основна тема ваших молитов – слух�

няність і покаяння, саме це шлях до прощення і

благословення. Стежте, щоб молитви були ко�

роткі, щоб кожен міг взяти участь, щоб вони сто�

сувалися теми й істини уроку.

Якщо ви передбачили коротке чаювання з печи�

вом чи легкий сніданок, обов’язково подякуйте

Богові за їжу і Його турботу про нас. Це прище�

пить дітям звичку молитися дома перед їдою.

Час співу (6 хв.)

На цьому уроці діти отримають дуже багато но�

вих знань: вони довідаються про кількість книг

Старого і Нового Заповітів, вивчать нову риму, по�

чують нову історію. Тому сьогодні, щоб не пере�

вантажувати дітей, краще підібрати знайому їм

пісню. Запитайте, що діти хочуть заспівати, або

запропонуйте повторити раніше вивчені пісні.

Обміркуйте музичний супровід. Підберіть кілька

касет з дитячими християнськими піснями. Ці ка�

сети ви включите, коли діти будуть займатися

творчістю чи гратися.

Вивчення книг Біблії (10 хв.)

Розповісти дітям, що Біблія – це справжня

бібліотека. У ній міститься багато книг різно�

манітної тематики. Усього є 66 книг, і всі їхні на�

зви незабаром діти будуть знати напам’ять. На

перший погляд, це важко. Але ми будемо гратися

в «Бібліотеку», Власником якої є Господь Бог. У

Нього ми попросимо мудрості у вивченні Книг Пи�

сання. Сьогодні на нашу книжкову полицю ляжуть

перші книги.

Називаються вони П’ятикнижжям, тому що книг

всього п’ять: Буття, Вихід, Левит, Числа, Повто�

рення Закону. Це книги зі Старого Заповіту. Ще

одна назва цих книг – Книги Закону. На їхніх

сторінках розповідається, як Бог давав людям

Свої закони. Розучіть з дітьми риму зі Вступу до

уроків. Книги Закону, як і у веселці, будуть почат�

ком, отже, їхні корінці – червоні. Наприкінці циклу

на ваших поличках буде веселка з 7 кольорів, її

створять усі 66 книг Писання.

Укладачем Книг Закону вважають Мойсея, тому

їх ще називають П’ятикнижжя Мойсеєве. Ваші

діти мають згадати, як Мойсей одержував Закон

на горі Сінай.

Книга Буття описує історію створення світу, роз�

повідає про гріхопадіння людини і про Заповіт

(Договір), що Бог уклав з Авраамом, його сином

Ісаком і внуком Яковом. Закінчується книга Буття

чудовою історією про переселення Якова і його

родини в Єгипет.

Книга Вихід розповідає про те, як єгиптяни по�

неволили ізраїльтян, і як Бог звільнив Ізраїль.

Ізраїльтяни вийшли з Єгипту, щоб оселитися в

землі, яку обіцяв Бог. Тому книга називається

Вихід.

Книга Левит названа так, бо в ній містяться різні

настанови щодо богослужіння. Левити допомага�

ли священикам у служінні при храмі.

Книга Числа продовжує опис мандрів народу пу�

стелею. Також тут перераховані всі ізраїльські

сімейства і племена (коліна). Ця книга містить ба�

гато законів і постанов, згідно з якими мали жити

ізраїльтяни.

Повторення Закону – це, по суті, повторення і

роз’яснення правил життя ізраїльтян. Бог попере�

джає, що люди, які виконують Його заповіді, про�

живуть довго і щасливо, а ті, хто порушує Божий

закон, будуть покарані.
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Нехай діти по черзі складають книги і повторю�

ють риму з назвами перших п’яти книг.

Основне в уроці

Вступ (2�3 хв.)

«� Ура! – вигукнула Ганнуся. – Які гарні оцінки! Я

виправилася з усіх предметів!

Катруся, заглянувши в щоденник Ганнусі, по�

жартувала:

� Як же це вони так помилилися?

Ганнуся мало не образилася:

� Хіба ти не помітила, як я працювала?

� Знаю, – сказала Катруся. – Останні два місяці

ти весь час старалася і наполегливо вчилася. Ми

майже не зустрічалися.

Ганнуся була задоволена результатами своєї

праці. Здається, вона знайшла секрет, як добре

вчитися.

Якось Катруся попросила Ганнусю:

� Будь ласка, прийди до мене завтра, допомо�

жеш приготуватися до свята. У мене ввечері бу�

дуть гості. Я просто не встигну сама все зробити.

Ганнуся цього дня не доробила домашнє завдання.

Їй треба було підготуватися до контрольної з історії,

але вона поспішала до Катрусі. Захоплена підготов�

кою до свята, Ганнуся повернулася додому занадто

пізно, щоб добре виконати домашнє завдання.

Підручник з історії вона навіть не відкривала...

У Катрусі на святі Ганнуся чудово повеселилася.

Їй подобалося спілкуватися з дітьми, тож вона зно�

ву почала багато часу проводити зі старими друзя�

ми. Незабаром Ганнуся перестала отримувати гарні

оцінки. Наступного семестру в неї серед підсумко�

вих оцінок з’явилися шістки і навіть одна трійка.

Ганнуся зробила повне коло. Вона повернулася

до того, з чого починала».

Розгляньте з дітьми ситуацію, у якій опинилася

Ганнуся. Обговоріть невдалі спроби учнів боротися

з поганими звичками. Поясніть, що багато проблем,

які у нас виникають у школі і дома, викликані тим,

що нам важко боротися з поганими звичками. Іноді

ми боремося, і нам навіть удається якийсь час утри�

муватися від них. Потім ми з якоїсь причини знову

зісковзуємо назад і знову поводимося неналежно.

Здається, що це нескінченне коло: намагаєшся чи�

нити правильно, а потім знову спотикаєшся.

Біблійна історія (9�10 хв.)

Проблема Ганнусі не нова. У Біблії роз�

повідається, що Ізраїль теж потрапив у це замкну�

те коло гріховних проблем.

Прочитайте Суддів 3:7�11 і перелічіть дії, що

відповідають чотирьом етапам, випишіть їх на

дошці: 1) ізраїльтяни згрішили (вірш 7); 2) Бог по�

слав покарання (вірш 8); 3) ізраїльтяни покаялися

в гріхах (вірш 9); 4) Бог звільнив ізраїльський на�

род від гноблення (вірші 9�11).

Ізраїль неодноразово грішив, поклоняючись ідо�

лам і не підкоряючись Богові. Коли ізраїльтяни

відвернулися від Бога, Він виявив Свій гнів: дозво�

лив, щоб вороги пригнічували Його улюблений

народ. Бог піклувався про них і звільняв від во�

рогів тільки тоді, коли народ каявся і відрікався

від гріха. Щире покаяння давало ізраїльтянам Бо�

же благословення через тих, кого Господь обрав

як суддів Ізраїля.

Підкресліть, що обрані Богом вожді і судді керу�

вали вчинками людей, їхніми стосунками і приво�

дили Ізраїль до перемоги над ворогами. Однак

коло гріха, як показує Біблія, було замкнутим. Ко�

ли суддя помирав, люди знову поверталися до

своїх колишніх гріхів.

Зверніть увагу дітей на схему замкнутого кола і

прочитайте імена суддів. Дозвольте учням корот�

ко розповісти, що вони знають про кого�небудь з

перерахованих героїв.

У минулому курсі «Подорож із Творцем» діти по�

знайомилися з Гедеоном і Самсоном. На цьому

уроці розкажіть історію двох суддів – Отніїла й

Егуда.

Перший суддя Отніїл тільки один з усіх не пору�

шив Заповіт (союз, угоду) з Богом. У Біблії він на�

званий «для Ізраїлевих синів рятівник». Його по�

ставив керувати народом Господь.

Він переміг на війні месопотамського царя, і на�

род жив мирно 40 років. Але коли Отніїл умер, лю�

ди знову почали робити погано – «чинили зло», і

Бог покарав їх: віддав у владу цареві Моава –

Еґлону. 18 років мучився народ, а потім згадав

про Бога і став просити Його допомогти. Господь

поставив їм суддею Егуда (зачитайте Суддів 3:15�

30). Коли ви будете зупинятися на віршах 21�23,

не загострюйте увагу дітей на кривавій сцені убив�

ства Еґлона. Діти молодшого віку вразливі, і ця

картина може їх налякати. Скажіть, що з Божою

допомогою Егуд звільнив народ від жорстокого

царя Еґлона і розбив моавське військо.

Якщо на уроці діти піднімуть питання убивств у

Біблії, переключіть їхню увагу на те, що слух�

няність Богові важливіша за все. Намагайтеся

самі не торкатися цього питання і ні в якому разі

не захоплюйтеся читанням чи інсценуванням кри�

10 Як стати ближчим до Бога



вавих сцен. Вкажіть, що це була вимушена не�

обхідність і результат неслухняності Богові.

Хоча в Ізраїлі було багато суддів і пророків, усі

вони не змогли визволити народ від гріха, незва�

жаючи на всю свою силу. Народ грішив не тільки

тим, що служив несправжнім богам, але і тим, що

забував про Бога і Його справи.

Бог попереджає людину: покарання – це резуль�

тат неслухняності Йому. Народ був покараний за

непослух. Поки був живий той чи інший суддя, на�

род слухався Бога, але потім усе повторювалося.

Самі вони не могли вирватися з цього гріховно�

го кола, тільки Господь може допомогти як наро�

ду, так і кожній людині.

Практичне значення (5�6 хв.)

А ви не поводитеся, як Ганнуся чи народ Ізраїлю?

Ви чините погано, знаючи, що так не можна? Чи

доводиться вам страждати від наслідків своїх

гріхів? Бог хоче, щоб ви визнали свої гріхи і щиро

покаялися в них. Попросіть в Нього прощення. Тоді

Він простить вас і благословить. Учіться на своїх

помилках і будьте вірні Богові.

Запитайте в дітей: навіщо Бог посилав народу

суддів? Чому ізраїльський народ попадав у замк�

нуте коло гріха (коли суддя правив – народ слу�

хався Бога, а коли вмирав, то люди продовжували

грішити)?

Хто може допомогти людині вирватися з замк�

нутого кола гріха?

Попросіть учнів відкрити і прочитати Римлян

3:23. Запитайте: «Чи можемо ми припинити гріши�

ти негайно?». Напишіть на дошці: «Що відбу�

вається, коли ви грішите?». Поміркуйте з дітьми

над цим питанням.

Застосування (5�8 хв.)

Запропонуйте учням згадати яку�небудь пробле�

му з їхнього життя, що пов’язана з цим нескінчен�

ним колом гріха. Нехай вони виконають завдання в

Робочому зошиті на стор. 1, заповнивши коло у

відповідності зі своїм життєвим досвідом. Якщо

знадобиться, знову розкажіть про проблеми Ган�

нусі, описані в матеріалі уроку. Нехай ті, хто захо�

че, поділяться з іншими своїми проблемами. По�

просіть учнів молитися один за одного, щоб усі во�

ни стали ближчими до Бога і служили тільки Йому.

Виконайте завдання на стор. 2 Робочого зошита.

Роздайте листки «Щоденного читання Біблії»,

що відповідають даному уроку. Попросіть учнів,

щоб вони виконали це завдання і регулярно

виділяли час для щоденного вивчення Біблії. По�

просіть здати заповнені листки наступної неділі.

Вивчення біблійного вірша (8�10 хв.)

Попросіть дітей відкрити їхні Біблії на Єремії

26:13. Діти обов’язково мають бачити місце, з яко�

го взятий нинішній біблійний вірш.

Вірш розділіть на значеннєві відрізки і зробіть

сходинки. Закріпіть смужку на стрічці. Розгортай�

те в міру вивчення.

Прочитайте разом вірш для вивчення. Скажіть

дітям, що Бог може допомогти нам побачити наші

гріхи. Бог повертає до Себе дітей, які заблукали,

бо любить і піклується про нас.

Тепер покажіть приготовлений вами посібник.

Не забудьте про посилання. Поясніть слова: чини

– те, що робимо, справи, вчинки; пожалує – по�

шкодує, простить і не буде пам’ятати про зло. По�

вторюйте вірш уголос, потім можете розділитися

на групи. Запропонуйте дітям розучити вірш в

ігровій формі «Хто швидше?».

Заздалегідь приготуйте невеликі заохочувальні

призи (листівки, закладки чи наклейки). Наго�

родіть тих, хто швидко і правильно вивчив вірш.

Час творчості (15 хв.)

Ваш перший урок буде дуже насичений різними

видами діяльності. Запропонуйте вашим дітям,

якщо залишиться час, намалювати сюжет

біблійної історії.
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ГОСПОДЬ ЩОДО ЗЛА,

ЯКЕ ГОВОРИВ БУВ НА ВАС

ЄРЕМІЇ 26:13
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Теми малюнків: «Отніїл – перший суддя»; «Егуд

збирає народ на битву» чи на вибір. Не забувайте:

усі малюнки – на виставку. Заздалегідь підготуйте

альбомні аркуші для малювання, олівці, крейду.

Учні мають зрозуміти, що ідолопоклонство було

тим гріхом, який постійно чинив Ізраїль.
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КЛЮЧОВА ІСТИНА

Бог обіцяє Свою допомогу в будь�якій ситуації.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� дізнатися, як Бог використовував Девору, щоб

привести ізраїльтян до перемоги над Ханааном;

� зрозуміти, що через молитву і вивчення Біблії

вони повинні шукати допомоги у Бога у вирішенні

щоденних проблем;

� отримати впевненість, що Бог завжди вирі�

шує наші проблеми.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Прочитайте Книгу Суддів 4 і 5 розділи. У розділі

4 знаходиться наша біблійна історія, а розділ 5 –

це хвалебна пісня Девори і Барака, у якій вони дя�

кують Богові за звільнення народу Ізраїля від па�

нування ханаанеян. Обидві ці глави допоможуть у

розумінні уроку.

Чи є у вас улюблені пісні чи псалми, що про�

славляють Бога? Виберіть один з них. Потім чи�

тайте його щодня протягом усього тижня, готую�

чись до уроку. Прославлення – один із засобів, що

допомагає нам стати ближчими до Бога. Вивчіть

зміст уроку в Робочому зошиті та опрацюйте

«Щоденне читання Біблії»; виконайте завдання.

Підготовка наочності

✓ Оформіть на плакаті таблицю «Основні відо�

мості про Біблію». Вона знадобиться вам і протя�

гом наступних уроків, тому уважно опрацюйте її.

✓ Підготуйте наочність, що ілюструє події, опи�

сані в книзі Суддів 4�5. Попрактикуйтесь у викори�

станні її перед дзеркалом.

✓ Виготовте біблійний вірш (ідеї див. у розділі

«Вивчення біблійного вірша»).

✓ Підготуйте пластилін чи ігрове тісто для ліплен�

ня під час творчої активності. Подбайте про матеріал

для відтворення природного ландшафту (мох, па�

лички, гілочки дерев, кора, пісок, камінчики).

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (8�10 хв.)

Прийдіть у клас заздалегідь. Приготуйте всі ма�

теріали. Радісно зустрічайте дітей. Познайомтеся

з гостями. Нехай учні розмістять свої малюнки із

сюжетами минулого уроку поруч з основним пла�

катом циклу.

Зробіть позначку в Таблиці відвідування і по�

ясніть важливість відвідування кожного заняття.

Зберіть листки «Щоденного читання Біблії». Не�

хай учні виріжуть другу позначку про відвідування

зі стор. 71 Робочого зошита і прикріплять її в таб�

лицю на стор. 70.

Якщо ви запланували провести святкове дозвіл�

ля, подбайте про можливість влаштувати змаган�

ня з запуску повітряних зміїв. Нехай це буде

сімейний захід. Організуйте пікнік за участю учнів

і їхніх батьків. Після ранкового недільного бого�

служіння проведіть пікнік на свіжому повітрі з

конкурсом з запуску повітряних зміїв. Це прекрас�

на можливість ближче познайомитися з учнями і

їхніми батьками. Можливо, ви разом приготуєте

напої, десерти чи призи. Головне – щоб ви отри�

мали задоволення від спілкування.

Час молитви (10 хв.)

Сьогоднішня ключова істина – Бог вирішує

будь�яку проблему, якщо ми просимо в Нього до�

помоги. Це тема ваших молитов. Подякуйте Гос�

поду за Його реальну допомогу у вашому житті,

заздалегідь поговоріть з дітьми і довідайтеся, чи

просили вони в Бога допомоги і як Господь

вирішив їхні проблеми? Учіть їх бути вдячними От�

цю Небесному за Його допомогу і турботу про нас.

Зробіть цей час молитви більш особистим. Нехай

діти виконають завдання на стор. 5 у своїх Зоши�

тах і складуть за ним молитви.

Час співу (8�10 хв.)

Запропонуйте дітям заспівати пісні хвали за

їхнім вибором. Це буде співзвучно з темою уроку:

«Пісня перемоги». Потім вивчіть з ними пісню

Книга вчителя 13

ПІСНЯ ПЕРЕМОГИ
Суддів 4�5 гл.

Біблійний вірш
«Душа наша надію складає на Господа, – Він наша
поміч і щит наш» (Псалом 32(33):20)

2УРО
К



«Хвала Тобі, наш Господь!». Скажіть дітям про те,

що наша сила – у Господі, багатство – у Господі,

тому ми прославляємо Його своїм співом і

віддаємо Йому хвалу. Нехай діти запишуть слова.

Вам необхідно підготувати текст пісні, найкраще

барвисто оформити його у вигляді плаката. Цей

плакат ви будете використовувати протягом

декількох уроків. Скажіть, що Девора теж співала

Господу Пісню хвали, як і ми сьогодні.

Вивчення книг Біблії (10 хв.)

Помістіть нову таблицю «Основні відомості про

Біблію» поруч з вашою біблійною полицею і голов�

ним плакатом семестру.

Гра в «Бібліотеку» продовжується.

Повторіть назви перших п’яти книг: Буття, Вихід,

Левит, Числа, Повторення Закону. Запитайте в

дітей риму, що подана у Вступі.

Повторіть послідовність книг, скажіть, що мож�

на дивитися в зміст, якщо вони забули яку�небудь

назву. Заохочуйте тих, хто вивчив найбільше книг

у правильній послідовності.

Зверніть увагу дітей на нову таблицю про кни�

ги Біблії. Прочитайте разом з дітьми кожен ря�

док таблиці. Сьогодні ви ознайомите дітей із за�

гальними поняттями. Потім будете зупинятися

на кожному з них окремо. Коли діти досить доб�

ре вивчать матеріали з першого і другого стовп�

чиків таблиці, ви зможете повторювати з ними

відомості про книги Біблії в ігровій формі. За�

кривши смужкою паперу другу частину таблиці,

попросіть дітей згадати кінець фрази. Потім, за�

кривши першу частину – відновити початок фра�

зи. Згодом ви зможете закривати обидва стовп�

чики і просити їх повторювати текст тільки за

малюнком.

14 Як стати ближчим до Бога

Автор Біблії
Записана через

Основна особистість

Хто через Біблію
говорить з нами
Ми говоримо з Богом

Основна мова
Старий Заповіт
Новий Заповіт

Складається
з двох розділів

Розкриває головне
лихо людини –

Вказує 
на єдиний шлях
спасіння –

Береже людину 
від гріха

Дає мудрість і спокій

Основний вірш

Бог
40 письменників

Ісус Христос – Син Божий

Дух Святий

через молитву

зрозуміла
єврейська
грецька

Старий Заповіт (39)
Новий Заповіт (27)

гріх

віра в Ісуса Христа

щоденне читання Біблії,
слухняність Богові

вивчення Біблії

Івана 3:16 «Так�бо Бог
полюбив...»

3:16

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІЮ



Основне в уроці

Вступ (2�3 хв.)

Розкажіть історію про нічний кошмар Юрка.

«Юрків шлунок немов скручувало вузлами. У

нього не було апетиту, а вночі мучило безсоння.

Коли він засинав, йому снилися страхіття, і він бу�

див батьків посеред ночі своїм криком.

Після чергового кошмарного сну тато з мамою

серйозно поговорили з Юрком.

� Ми дуже стурбовані тим, що відбувається з то�

бою. Ти повинен розповісти нам, що тебе так три�

вожить, – сказала мама.

Вночі Юрко знову прокинувся від власного ле�

менту, весь вкритий холодним потом. Крик розбу�

див і його старшого брата Андрія. Скуйовджений,

він сидів і дивився на Юрка.

� Що тебе так мучить, розкажи мені...

Але Юрко соромився свого боягузтва і не хотів,

щоб брат довідався про його таємницю.

� Ну, добре, не хочеш говорити зі мною, –

продовжив Андрій, – тоді розкажи все татові з

мамою. Вони так люблять тебе і хвилюються за

тебе.

Проте Юрко боявся говорити всю правду бать�

кам. Як не дивно, але він дуже боявся... майбутніх

змагань з фізкультури. Юрко не вмів лазити по ка�

нату. Його однокласники завжди сміялися, коли

він незграбно розгойдувався на канаті, не в силі

зробити жодного руху. І тоді Юрко став просто

прогулювати уроки фізкультури. Він думав, що

проблема розв’яжеться як�небудь сама собою.

Батькам він говорив, що все в порядку, але вночі

його мучили кошмари: він висів на канаті, страж�

дав і не міг піднятися ні на міліметр. А всі навколо

падали від реготу.

Батьки дійсно були стурбовані Юрковим мов�

чанням, вони молилися за нього.

Хлопчик чув, як тато молиться за його пробле�

му. І він вирішив усе розповісти батькові. Як

тільки Юрко почав розповідати йому про свою

біду, страх поступово зникав. Хлопчик зовсім за�

спокоївся і дізнався, що це Бог дає йому мир у

серце. Він був готовий отримати від Бога

відповідь на свої проблеми».

Підкресліть, що Бог може вирішити будь�яку

проблему. Вкажіть також, що Бог неодноразово

показував це ізраїльтянам.

Точно так само, як і Юрко, ізраїльтяни довіда�

лися, що тільки Бог може вирішувати їхні про�

блеми.

Біблійна історія (10�12 хв.)

Покажіть дітям схему «Замкнуте коло» з першо�

го уроку, щоб проілюструвати, як Бог благослов�

ляє Свій народ. Люди відходять від Нього, коли

грішать, але Бог не залишає їх. Він карає їх; вони,

нарешті, каються, повертаються знову до Бога, і

все починається спочатку. Поясніть, що іноді це

відбувалося дуже швидко; іноді ж це був тривалий

проміжок часу.

Хоча Бог знав, що ізраїльтяни знову відступлять

від Нього, Він допомагав їм, посилав допомогу че�

рез суддів. Учні мають знати, що таке гріх. Не го�

воріть, що це просто неправильний вчинок.

Вони мають розуміти, що будь�яка неслух�

няність, обман, негідний вчинок, сварка, погане

слово – гріх перед Богом. Поясніть, що ідолопо�

клонство – це поклоніння чомусь чи комусь іншо�

му, а не Богу. Учні вже мають знати, яким ідолам

поклонявся Ізраїль.

Запитайте їх, що може бути ідолом для сучасних

людей. Вони можуть перелічити гроші, багатство,

телебачення, спорт, родину чи що�небудь ще,

важливіше для людини, ніж Бог. Нагадайте учням

про те, що в житті християн сьогодні повто�

рюється той самий нескінченний процес.

Людина за своєю натурою – невдячна, тому лю�

ди забувають про Бога після того, як отримують

Його благословення. Тільки коли в них виникають

проблеми, вони волають до Бога про допомогу.

Сини Ізраїля знову і знову повторювали цей цикл.

Прочитайте імена суддів, яких Бог використову�

вав, щоб навернути Ізраїль до Себе (див. схему

«Замкнуте коло»).

У той час суддею Ізраїля була жінка. Її звали Де�

вора (Суддів 4:1�5). Вона була ще й пророчицею,

тобто передавала Божі веління ізраїльському на�

роду. Сам Бог говорив через Девору. Усі люди по�

важали її.

Попросіть дітей відкрити Біблії на розділі 4 Кни�

ги Суддів. Запропонуйте прочитати по одному

віршеві. Їм буде цікаво стежити за розвитком

подій. Якщо у вас є фланелеграф, розіграйте

історію за допомогою картинок.

Висновок з історії: Девора і весь народ звернули�

ся до Бога за допомогою, і Він допоміг їм вийти зі

складної ситуації. Ворожий полководець був убитий

жінкою, як і пророкувала Девора. Ізраїль здобув пе�

ремогу над Ханааном, тому що на боці ізраїльтян

боровся Бог. Потім зупиніться на декількох віршах

(8,11,12,13,31) 5 розділу – це Тріюмфальна пісня

Девори – пісня прославлення Бога.
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16 Як стати ближчим до Бога

Практичне значення (5 хв.)

Розкажіть класу, яка ваша улюблена пісня чи

псалом. Попросіть учнів заспівати нову пісню,

вивчену на уроці. Обговоріть прославлення як

засіб, що допомагає стати ближчими до Бога. До�

несіть до учнів головну істину: Бог вкаже вам, що

робити, якщо ви попросите Його допомогти. Він

вирішить будь�яку проблему, якщо ми просимо

Його про це.

Застосування (7 хв.)

Скажіть дітям, що Бог обіцяє завжди допомага�

ти в будь�якій ситуації. Вивчайте Біблію, моліться,

і Господь допоможе зрозуміти, як треба вчинити.

Виконайте з класом завдання в Робочих зоши�

тах на стор. 6.

Скеруйте думки дітей при складанні молитви,

сказавши, за що молилися б ви.

Повторіть біблійну істину уроку.

Роздайте листки «Щоденного читання Біблії».

Попросіть учнів зігнути сторінку навпіл і вкласти її

в Біблію. Нагадайте їм про виконання завдань і чи�

тання всіх зазначених віршів. Наступної неділі во�

ни мають здати вам листки для перевірки.

Вивчення біблійного вірша (8 хв.)

Сьогоднішній вірш узято з книги Псалтир.

Відкрийте з дітьми цю книгу Біблії і знайдіть поси�

лання. Запропонуйте кому�небудь з дітей прочита�

ти цей вірш. Нагадайте дітям про те, що коли Дево�

ра і Барак співали Пісню хвали Богові, у них у руках

були музичні інструменти, тому сьогоднішній вірш

записаний на плакаті з музичними інструментами.

Розгляньте з дітьми музичні інструменти біблійних

часів. Ви можете обговорити з ними, на яких інстру�

ментах сьогодні можна прославляти Господа. Але

головне, щоб учні знали: найкраща хвала Богу – це

хвала наших сердець.

Ідеї до оформлення вірша: перемалюйте,

збільшивши, запропонований малюнок на лист ват�

ману формату АЗ. Яскраво розфарбуйте фарбами

чи фломастерами. Розучіть вірш у класі. Нехай учні,

що розучили вірш (Псалом 32(33):20), напам’ять

розкажуть його перед усією групою. Попросіть

дітей поділитися з усіма власним розумінням цього

вірша. Відзначте заслуги в Таблиці досягнень.

Час творчості (15 хв.)

Для проведення цього навчального моменту за�

здалегідь приготуйте пластилін чи ігрове тісто. За�

пропонуйте дітям виліпити фігурки головних ге�

роїв історії: Девору, Барака, Сісеру, Яїл. Добре бу�

де, якщо ви заздалегідь принесете гілочки, неве�

ликі камінчики, мох чи траву, щоб потім розмісти�

ти фігурки на наближеному до реальності тлі. Ко�

ли діти будуть займатися ліпленням, нагадайте їм

ключову істину уроку: Бог обіцяє допомогу в будь�

якій ситуації. Ви також можете повторювати

біблійний вірш, назви вивчених книг Біблії.

Рецепт ігрового тіста:

❖ 2 чашки солі «Екстра»,

❖ 2 чашки борошна, 

❖ 1 чашка води. 

Змішати сіль і борошно, потім залити воду,

постійно помішуючи. Замісити тісто. Воно вихо�

дить пластичнішим, ніж пластилін. Готувати його

треба з вечора. Зберігати в поліетиленовому па�

кеті, герметично зав’язаному, або закрити в кон�

тейнері (щоб не було доступу повітря, інакше тісто

сохне). Готові фігурки висихають протягом 7 днів,

потім їх можна розфарбувати, а можна запекти в

духовці, тоді вони будуть схожі на глиняні.

«««« ДДДД уууу шшшш аааа     нннн аааа шшшш аааа     нннн аааа дддд іііі юююю     сссс кккк лллл аааа дддд аааа єєєє     нннн аааа
ГГГГоооо сссс пппп оооо дддд аааа ,,,,     ––––

ВВВВ іііі нннн     нннн аааа шшшш аааа     пппп оооо мммм іііі чччч     іііі     щщщщ ииии тттт     нннн аааа шшшш »»»»
(Псалом 32(33):20)(Псалом 32(33):20)



КЛЮЧОВА ІСТИНА

Бог хоче, щоб ми були добрим взірцем для

інших людей.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� дізнатися, що вони мають бути добрим при�

кладом для інших, як Ноомі, Рут і Боаз;

� уміти пояснити, як вони можуть впливати на

навколишніх людей.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

У листку «Щоденне читання Біблії» дається ог�

ляд усієї книги Рут. Опрацюйте урок. Чи відчу�

ваєте ви свою відповідальність так само сильно,

як Рут? Вона пішла не просто за Ноомі, але за

істинним Богом. Чи готові ви відмовитися від

усього, щоб виконати волю Божу? Він хоче, щоб

ви були до цього готові. Бог використовував Но�

омі, Рут і Боаза, щоб вплинути на народ Ізраїля;

у той же час зверніть увагу, що інші так не впли�

вали на народ. І Орпа, і безіменний родич Боаза

згадуються лише один раз. Що станеться з нами,

якщо ми скажемо «ні» у відповідь на виявлену

нам Божу волю?

Непогано було б запланувати недільне спілку�

вання за участю дітей і батьків. Це прекрасна

можливість познайомитися ближче з дітьми і

їхніми батьками. Підберіть які�небудь ігри, які

можна провести на свіжому повітрі. Після ранко�

вого богослужіння в церкві зберіться всі разом і

підіть у парк. Заздалегідь подбайте про легкий

сніданок з печивом і солодкою водою. Приготуйте

невеликі призи для переможців, а також подумай�

те про репертуар пісень. З батьками домовтеся

напередодні, у суботу. Такі заходи зміцнюють

дружбу дітей і батьків (Малахії 4:6).

Підготовка наочності

✓ Приготуйте великий конверт, як наочність до

розділу Вступ. Біблійний вірш теж можна офор�

мити у вигляді листа. На великому конверті на�

пишіть посилання, а всередину покладіть послан�

ня – сам біблійний вірш.

✓ Для часу творчості заготовте на кожну дитину

по кілька шаблонів для виготовлення закладок.

Приготуйте жовтий папір і наріжте смужки довжи�

ною 15�20 см з картону білого кольору.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (7�8 хв.)

Радісно зустрічайте кожного учня і попросіть

вклеїти ще одну позначку до Таблиці відвідування.

Ви можете зачекати до кінця заняття, щоб відзна�

чити одночасно всі заслуги в Таблиці досягнень,

якщо ви відзначаєте за вивчені вірші. Можливо,

деякі учні не вивчили вірші. Заохочуйте тих, хто

вивчає. Це буде стимулом для інших.

Виділіть час на те, щоб учні повісили на стіну

зроблені дома малюнки, якщо ви це задавали.

Можливо, вам захочеться коротенько обговорити

кожний зі способів, що допомагають стати ближ�

чими до Бога.

Час молитви (10 хв.)

Будьте для дітей прикладом молитвеника, адже,

дивлячись на вас, вони теж учаться молитися. За�

пропонуйте дітям помолитися. Нагадуйте, що ми

повинні бути вдячними Господу за все, що маємо,

за Його любов.

Ще одна з тем молитви на уроці – ми повинні бу�

ти добрим прикладом для інших людей. Те, як ми

любимо інших, допомагаємо їм, служимо – є

свідченням про Христа і Його любов.

Запропонуйте дітям протягом тижня молитися

за невіруючих друзів і допомагати тим, хто потре�

бує допомоги.

Час співу (5�7 хв.)

Якщо ви поклали риму на музику, то заспівайте

всі разом назви книг Біблії.

Почніть урок зі співу «Хвала Тобі, наш Гос�

подь!». Ця пісня допоможе не тільки віддати хва�
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ХТО ВИ?
Рут 1�4 розділи

Біблійний вірш
«Виявляєте ви, що ви – лист Христів, нами вислуже�
ний, що написаний не чорнилом, але духом Бога
Живого...»

(2 Коринтян 3:3)
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лу Богу, але і згадати матеріал минулого уроку.

Бог гідний хвали, тому ми радісно славимо Його.

Заспівайте ще будь�яку пісню за вибором дітей.

Може, це буде вже знайома «Один поставив».

Важливо мати основою свого життя Христа.

Вивчення книг Біблії (10�12 хв.)

Розгляньте таблицю «Основні відомості про

Біблію». У цій частині уроку ви отримаєте таку

інформацію: Автор Біблії – Бог. Він особисто ска�

зав Своїм пророкам записати Його лист до людей.

Сам Бог давав цим людям слова, які вони запису�

вали. Це були не прості люди, а ті, котрі любили

Бога, шукали і виконували Його волю. В другому

посланні Петра 1:21 ми знаходимо такі слова: «Бо

пророцтва ніколи не було з волі людської, а звіща�

ли його святі Божі мужі, проваджені Духом Свя�

тим». Це посилання Писання підтверджує думку

про те, що Автор Біблії – Бог.

Запитайте в дітей назви перших п’яти книг. Не�

хай вони повторюють риму і знайомі їм книги

Біблії: Буття, Вихід, Левит, Числа, Повторення За�

кону. Сьогодні ваша бібліотечна полиця попов�

ниться новими книгами – історичними.

У Старому Заповіті 12 історичних книг, але на

цьому уроці ви розучіть назву перших семи. Пе�

релічіть їхні назви: Ісуса Навина; Суддів; Рут; 1, 2

Книги Самуїлові, 1, 2 Книги Царів. Як і в райдузі,

нові корінці книг – жовтогарячого кольору. По�

вторіть назви семи нових книг кілька разів. Нехай

діти запам’ятають, як їх вимовляти. Скажіть, що в

історичних книгах відображена історія ізраїльсь�

кого народу, правління суддів, царів. Це дуже

цікаві і повчальні книги.

Продовжуйте заповнювати книжкову полицю у

вашій «Бібліотеці».

Основне в уроці

Вступ (2�3 хв.)

Візьміть у руки конверт. Нехай він буде досить

великим, як рекомендований лист. Запитайте в

дітей, чи одержували вони листи. Про що можуть

писати в листах? Які почуття вони можуть викли�

кати (добрі, радісні, смутні, погані)? Так, ми мо�

жемо сказати, що зміст листа впливає на нас, на

наш настрій. Якщо в листі добрі новини – ми тіши�

мося, і всі навколо радіють, але якщо нас скрив�

дили, написали негарні речі – ми дуже засмучені,

навіть сонечко не втішає.

Найцікавіше, що всі люди, та й ми теж, можемо

впливати на інших, як зміст листів.

У Біблії є книга Рут. Дивно, що ця книга названа

іменем жінки. А знаєте, чому її ім’я занесено в

Біблію? Зараз ми все дізнаємося.

Біблійна історія (10�12 хв.)

Попросіть учнів відкрити книгу Рут. Поясніть,

що це перша з тих двох книг Біблії, які названі іме�

нами жінок. Зверніть увагу, що події, описані в

книзі Рут, відбувалися в період Суддів. Попросіть

когось з учнів прочитати Рут 1:1�2. Обговоріть,

яким непростим було рішення залишити Віфлеєм

і вирушити в поля моавські. Поясніть, що моавітя�

ни поклонялися ідолам. Однак, родина Елімелеха

залишилася вірною Богові.

Можливо, далі ви захочете переказати біблійну

історію своїми словами чи продовжити читати Пи�

сання.

Чоловік Ноомі і її двоє синів померли. Вона за�

лишилася з двома невістками і вирішила поверну�

тися на свою батьківщину. Це була далека дорога.

Одна невістка повернулася в батьківську родину.

Але інша – Рут – не захотіла залишати свою све�

круху. У Рут і Ноомі не було ні грошей, ні їжі. Во�

ни обидві думали: «Де Ти, Боже? Ми так потре�

буємо Тебе!». Але в Біблії не сказано, що вони

здалися чи стали звинувачувати в чомусь Бога. У

цій важкій ситуації вони піклувалися одна про од�

ну. І Бог благословив їх.

Обговоріть рішення Рут виїхати разом з Ноомі.

Поясніть, що Рут, звичайно ж, дуже любила свою

свекруху. Прочитайте Рут 1:16�17 і запитайте в

учнів: як, на їхню думку, ставилася Рут до Бога? Во�

ни мають зрозуміти, що тепер Рут повірила в Бога.

Ноомі і її невістка Рут вирушили в далеку подо�

рож до Віфлеєму, рідного міста Ноомі. Жителям

цього міста сумно було довідатися про смерть

рідних Ноомі. Вона навіть перемінила своє ім’я і

веліла: «Кличте мене Марою». Це ім’я в перекладі

означало «гірка». Їй було важко після смерті чо�

ловіка і синів.

Жінки прийшли у Віфлеєм на самому початку

збору врожаю ячменю. У них не було грошей, їжі,

тому Рут пішла на ячмінне поле і стала збирати

колосся, залишене збирачами врожаю.

Бог спрямував Рут на поле чоловіка на ім’я Бо�

аз, що був одним з родичів Ноомі. Він помітив Рут,

що працювала на полі. Боаз був добрим чо�

ловіком, тому він велів женцям залишати

побільше колосся на полі, щоб подбати про жінку.

Рут дійсно була добрим прикладом для усіх лю�

дей: не залишила свою свекруху, коли тій було ду�
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же самотньо, піклувалася про неї. Боаз побачив її

добре серце, полюбив Рут і вирішив одружитися з

нею. За юдейським звичаєм, щоб зробити це,

потрібно було придбати чи викупити власність Но�

омі. Боаз з радістю зробив це.

Пізніше у Боаза і Рут народився син на ім.’я

Овед. В Оведа був син Єссей. А в Єссея був син

Давид. Так Рут стала прабабою царя Давида.

Якби в Рут і Ноомі, коли вони йшли у Віфлеєм,

ви запитали хто вони, то навряд чи ці жінки здога�

далися б, що стануть родичками великого царя.

Ноомі розповідала своїй невістці Рут про великого

Бога, про Його любов і благословення. Рут повіри�

ла в Бога і намагалася стати благословенням для

навколишніх. Боаз теж любив і шанував Бога.

А хто ви? У Бога є для вас особливе служіння.

Зараз вам потрібно почати віддано служити Йому.

Практичне значення (7 хв.)

Обговоріть той вплив, який Ноомі, Рут і Боаз ма�

ли один на одного і на історію. Запитайте учнів, чи

належать вони до людей, через яких Бог впливає

на оточуючих. Для проведення обговорення ско�

ристайтеся завданням «Для кого ви є взірцем?»

(стор. 10 Робочого зошита). Учні мають розуміти,

що їхнє життя теж може впливати на когось, тому

що вони – лист Христа.

Застосування (9 хв.)

Виконайте з учнями завдання на стор. 9 Робочо�

го зошита. Роздайте листки «Щоденного читання

Біблії».

Вивчення біблійного вірша (5�7 хв.)

Знайдіть і прочитайте разом вірш 2 Коринтян

3:3. Ваш біблійний вірш теж може бути у велико�

му конверті. Поясніть кожну фразу. Нагадайте

дітям про Десять Заповідей і кам’яні таблиці,

потім розкажіть про те, що ми – Божий лист лю�

дям. Поясніть, що Павло закликає християн впли�

вати на людей, вивчаючи Писання і приклади

інших. Пам’ятайте про те, що ми відображаємо

образ Христа. Розучіть вірш на уроці.

Час творчості (15 хв.)

На цьому уроці ви будете робити закладки у

формі колосків. На них діти напишуть ключову

істину і біблійний вірш.

Приготуйте смужки картону білого кольору і

жовтий папір (розміром 6x15 см). У верхній час�

тині картонної смужки зробіть діркопробивачем

отвір для шнурка. Роздайте шаблони, клей, жов�

тий папір, ножиці, короткі стрічечки. Покажіть, як

вирізувати колосок (див. на схему), потім наклей�

те колосок на картон. Виріжте вусики (тонкі смуж�

ки) і наклейте на верхівки колоска. Тепер нехай

діти просмикнуть шнурочки в отвір, на колоску

напишуть «Будь добрим прикладом для інших», а

на зворотному боці закладки – біблійний вірш

уроку. Вони можуть виготовити кілька закладок

(якщо є час) і подарувати їх друзям чи домашнім.
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КЛЮЧОВА ІСТИНА

Бог хоче, щоб ми завжди були слухняні Його

волі.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� зрозуміти важливість покори Богові;

� дізнатися історію про те, як Саул став пер�

шим царем Ізраїля.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Цей урок охоплює тривалий період часу в

житті Ізраїля. Щоб зрозуміти потребу народу

мати царя, прочитайте: 1 Книга Самуїлова 8�15

розділи.

Ви маєте вибрати найважливіше з цих глав, щоб

розповісти про царювання Саула.

Іноді вам вдається свідчити людині про Христа, і

ви робите усе, що можете, а людина все ж відмов�

ляється прийняти Христа як Спасителя. Ви відчу�

ваєте, що вас відкинули, хоча насправді ваш

співрозмовник відкинув Христа. Самуїл відчував

щось схоже, коли народ Ізраїля відкинув Бога і за�

хотів собі земного царя.

Читаючи урок у Робочому зошиті, поміркуйте

про ті випадки з життя учнів, коли їх могли змушу�

вати приймати неправильні рішення. Можливо,

молодшим учням ще не доводилося вибирати

лідерів; але, ймовірно, вони брали участь в іграх,

для яких треба ділитися на команди. Придумайте

ситуації, ухвалення рішення в яких може залежа�

ти від зовнішності, популярності чи людської

дружньої прихильності.

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів (2 хв.)

Лій – жир, що знімався з нутрощів тварини і

приносився в жертву Богу.

Жертва – дар Богові, подарунок.

Послух – слухняність, покірність.

Підготовка наочності

✓ Підберіть ілюстрації до сюжету уроку.

✓ На дошці приготуйте інформацію про книги

Старого Заповіту. Наприклад: у Старому Заповіті є

дванадцять історичних книг, де описуються події з

життя Ізраїля. Якщо можливо, знайдіть стару фо�

тографію якого�небудь колективу. Використовуй�

те її у вступі і при застосуванні матеріалу уроку.

Було б непогано, якби ви (але не ваші учні) знали

зображених на фотографії людей, їхні якості і

звички. Можливо, це буде фото вашого класу.

✓ Приготуйте картки з написаними на них якос�

тями, що стосуються людей на фотографії. При

їхньому виготовленні вказуйте як позитивні, так і

негативні риси. Якщо це люди, з якими знайомі

ваші учні, постарайтеся оцінювати негативні

якості м’яко, але справедливо.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

Вітайте учнів. Чи прислухаєтеся ви до їхніх про�

блем? Запитуйте учнів про оцінки в школі та про

інші справи. Скористайтеся часом перед початком

заняття, щоб дізнатися, чи читають вони Біблію

щодня, чи розучують вірші. Обов’язково відзна�

чайте їхні заслуги в Таблиці досягнень.

Скільки учнів можуть назвати пройдені книги

Біблії? Нехай вони спробують зробити це на по�

чатку заняття. Можливо, їм знадобиться для цьо�

го наочність.

Запитайте в дітей про те, чи хочуть вони виру�

шити в похід. Якщо вони згодні, попросіть обгово�

рити це з батьками і заплануйте захід на середину

семестру.

Час молитви (10 хв.)

Тема молитов уроку – слухняність, покора.

Моліться з дітьми за те, щоб вони слухалися Бога.

Свою слухняність батькам, старшим, учителям во�

ни мають розуміти як слухняність Господу.

Під час підсумкової молитви візьміться всі за

руки, нехай діти відчувають єдність і дружню

підтримку.
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СЛУХНЯНІСТЬ БОГУ ВАЖЛИВІША ЗА ВСЕ
1 Книга Самуїлова 8�15 розділи

Біблійний вірш
«Таж послух ліпший від жертви, покірливість – кра�
ща від баранячого лою!» (1 Книга Самуїлова 15:22)
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Час співу (5�7 хв.)

Щоб не перевантажувати дітей, на цьому уроці ви

будете повторювати вже знайому їм пісню «Хвала

Тобі, наш Господь!» та інші за їхнім вибором.

Підберіть касети чи компакт�диски з христи�

янськими гімнами і піснями. Ви будете використо�

вувати їх, коли в дітей буде проводитися час для

творчості чи виконання завдань у Робочому зо�

шиті. Спів і прослуховування музики має приноси�

ти дітям радість і задоволення.

Вивчення книг Біблії (10�12 хв.)

Сьогодні ви знову звернетеся до таблиці «Ос�

новні відомості про Біблію»: головна особистість

Біблії – Ісус Христос. Уся Біблія – Старий і Новий

Заповіти – розповідає про Сина Божого – Ісуса. У

Старому Заповіті містяться пророцтва про Христа,

а в Новому Заповіті – їхнє виконання.

Гра «Бібліотека» продовжується; на книжкову

полицю поставимо наступні п’ять історичних книг:

1�у і 2�у Книги Хроніки, Ездри, Неемії й Естер. Та�

ким чином, жовтогарячий колір укомплектований

12�ма книгами історії Старого Заповіту. Поясніть

дітям значення слова «Хроніки» (літопис, запис

подій у часовій послідовності).

Основне в уроці

Вступ (2�3 хв.)

Покажіть учням стару фотографію класу, яку ви

принесли. Скажіть, що діти – капітани і мають на�

брати собі команду для змагання. Можливо, це

буде спортивне змагання чи математична

олімпіада, у залежності від того, як виглядають

люди на фото.

Попросіть декількох учнів показати, кого з зоб�

ражених на фотографії вони беруть у свою коман�

ду. Нехай пояснять, за якими критеріями вони

зробили свій вибір. Причина може в значній мірі

залежати від зовнішності. Вислухавши кілька до�

казів, роздайте учням картки, розповідаючи про

людей у цьому класі.

Запитайте учнів, чи траплялося їм робити

подібний вибір у школі чи інших групах. Нехай во�

ни обговорять, кого вирішили вибрати. Запитайте,

добре це чи погано вибирати когось тільки тому,

що він – твій друг, чи найпопулярніший у класі, чи

просто зовні симпатичний.

Біблійна історія (10�12 хв.)

Порівняйте проблеми, пов’язані з вибором дітей,

з тим становищем, у якому знаходився Ізраїль.

Ця історія з 1 Книги Самуїлової. Нехай діти

відкриють Біблію на 12 розділі.

Після багаторазових гріхів, покаянь і благосло�

вень Бог обрав Самуїла, щоб той став суддею

Ізраїля. Він віддано служив Богу. Але, коли Самуїл

зістарівся, люди захотіли мати царя, як в інших

народів, що жили навколо.

Ізраїльтяни вважали, що вірити в Бога важко,

тому що не могли Його бачити. Найкраще, якщо

в них, як і в інших народів, буде стояти на чолі

народу не Бог, а цар. Поясніть, яка була роль Са�

муїла як судді, священика і пророка. Вкажіть, що

Ізраїль не хотів, щоб сини Самуїла керували

після батька, бо вони чинили зле і не бажали

підкорятися Богу, тому ізраїльтяни і вимагали в

Самуїла царя.

Дуже часто люди бачать несправедливість і ба�

жають вирішити усе самотужки, забуваючи про

те, що в Бога є вихід з будь�якої складної ситуації.

Нехай хто�небудь з учнів прочитає вголос з 1 Кни�

ги Самуїлової 8:7.

Здається, що поганого в тому, щоб мати царя?

Але люди забули, що Бог і є їхнім Царем. Бог знав,

що люди будуть питатися поради в земного царя,

замість того, щоб іти за Ним. Такий цар не завжди

міг дотримуватися заповідей Божих. Самуїл попе�

редив народ, що цареві треба буде платити подат�

ки, що їм доведеться воювати за нього і прислу�

жувати йому.

Бог обрав першим царем Саула. Самуїл помазав

його на царство, благословивши на це особливе

служіння. Він сказав народу, що поки цар і люди

будуть іти за Богом, Ізраїль буде благословенний.

Але якщо вони відвернуться від Бога, то будуть

покарані.

Саул виглядав як справжній цар, був високий і

вродливий. Коротко розкажіть про правління Са�

ула. Зверніть увагу, що спочатку він був слухня�

ний Богові, і Бог дарував йому перемогу на полі

бою. Але потім Саул збився з істинного шляху.

Вкажіть, що він забув про Бога. Підкресліть, що

Саул згрішив, коли не послухався Божого

веління про винищення Амалика, а поласився на

здобич. І був покараний – відкинутий Богом і

зміщений з царського престолу. Прочитайте: 1

Книга Самуїлова 15:22�23. Зазначте, що правив

Саул 40 років.

Запитайте дітей, чи зрозуміли вони, які якості

мали бути у доброго правителя. Діти мають зро�

зуміти, що кожна людина повинна слухатися Бога,

а керівник – особливо.
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Практичне значення (4 хв.)

З чим були пов’язані проблеми Ізраїля? Допо�

можіть дітям зрозуміти, що ізраїльтяни хотіли бу�

ти як всі інші народи, що мали царя.

Знову подивіться на картки з характеристиками

і на фотографію класу. Обміркуйте, які якості до�

помагають людині іти за Богом, а які заважають.

Прочитайте учням біблійний вірш для вивчення.

Нехай вони вирішать, які якості потрібні нам, щоб

бути слухняними Богу.

Застосування (5�7 хв.)

Зробіть із дітьми завдання зі стор. 13 їхніх Зо�

шитів. Нехай вони подумають, якими якостями ха�

рактеру має бути наділений добрий керівник. Во�

ни мають розуміти, що найголовніше в характері

віруючої людини – її покора і слухняність Богові.

Поміркуйте, як діти можуть бути слухняні Господу.

Якщо потрібно, допоможіть дітям у виконанні за�

вдання.

Потім виконайте завдання «Як це застосувати?».

Нехай діти уважно прочитають усі фрази і роз�

ставлять відповідні героям цифри. Якщо учням

буде важко виконати завдання, допоможіть їм.

Вивчення біблійного вірша (10 хв.)

Ось ідеї до оформлення біблійного вірша. Поко�

ра і слухняність – слова близькі за змістом. Для

Бога важлива наша слухняність, вона також важ�

лива і для нас. Жертва в розумінні дітей повинна

мати образ дару (подарунка) Господу. Раніше при�

носили в жертву тварин – овець, телят, а тепер на�

ша слухняність, смиренність, лагідність, любов до

ближнього, допомога бідному – ось наші жертви.

Можна використовувати нескладні символи і

комбінувати їх зі словами. По черзі забирайте таб�

лички зі словами і символами, поки діти не вив�

чать вірш.

Час творчості (15�16 хв.)

Сьогодні цей час буде присвячено біблійним ге�

роям уроку.

На столах мають бути альбоми, олівці, маркери.

Включіть підготовлені вами записи християнських

гімнів і пісень. Запропонуйте намалювати портре�

ти вродливого царя Саула, Самуїла чи сюжет

біблійної історії. Вони можуть зобразити, як Са�

муїл помазував Саула на царство. Можливо, діти

захочуть зробити малюнки до минулих тем. Не за�

будьте підписати малюнки й обновити ними вис�

тавку дитячих робіт.

22 Як стати ближчим до Бога

Корисні поради вчителеві

✦ Налагодьте дружні стосунки з дітьми. Будьте зацікавлені їхніми проблемами, успіхами в школі чи

на заняттях у секціях, гуртках. Завжди звертайтеся до них на ім’я.

✦ Постійно моліться за ваших учнів. Просіть Божого водійства в спілкуванні і навчанні дітей.

✦ Будьте зразком християнської поведінки для дітей. До уроків готуйтеся завчасно, у клас приходь'

те раніше за дітей. Пам’ятайте, діти навчаються не через те, що ми говоримо, а через те, що робимо.

Будьте пунктуальні, відповідальні у виконанні обіцянок.

✦ Готуйте і проводьте цікаві та змістовні уроки. Використовуйте різні види наочності. Діти починають

пустувати на уроках, коли їм нецікаво.

✦ Встановіть правила поведінки в недільній школі. Нехай пунктів буде небагато (не спізнюватися, не

розмовляти під час молитви чи біблійної історії, на заняття приносити Біблію тощо), але діти мають їх

виконувати. Знаючи правила поведінки, діти будуть почувати себе впевнено і безпечно.

Таж послух

ліпший

від жертви

і покірливість краща

1 Книга Самуїлова 15:22

від бара%
нячого лою



КЛЮЧОВА ІСТИНА

Бог вибирає на служіння того, хто всім серцем

хоче служити Йому.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� зрозуміти, що Бог бачить серце людини і її

бажання служити Господу, і саме таких людей

обирає на служіння;

� дізнатися, що другим царем Ізраїля став Да�

вид, який любив Бога і щиро служив Йому.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Зміст цього і попереднього уроків дуже схожий.

Бог хоче, щоб люди щиро слухалися Його, а не

зовнішньо вдавали слухняність. Люди ж дуже ча�

сто прикидаються.

Подумайте, що діялося в серцях головних ге�

роїв цієї історії: царя Саула, пророка Самуїла і

Давида. Поміркуйте, як ставився до них Бог. Те�

пер зверніться до свого власного серця. Ви

дійсно вірні Богу? Чи ж тільки робите вигляд?

Помоліться, щоб Бог допоміг вам коритися Йому

в усьому. Пам’ятайте про те, що виконання Його

волі – завжди найкращий вибір. Ви знаєте кого�

небудь, хто тільки вдавав, що виконує Божу во�

лю? А потім ви виявили, що в житті цієї людини

не вистачає чогось важливого, щось не так. Якщо

це можливо, наведіть приклад людини, що

здається праведною зовні, але усередині вона

неправедна. Звичайно ж, найкраще навести при�

клад такої людини, що пізніше знайшла Господа

і виправилася.

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів (1�2 хв.)

Давид (євр. «улюбленець») – молодший з вось�

ми синів віфлеємського селянина Єссея.

Помазання – обряд, що здійснювався священи�

ком. Помазання єлеєм є символом присвяти лю�

дини на особливе Боже служіння.

Підготовка наочності

✓ Підготуйте картинки чи фігурки для фланеле�

графа, які ілюструють текст Писання: 1 Книга Са�

муїлова 16:1�13. Попрактикуйтеся перед дзерка�

лом у їхньому використанні під час розповіді

історії.

✓ Розфарбуйте поетичні книги Біблії в жовтий

колір.

✓ Ідеї щодо виготовлення вірша подано нижче.

Не забувайте вивішувати на уроках таблицю «Ос�

новні відомості про Біблію».

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (3�5 хв.)

Почніть з привітання і нагадування дітям про по�

значки в Таблицях відвідування. Зберіть листки

«Щоденного читання Біблії». Заохочуйте дітей за

виконання завдань. Скористайтеся також цим ча�

сом, щоб поговорити про біблійну поезію. Запов�

нюйте новими книгами бібліотеку.

Час молитви (8 хв.)

Моліться за те, щоб кожна дитина зрозуміла, що

Бог бачить наші душі і серця, наші думки і бажан�

ня, і вибирає на служіння того, хто хоче Йому слу�

жити.

Моліться за усіх своїх учнів, за те, щоб Бог вико�

ристовував вас як джерело любові й істини в

їхньому житті. Спонукайте дітей молитися один за

одного, за невіруючих, за місіонерів. Якщо ви за�

планували легкий сніданок – чай і печиво – не за�

бувайте про молитву подяки Богові.

Наприкінці заняття запропонуйте дітям са�

мостійно завершити урок молитвою – це дасть їм

можливість відчути власну значимість. Нагадуйте,

що молитва – це дорога, що допомагає нам стати

ближчими до Бога.

Час співу (7�10 хв.)

Сьогодні на уроці ви можете розучити нову

пісню. Пісня має відбивати ключову істину уроку –
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А ЩО З ВАШИМ СЕРЦЕМ?
1 Книга Самуїлова 16:1�13

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

(1 Книга Самуїлова 16:7)
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24 Як стати ближчим до Бога

Бог знає, що в нас на серці. Для цього підійде

пісня «Світлофор» (див. Додаток).

Вивчіть для початку 1�й куплет і приспів.

Проспівайте кілька разів. На наступному уроці за�

пишіть і вивчіть решту тексту.

Вивчення книг Біблії (10�12 хв.)

Розгляньте таблицю «Основні відомості про

Біблію»: Святий Дух – це Бог, Він дає людям Свою

силу, підтримує, втішає, направляє віруючу люди�

ну. Саме Святий Дух допомагає нам розуміти

Біблію – Слово Боже. Через наші молитви ми роз�

мовляємо з Богом.

Продовжуйте повторювати книги Біблії. Заохо�

чуйте тих, хто це робить добре. Сьогодні ви вивчи�

те назви поетичних книг Біблії, що матимуть у

вашій бібліотеці жовтий колір. Приготуйте на

дошці інформацію про них. Наприклад: Йов, Псал�

тир, Приповісти, Еклезіяст і Пісня над піснями – це

поетичні книги Біблії. Вони описують щиру любов

людей до Бога.

Особливість єврейської поезії полягає в тому,

що вона ґрунтується не на ритмі і римах, як ми

звикли. Наприклад, візьмемо чотиривірш із твору

Лесі Українки «CONTRA SPEM SPERO»:

Тут просліджується перехресна рима:

сміятись – сподіватись (1 �3)

пісні – сумні (2�4)

У східній поезії, і в єврейській у тому числі, домі�

нує ПАРАЛЕЛІЗМ (з грецької «той, що йде поруч») –

зіставлення. У поетичних книгах ми постійно знахо�

димо паралельні зіставлення думок, подій, дій.

«Для моєї ноги Твоє слово – світильник,

то світло для стежки моєї».

(Псалом 118(119):105)

Намалюйте всі ці схеми на дошці. Поясніть по

ходу. Нехай діти перемалюють і запишуть все у

свої Зошити.

Потрібно обов’язково пояснити дітям, що вся

Біблія писалася у поетичному ключі, щоб текст

легко було завчати і запам’ятовувати. Сувої з Пи�

санням коштували дуже дорого, і тому прості лю�

ди завчали його напам’ять. Таким чином, усе Пи�

сання, по суті, є поетичною книгою.

«Чим додержить юнак у чистоті свою стежку? –

Як держатиметься Твоїх слів!» (Псалом 118(119):9).

«Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не

грішити проти Тебе» (Псалом 118(119):11).

Основне в уроці

Вступ (2�3 хв.)

Попросіть учнів назвати найбільш популярних

однокласників у їхній школі. Вислухайте відповіді,

попросіть дітей пояснити, чому ці люди такі попу�

лярні. Можливо, буде кілька варіантів відповіді.

Згадайте, що ми іноді заздримо людям, у яких, як

нам здається, є все. Але часто в них є і проблеми,

про які нам нічого не відомо. Ми не завжди

знаємо все про людей, тому що не бачимо, що в

них на серці. Якщо ви приготували конкретний

приклад, розкажіть його.

Чи випадало вам заздрити комусь, бо він модно

одягнений, живе в розкішному будинку чи їздить

у дорогому автомобілі? Деяким людям заздрять,

бо вони можуть піти, куди захочуть, або в них ба�

гато грошей. Багаті люди можуть бути добрими і

щиро любити Бога. Вони також можуть бути

егоїстами і не бажати догодити Богові.

Якщо людина усім здається доброю і милою, це

ще нічого не говорить про її внутрішній духовний

стан. Ви можете ніколи не дізнатися, що насправді

діється в душі у людини, якщо самі не побачите її

під час скоєння жахливого вчинку.

Бог здатний бачити те, чого не бачимо ми. Він

бачить серце людини. Бог знає, спасенні ви чи ні.

Він знає, коли ви прикидаєтеся, лукавите. Якщо

Бог обирає людину для особливого служіння, то

можете бути впевнені, що Він заглянув у серце цієї

людини. Господь знає, що ця людина щиро хоче

служити Йому.

Біблійна історія (10�12 хв.)

Прочитайте самі чи попросіть учнів прочитати

біблійну історію: 1 Книга Самуїлова 16:1�13. Під

час читання показуйте підготовлену наочність.

Бог заглянув у серце царя Саула. Він побачив

там гордість та непокору і відкинув Саула як царя.

Потім Він обрав для Ізраїля нового царя. Бог об�

рав людину, серце якої було сповнене любові до

Нього і відданості у служінні Йому. Господь по�

слав Самуїла до Віфлеєма, щоб той помазав ново�

«Цілим серцем я кличу:

почуй мене, Господи,

і я буду держатись уставів Твоїх!

Я кличу до Тебе, – спаси Ти мене,

і я буду держатись свідоцтв Твоїх!»

(Псалом 118(119):145,146)

1. Так, я буду крізь сльози СМІЯТИСЬ,

2. Серед лиха співати ПІСНІ,

3. Без надії таки СПОДІВАТИСЬ,

4. Жити буду! Геть думи СУМНІ!
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го царя. Бог відкрив Самуїлу, що майбутнім царем

стане один із синів Єссея.

Скористайтеся фігурками для фланелеграфа,

щоб показати зустріч Самуїла з Єссеєм.

Щоб не розголошувати мети свого приїзду, Са�

муїл приготував у Віфлеємі жертвопринесення.

Єссею було наказано привести своїх синів. Він

привів сімох. Молодший залишився пасти овець.

Зауважте, що навіть Єссей вважав, що молод�

шого сина приводити необов’язково. Еліяв, стар�

ший із синів Єссея, був високий і вродливий. Са�

муїл був упевнений, що саме його Бог обрав но�

вим царем.

Бог сказав:

� Ні, Самуїле. Ти дивишся на зовнішність. Я див�

люся на серце. Це не він.

Один за одним, семеро синів постали перед Са�

муїлом. Але Бог жодного з них не обрав новим ца�

рем. Нарешті Єссей сказав, що у нього є ще мо�

лодший син, Давид, який пасе овець.

Коли прийшов Давид, Бог звелів Самуїлу пома�

зати його на царство. Божий Дух зійшов на Дави�

да як на нового царя Ізраїля.

Тільки в серці Давида з усіх синів Єссея Бог по�

бачив те, що потрібно було справжньому цареві

Ізраїля. Бог побачив у його серці любов до Себе і

бажання служити.

Розповідаючи про слова Бога, звернені до Са�

муїла, повідомте учням, скільки часу продовжува�

лося правління Давида (40 років). Про Давида

сказано, що він був чоловіком за серцем Господа,

тобто цілком відданий своєму Богові.

Практичне значення (5�7 хв.)

Підкресліть, що Давид був тоді всього лиш юна�

ком, однак Бог захотів обрати саме його. Ніхто з

тих, хто бачив його, не очікував, що він стане ца�

рем. Скористайтеся головним висновком: «Бог

обирає на служіння того, хто всім серцем хоче

служити Йому». Запишіть на дошці вік людини:

5,10,15, 20, 40, 60, 80 років. Запитайте учнів, що

може робити для Бога людина у 5,10,15, 20, 40,

60, 80 років. Запишіть відповіді напроти кожної

цифри. Потім поговоріть докладніше, що можуть

робити діти їхнього віку для того, щоб служити

Господу.

Застосування (7�10 хв.)

Допоможіть учням виконати завдання на стор.

17 Робочого зошита. Попросіть учнів поділитися

відповідями. Нагадайте класу, що Бог знає май�

бутнє кожного.

Повторіть події біблійного уроку, виконавши за�

вдання «Пошук почався!» (стор.18 Робочого зоши�

та). Якщо дітям буде важко, вони можуть скориста�

тися Бібліями. Зробіть позначки в Таблиці досягнен�

ня у того, хто першим виконає завдання. Похваліть

тих, хто зробив роботу охайно і без помилок.

Роздайте листки «Щоденного читання Біблії».

Попросіть учнів виконати дома всі завдання.

Вивчення біблійного вірша (8 хв.)

Разом із дітьми розшукайте біблійний вірш. Він

знаходиться в 1 Книзі Самуїловій 16:7. Коли ви бу�

дете виготовляти вірш до уроку, то побачите

кілька основних символів:

– дивитися, – Господь, ❤ – серце.

Можливо, вам підійде така ідея (див. нижче).

Сувій можна обклеїти плівкою, тоді символи до

нього можна буде приклеювати скотчем чи заби�

рати по черзі для кращого вивчення. Не забувайте

вчити посилання.

Час творчості (10�13 хв.)

Коли ви виконували завдання з застосування, діти

обговорювали, що вони можуть робити для Госпо�

да зараз. Запропонуйте дітям придумати і зіграти

ситуації з їхнього життя, у яких вони зможуть по�

служити Господу. Діти мають знати, що Бог бачить

їхнє серце, благословляє їхнє бажання допомагати

людям і допомагає тим, хто робить це щиро.

Наприклад, сьогодні в школі ви довідалися, що

занедужав однокласник. Він сам у лікарні, інші

діти не хочуть відвідати його, їм ліньки чи просто

немає на це часу. Ваші дії в подібній ситуації? Про

що ви будете говорити в лікарні? Розіграйте ситу�

ацію, розподіливши ролі. Діти можуть розділити�

ся на невеликі групи і кожна розіграє свою про�

блему. Потім обговоріть всі представлені мініатю�

ри. Повторіть істину уроку.

1 Сам 16:7
�бо



КЛЮЧОВА ІСТИНА

Біблія вчить, що Бог дає мудрість тому, хто про�

сить її в Нього.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� дізнатися, що Соломон просив у Бога муд�

рості і розуміння, і Господь дав йому те, що він

просив, і навіть набагато більше;

� вміти перелічити трьох царів Ізраїля і сказати,

скільки часу продовжувалося правління кожного;

� звертатися до Бога з проханням про настано�

ви у прийнятті життєвих рішень.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Прочитайте перші три глави 1 Книги Царів, а та�

кож «Щоденне читання Біблії». Ви просили у Бога

мудрості? Чи практикуєте ви у своєму житті При�

повісти 3:10�15? Подумайте, яку роль відіграє мо�

литва у вашому житті? Це усього лише перелік ва�

ших побажань і вимог?

Багато дітей думають, що можуть одержати все,

що хочуть. Часто батьки дають дітям усе, що б во�

ни не попросили. Тому такі діти неправильно уяв�

ляють собі, що таке молитва. Прочитайте Матвія

26:36�44 і 1 Івана 5:14�15. Зверніть увагу на те, що

Христос завжди підкорявся волі Свого Батька.

Подумайте, що веде до справжнього щастя? Як�

що ви захочете обговорити це зі своїми учнями, то

придумайте кілька ситуацій, які допоможуть дітям

зрозуміти в чому зміст справжнього щастя. Напри�

клад, були б ви щасливіші, якби у вас були усі

відеоігри на світі, але не було друзів? А якби у вас

було багато друзів, але жодної відеогри? Коли ви

придумуєте такі ситуації, беріть до уваги життєві

обставини ваших учнів. Не говоріть нічого такого,

що може зробити їм боляче в тому випадку, якщо в

когось батьки розлучені чи в сім’ї складна ситуація.

Підкресліть, що речі не ведуть до справжнього ща�

стя. Обов’язково згадайте про те, що Бог має зай�

мати головне місце в нашому житті. Вивчіть урок у

Робочому зошиті. Зробіть усі завдання, щоб потім

допомогти дітям під час роботи в класі.

Підготовка наочності

✓ Зробіть таблички з написами «чесно» і «не�

чесно». Приготуйте скотч і ножиці для того, щоб

ви могли повісити таблички на дошку в не�

обхідний момент.

✓ Усі пророцькі книги Старого Заповіту будуть

мати зелені корінці. Розфарбуйте їх у цей колір.

На цей урок приготуйте перші шість пророцьких

книг: Ісаї, Єремії, Плач Єремії, Єзекіїля, Даниїла,

Осії. Не забудьте про плакат «Основні відомості

про Біблію».

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�10 хв.)

Привітно зустрічайте ваших дітей. Зробіть по�

значки в Таблицях відвідування. Попросіть здати

вам заповнені листки «Щоденного читання Біблії».

Не забувайте заохочувати старанність і ре�

тельність учнів, підбадьорюйте відстаючих.

Розкладіть на столах настільні ігри, нехай діти

самостійно граються, поки всі не зберуться на

урок.

Розгляньте з дітьми інформацію про пророцькі

книги і «Основні відомості про Біблію».

Час молитви (10 хв.)

Протягом усього недільного заняття ви будете

молитися з дітьми кілька разів. Налаштуйте дітей

з першої вступної молитви на основну тему – Бог

дає мудрість тому, хто просить її в Нього. Просіть

в Господа мудрості для учнів, щоб вони розуміли

ключову істину уроку і зуміли застосувати отри�

мані знання у своєму повсякденному житті. Ваша

молитва має спонукати дітей молитися.

Запропонуйте кільком учням (заздалегідь об�

говоріть черговість) закінчити заняття молит�

вою. На початку уроку запитайте про подяки і

потреби дітей. Розподіліть, хто за що і за кого

молиться.

26 Як стати ближчим до Бога

МУДРИЙ ВИБІР
1 Царів 3:1�156УРО
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Біблійний вірш
«А якщо кому з вас не стачає мудрости, нехай про�
сить від Бога, що всім дає просто, та не докоряє, –
і буде вона йому дана» (Якова 1:5)



Час співу (5�7 хв.)

Запропонуйте дітям прославити Господа. По�

вторіть знайому пісню «Хвала Тобі, наш Гос�

подь!». Проспівайте разом кілька пісень за вибо�

ром дітей. Не забувайте, що дітям потрібно руха�

тися, тому в середині уроку як фізкультурну паузу

використовуйте пісні з рухами.

На сьогоднішньому уроці, у другій частині, за�

пишіть і вивчіть другий куплет пісні «Світлофор».

Бог – мудрий, Він знає про все. Це співзвучно з

темою уроку. Нагадуйте дітям, що спів – для сла�

ви Господньої, щоб вони намагалися радісно і

відповідально ставитися до цього.

Вивчення книг Біблії (10�12 хв.)

Розгляньте інформацію з таблиці «Основні відо�

мості про Біблію». Повідомте дітям, що мова

Біблії є зрозумілою і доступною тим, хто хоче слу�

хати і розуміти слова Самого Бога.

Зауважте, що Старий Заповіт був написаний

давньоєврейською мовою, а Новий Заповіт напи�

саний грецькою.

Не випадково ми назвали мову Біблії зро�

зумілою, бо і малі, і дорослі розуміють ті істини,

які відкриває Господь на її сторінках.

Повідомте дітям, що всі 17 пророцьких книг на�

звані за іменами своїх авторів (від Ісаї до Малахії).

Їх писали ті, хто повинен був звіщати народові Бо�

жу волю, «Бо не чинить нічого Господь Бог, не ви�

явивши таємниці Своєї Своїм рабам пророкам»

(Амос 3:7). Пророкам було наказано застерігати

народ від гріха, підбадьорювати й утішати його.

«Пророки – це Божий дар Своєму народу, що за�

стерігає совість, через яку Бог спілкується з ним»

(Біблійна енциклопедія Брокгауза).

У книгах пророків ми знаходимо пророкування

про Ісуса Христа, Його народження, життя і

служіння, про смерть, воскресіння і друге прише�

стя. Усі пророцтва Старого Заповіту про Ісуса Хри�

ста збулися в Новому Заповіті.

Повторіть риму, перелічуючи уже відомі книги.

Дозволяйте дітям скористатися змістом Біблії.

Зверніть увагу, що ваша веселкова полиця розши�

рилася.

Скажіть, що сьогодні ви вивчите назви 6 книг з

17 пророцьких. Пророків Ісаю, Єремію, Єзекіїля і

Даниїла називають «великими» пророками. Їхні

пророцькі книги великі за розміром. Інших про�

років називають «малими», тому що їхні книги не

настільки великі за розміром. Книга Осії також на�

лежить до книг «малих» пророків.

Основне в уроці

Вступ (3 хв.)

«Тетянка подивилася на одинадцять свічок, що

яскраво палали на її святковому торті. Вона зро�

била глибокий вдих і щосили дмухнула: «Якби

тільки збулася моя мрія і батьки купили те�

левізор!».

«Мені так потрібний цей велосипед! Як хочеть�

ся, щоб тато купив його мені цього тижня!» – по�

думав Мишко, кидаючи монетку у фонтан».

Нам здається, що якщо чогось дуже сильно за�

хотіти, то отримаємо все, що побажаємо. Іноді

ми думаємо так, коли молимося за виконання

своїх бажань. Зрештою, Бог же сказав, що почує

нас і дасть все, що б ми Його не попросили. Але

Господь ставить перед нами одну умову: ми по�

винні молитися за те, що відповідає Його волі.

Прочитайте 1 Івана 5:14�15. Бог хоче, щоб ми до�

тримувалися Його настанов і тоді, коли молимо�

ся. Він благословляє нас, якщо ми виконуємо

Його волю.

Біблійна історія (8�9 хв.)

Підберіть потрібний ілюстративний матеріал до

теми «Мудрий цар Соломон». Якщо у вас є флане�

леві картинки, можна розповісти історію, викори�

стовуючи їх.

Соломон, ставши царем, усвідомлював,

наскільки велика його відповідальність перед Бо�

гом і народом Ізраїля. Якось уночі йому приснив�

ся сон, що Бог пропонує йому все, чого б він не

побажав. Соломон міг просити багатства, дов�

голіття, перемоги над ворогами. Але замість цьо�

го він попросив у Бога мудрості та розуміння, щоб

добре правити Ізраїлем. Господь був задоволений

проханням Соломона. Крім мудрості і розуміння

Він дав йому сповна багатство і пошани.

Незабаром мудрість Соломонові дуже згодила�

ся. Одного разу до нього прийшли дві жінки, які

жили в одному будинку. У кожної з них народило�

ся по дитині. Одне з немовлят уночі померло, бо

його притисла уві сні мати. Цієї ж ночі саме вона

вкрала дитину своєї сусідки і тепер стверджувала,

що дитя – її власне. Соломон звелів принести ме�

ча. Він наказав розрубати дитя навпіл і віддати

кожній жінці половину.

� Ні! Ні! Нехай дитя залишиться живе! Віддайте

дитину їй! – закричала справжня мати.

Друга жінка сказала:

� Хай не дістанеться ні мені, ні тобі. Розрубайте

дитину, як звелів цар.
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Соломон був мудрий і знав, що справжня мати

ніколи не побажає зла своїй дитині.

Сорок років Соломон віддано правив Ізраїлем,

він прославився як наймудріша людина на землі.

У Приповістях, Еклезіясті та Пісні над піснями

міститься безліч його мудрих висловлювань.

А ви хочете втішатися результатами успішної

молитви, як Соломон? Насамперед, повірте в Гос�

пода як Спасителя і прямуйте за Ним. Просіть те,

що відповідає Його волі. Бог дасть вам усе, чого

ви дійсно потребуєте.

В Якова 1:5 говориться, що Бог охоче дає

мудрість кожному, хто б її не попросив. Ви хочете

бути мудрим, як Соломон? Моліться і просіть у

Бога мудрості. Адже ви вже знаєте, що Бог дає

мудрість тому, хто просить її в Нього.

Практичне значення (5�7 хв.)

Запропонуйте учням розповісти про те, яким бу�

де їхнє рішення у ситуації, коли їм загрожує пога�

на оцінка за контрольну, але за допомогою обма�

ну можна було б отримати гарну оцінку. Обго�

воріть з дітьми, як буде розвиватися ситуація у

випадку, якщо вони вирішать діяти чесно (у цей

момент помістіть на дошку табличку з написом

«чесно»). Потім задайте дітям чотири запитання в

запропонованому порядку (див. стор. 22 Робочого

зошита). Відповіді записуйте на дошці (під таб�

личкою «чесно»). Потім обговоріть, як ситуація

буде розвиватися, якщо вони вирішать вчинити

нечесно (у цей момент помістіть на дошку таблич�

ку з написом «нечесно»).

Обговоріть з дітьми отримані результати. Підве�

діть їх до розуміння важливості чинити за волею

Божою. Скажіть, що іноді зробити вибір буває до�

сить важко. Але важливо чинити за волею Божою,

це найкращий вибір. От коли нам знадобиться

мудрість. Бог відповідає на наші прохання про

мудрість.

Попросіть учнів знайти в Біблії Приповісти, Кни�

гу Еклезіястову і Пісню над піснями. Нагадайте,

що ці книги містять мудрі висловлювання Соло�

мона. Нехай учні прочитають Приповісти 3:5�6 і

відзначать ці вірші у своїх Бібліях. Підкресліть

біблійну істину: «Мудра людина робить вибір,

який підказує їй Бог». Вірячи в Господа і керую�

чись Його порадами, ми завжди будемо робити

правильний вибір. Нехай діти коротко помолять�

ся, просячи в Бога настанов у прийнятті рішень.

Застосування (5�7 хв.)

Виконайте з дітьми завдання на стор. 21 у їхніх

Зошитах. Після того, як вони закінчать роботу, за�

пропонуйте поділитися відповідями. Ні на кого не

тисніть. Запишіть відповіді на дошці в два стовпчи�

ки, в одному – побажання, в іншому – молитовні

прохання. Порівняйте їх. Чи є збіг? Поцікавтеся, чи

бувало так, що їхні бажання збувалися. Нехай діти

розкажуть про це. Поміркуйте з дітьми над тим, яка

різниця між бажаннями і молитвою.

Скажіть учням, щоб вони зробили малюнки до

біблійної історії. На уроці виконати цю роботу во�

ни не встигнуть і тому нехай зроблять її дома.

Виконайте з дітьми завдання «Слова мудрості»

на стор. 22 Робочого зошита. Роздайте листки

«Щоденного читання Біблії». Нагадайте, що вони

мають здати їх.

Вивчення біблійного вірша (20 хв.)

Сьогодні у вас у класі буде не зовсім звичайне

вивчення вірша напам’ять. Ви сполучите два види

діяльності: вивчення + творчість. Розділіть дітей

на дві�три групи. Заздалегідь приготуйте клей, но�

жиці, кольоровий папір, ватман формату АЗ, мар�

кери, олівці. Разом з дітьми відкрийте Біблію і

знайдіть вірш Якова 1:5. Прочитайте його

повністю кілька разів. Запитайте в дітей, про що

говорить цей вірш. Перш, ніж відповісти, нехай

вони добре подумають.

Тепер нехай кожна група виконає аплікацію з ко�

льорового паперу на тему Якова 1:5. Ви можете

спрямувати думки дітей, запропонувавши їм на

вибір символи до слів: мудрість – книга, сова;

просити – руки, складені в молитві й ін. На вико�

нання колективної роботи зазвичай іде багато ча�

су, тому намагайтеся відвести на цю творчу робо�

ту не менше 20�ти хвилин.

Наприкінці, коли діти будуть захищати роботи,

нехай кожна команда хором скаже біблійний

вірш. Цінується участь усіх дітей, взаємодопомога

членів команди, цікаві ідеї і дружня підтримка.

Завершіть заняття молитвою подяки.
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КЛЮЧОВА ІСТИНА

Біблія вчить, що найкраща порада – це порада

Бога.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� знати, що єдино правильну пораду дає Бог, і

що гріх та виконання недобрих порад розкололи

Ізраїль на два царства;

� уміти назвати імена перших двох царів, що

правили розділеним царством;

� намагатися насамперед шукати поради в Бога

і знати, хто з навколишніх може дати їм правильну

пораду.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Прочитайте 1 Царів, розділи з 11�го по 14�й,

звертаючи увагу на ті місця, які висвітлено в «Що�

денному читанні Біблії». Можливо, вам знадо�

биться записати важливі факти, щоб усе було

впорядковано. Підготуйтеся розповідати історію

виразно.

Діти часто не зважуються брати на себе

відповідальність, але вони мають вже розуміти:

настав час відповідати за свої вчинки. Намагайте�

ся так провести урок, щоб діти зрозуміли це.

Підкреслюйте ідею довіри Богові і Його Слову, ко�

ли учням потрібна порада.

Можливо, ви захочете проілюструвати це ви�

падком з власного досвіду. Пригадайте випадок

зі свого дитинства. Що сталося, коли ви послуха�

лися поганої поради? Які були наслідки?

Підкресліть, що часто наші дії впливають і на

інших людей.

Проаналізуйте свої уроки: чи розумно ви вико�

ристовуєте час заняття? Чи не витрачаєте ви часу

даремно, коли його можна використовувати більш

конструктивно? Завжди будьте готові до дії. Ви

можете робити позначки про відвідування і збира�

ти листки з завданням до початку уроку, а не під

час заняття. Якщо ви закінчили заняття достроко�

во, спробуйте провести обговорення, заспівати

пісню чи повторити вірш.

Виконайте завдання з Робочого зошита. Коли ви

будете говорити про застосування матеріалу, ско�

ристайтеся завданням «Виконуй мої поради».

Підготовка наочності

✓ Приготуйте ілюстрації до тексту чи фланеле�

графні картинки до історії уроку.

✓ Оформіть біблійний вірш.

✓ Біблійну істину уроку запишіть на дошці, щоб

діти бачили її. Вона має пролунати 3�4 рази за

урок.

✓ Біблійну книжкову полицю розмістіть також

на дошці. Під час вивчення і повторення ви будете

виставляти на ній книги.

✓ Не забудьте про основний плакат уроку і таб�

лицю «Основні відомості про Біблію».

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

Вітайте дітей, що приходять до класу. Розпитуй�

те їх про новини. Обов’язково записуйте відсутніх.

Вам доведеться зв’язатися з ними протягом тиж�

ня. Запропонуйте дітям відвідати тих, хто давно не

був у недільній школі.

Зробіть позначки в Таблицях відвідування і

зберіть листки «Щоденного читання Біблії».

Час молитви (7�10 хв.)

На цьому уроці у вас є ідеальна можливість да�

ти вашим дітям добру та мудру пораду. Усі свої

бажання, думки і переживання діти можуть

відкривати перед Богом, а Господь відповість че�

рез Своє Слово, через молитву, через пораду

мудрого християнина. Головне – захотіти прий�

няти цю пораду. Моліться за це разом із дітьми.

Будьте для них такою людиною, до якої вони мо�

жуть прийти за порадою. Протягом тижня

постійно моліться за ваших учнів і їхні пробле�

ми. Цікавтеся їхніми справами, зателефонуйте

тим, хто був відсутній. Діти будуть брати при�

клад з вас: вчитимуться бути чуйними, люблячи�
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ми, добрими друзями. Доведіть їм, що ви – їхній

друг і порадник.

Час співу (10 хв.)

На цьому занятті повторіть пісню «Світлофор».

Заспівайте її кілька разів. Заспівайте пісню «Хва�

ла Тобі, наш Господь!» чи інші.

Якщо сьогодні ваші діти налаштовані співати,

співайте з радістю. Покажіть на власному прикладі,

що ви раді славити Господа і співати Йому хвалу.

Вивчення книг Біблії (12�15 хв.)

Нагадайте дітям, що Біблія складається з двох

великих розділів. Ці розділи традиційно назива�

ють Старий Заповіт і Новий Заповіт.

У Старому Заповіті міститься 39 книг, а в Новому

– 27. Сьогодні ми доповнимо комплект книг Старо�

го Заповіту новими книгами. Гра «Бібліотека» про�

довжується. Повідомте дітям, що сьогодні у нашій

бібліотеці нові надходження. Ці книги продовжать

серію «Пророцьких книг». Їхні корінці зеленого ко�

льору. Назви 6 книг�новинок такі: Книги пророків

Йоіла, Амоса, Овдія, Йони, Михея, Наума.

Нагадайте дітям, що пророки – Божі посланни�

ки. Їхні промови часто починалися словами: «Так

говорить Господь». Бог використовував пророків,

щоб повідомляти народу Свої наміри, передавати

об’явлення. Пророки вчили людей бути слухняни�

ми Богу, любити Бога. Пророки розповідали про

те, що прийде Месія – Ісус Христос і врятує людей

від гріхів. Пророки викривали обман, ідолопо�

клонство, злодійство, вбивство і закликали народ

до покаяння; вони попереджали: якщо люди не

звернуться до Бога, вони будуть покарані.

Ваша поличка пророцьких книг ще не заверше�

на. Повторіть раніше вивчені книги.

Основне в уроці

Вступ (5�7 хв.)

Запитайте учнів, чи доводилося їм у критичній

ситуації виправдовуватися чи чути, як хтось інший

виправдовується, кажучи: «Але той�то і така�то

порадили мені так зробити!». Нехай запропонова�

ну нижче історію три учні прочитають в особах.

«Миколка з розпачем дивився на свою кон�

трольну роботу з історії.

� Нічого собі! Твої батьки дуже засмутяться, ко�

ли побачать цю роботу! – сказала Жанна.

Сергій порадив:

� А ти їм просто не показуй. Знайди мені де�не�

будь підпис твоєї матері. Я його підроблю, і ти

здаси роботу Олексію Петровичу. Ніхто навіть не

дізнається.

� Ні, Миколко, краще вчинити чесно, – пора�

дила Жанна. – Покажи роботу батькам, нехай

підпишуться. Може, тебе і покарають, але, при�

наймні, не доведеться очікувати неприємнос�

тей».

Як варто було вчинити Миколці? До чиєї поради

прислухатися? Миколка хоче, щоб у нього було

якнайменше проблем. На перший погляд те, що

радить Сергійко, зробити простіше, але чи краще?

Як вчинили б ви?

Біблійна історія (10�12 хв.)

Розповісти, що в четвертого царя Ізраїля Ре�

хав’ама були проблеми з порадниками. Його бать�

ко Соломон згрішив, поклоняючись ідолам, а не

Богу. І за це був покараний.

Ще при житті Соломон довідався від пророка,

що Бог розділить його царство. Господь відкрив

Свою волю: 10 колін будуть передані під владу

Єровоама, а два коліна – під владу сина Соломо�

на, тому що Бог любив царя Давида – його батька.

Соломон хотів убити Єровоама, але той утік у Єги�

пет. Після смерті Соломона царем став Рехав’ам –

його син. Він був молодий, але повинен був прий�

мати рішення. Адже він цар.

І от виникла проблема: народ і Єровоам прийш�

ли до царя з проханням знизити податки. Що ро�

бить Рехав’ам? Порада старих людей йому не спо�

добалася, і він покликав своїх друзів (1 Царів

12:6�11). Нехай діти зачитають по віршу.

Хто дав мудру пораду? А хто міг би дати єдино

правильну пораду? Нехай діти поміркують і да�

дуть відповідь.

Прочитайте разом вірші 12�17. Лихо не забари�

лося. Рехав’ам не шукав поради в Бога, він знай�

шов її у друзів. Результат – розкол царства. Роз�

кажіть, як Єровоам став на чолі десяти колін

Ізраїлевих. Нагадайте учням, що цей поділ був по�

каранням Божим за гріх Соломона, а також уро�

ком для Юдеї (колін Юди і Веніямина).

Попросіть учнів відкрити карту (стор. 69) у їхніх

Зошитах і записати імена Юди й Ізраїля у

відповідних частинах розділеного царства. Ім’я

Юди треба написати на Південному Царстві.

Ізраїля – на Північному. Пропуск, що залишився,

ви заповните під час уроку 11.

Тільки Юда і Веніямин залишилися вірні Ре�

хав’аму. Гріх і безглуздя роз’єднали Божий народ

і послабили його.
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Псалом
118(119):24

Немає нічого поганого в тому, щоб прислухати�

ся до порад інших. Але не треба прислухатися до

недобрих порад. Після того, як ви послухали

інших, завжди запитуйте Бога, що вам робити.

Можливо, Він захоче, щоб ви чинили за чиєюсь

порадою, а може і ні. Те, що радить Бог – це

завжди найкраща порада.

Практичне значення (3�5 хв.)

Запитайте: чи погано прислухатися до порад; ко�

ли порада може бути доброю; хто, як правило, дає

добрі поради? Сподіваємося, учні згадають своїх

батьків, проповідників, вчителів та інших автори�

тетних людей. Попросіть їх виконати завдання на

стор. 25 Робочого зошита. Допоможіть дітям зро�

зуміти, що важливіше за все – покладатися на Бо�

га. Поясніть, що кожна людина може іноді помиля�

тися, але тільки Бог завжди дасть правильну пора�

ду: чи через Своє Слово, чи через батьків,

досвідченого християнина, вчителя, пастора.

Застосування (10�17 хв.)

Сьогоднішній урок насичений завданнями прак�

тичного характеру, тому ми пропускаємо розділ

«Час творчості». Однак ви, за бажанням, можете

провести його на свій розсуд.

Відкрийте Робочий зошит на стор. 26. Виконай�

те з дітьми завдання «Виконуй мої поради». При�

думайте з учнями і зіграйте кілька ситуацій. Потім

запишіть усі поради на дошці і скажіть, які з них є

дійсно добрими порадами, мудрими, від Бога. Об�

говорення ведіть у біблійному ключі.

Наприклад, порадьте Костику і Наталі, що їм ро�

бити. Вони з віруючих родин і ходять до одного

класу. Сьогодні на уроці – контрольна з біології.

Весь клас вирішив прогуляти урок, бо не підготу�

вався до контрольної. Костик і Наталя теж не ду�

же добре підготувалися. Що робити дітям? По�

радьте.

Можливо, ваші учні згадають такі ж ситуації зі

свого життя. Обговоріть, як вони їх вирішували і

як потрібно було їх вирішити.

Виконайте з класом завдання на стор. 25.

Одна з добрих і мудрих порад, яку ми можемо

дати невіруючим друзям чи рідним – це вказати

дорогу до спасіння. Розгляньте з дітьми рекомен�

дації, що вміщені в статті «Дорогу до спасіння».

Завершіть заняття запитанням: «Що мені робити,

якщо я ще не знаю, Хто Такий Христос і де дорога

до спасіння?». Нехай хто�небудь з дітей роз�

повість вам «Дорогу до спасіння».

Роздайте листки «Щоденного читання Біблії».

Попросіть учнів, щоб вони намагалися щодня чи�

тати Біблію і виконувати завдання, звикали до

цього.

Вивчення біблійного вірша (5�7 хв.)

Сьогодні вірш для вивчення, хоч і невеликий за

розміром, але вміщує багатий зміст. Нехай діти

відкриють свої Біблії на Псалмі 118(119):24.

Вірш напишіть на сувої. Не забудьте про поси�

лання, його можна прикріпити у вигляді печатки

на стрічечці, якою обв’язують сувій.

Спочатку покажіть дітям сувій, потім зніміть пе�

чатку – нехай діти прочитають посилання, а потім

поступово розкривайте послання.

Поясніть слово «дорадники» – ті, з ким радять�

ся, або до кого чи чого звертаються у складних

питаннях, порадники.

Повторіть з дітьми раніше вивчені вірші.

Відзначте тих, хто знає їх добре. Вручіть їм

листівки чи закладки – це заохочення за знання

біблійних віршів, ваша подяка за їхню працю.



КЛЮЧОВА ІСТИНА

Біблія вчить, що Бог виконує Свої обіцянки.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� дізнатися, що Старий Заповіт містить про�

роцтва про смерть, поховання і воскресіння Ісуса;

� розуміти, що виконання пророцтв – це доказ

того, що Ісус – Спаситель, посланий Богом; Він

помер заради прощення наших гріхів.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Хочеться відразу звернути вашу увагу на те, що

цей урок буде особливим. Він не випадково має

назву «Свідчення минулого».

Сьогодні ви поясните дітям суть жертви Христа. У

першу неділю кожного місяця ми пригадуємо

страждання, смерть і воскресіння Господа Ісуса – це

свято називається ламання хліба, Вечеря Господня.

Вам доведеться потрудитися: опрацюйте список

пророцтв Старого Заповіту, що стосуються остан�

ньої Вечері, розп’яття і воскресіння Ісуса Христа.

Покажіть, як вони здійснилися в Новому Заповіті.

Таку таблицю ви знайдете в уроці 8 Робочого зо�

шита на стор. 29�30. Прочитайте не тільки текст

уроку і «Щоденне читання Біблії», але й розповідь

про розп’яття і воскресіння Христа в Євангеліях.

Вивчіть список пророцтв і їхнє здійснення в Ново�

му Заповіті. Підготуйтеся використовувати це для

пояснення уроку учням.

Чи спасенні ваші учні? Чи впевнені вони у

своєму спасінні? Можливо, ви захочете обговори�

ти це з їхніми батьками. Будьте готові до того, що

на когось з дітей так вплине цей урок, що він за�

хоче поговорити з вами про покаяння.

Підготовка наочності

✓ Підготуйте ілюстрації до уроку:

� зрада Юди;

� мовчання Ісуса перед Пилатом 

і первосвящениками;

� смерть Ісуса на хресті;

� кидання жереба на одежу Христа;

� слова Ісуса на хресті;

� кості Христа не були зламані;

� Він був похований у гробниці Йосипа;

� воскресіння Ісуса.

✓ Біблійний вірш, що розучується, напишіть на

плакаті з зображенням Христа.

✓ Приготуйте невеликі сувеніри для дітей.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5 хв.)

Привітно зустрічайте учнів. Якщо у вас буде в

цей день свято з чаюванням і солодощами,

скажіть учням, яке задоволення ви отримуєте

від спілкування з ними. Цей урок буде дуже важ�

ливим, тому якнайшвидше заповніть Таблиці

відвідування і зберіть листки «Щоденного читан�

ня Біблії».

Час молитви (10 хв.)

Дякуйте Господу за Його подвиг на Голгофі, за

те, що Він умер за наші гріхи, викупивши нас від

смерті і влади гріха. Дякуйте за Його любов і

милість до нас.

Спонукайте дітей молитися. Стежте за по�

ведінкою дітей на молитві. Звертайте увагу на

благоговіння, з яким вони мають поводитися в

молитовний час.

Час співу (10 хв.)

Сьогодні у вашому репертуарі – великодні пісні

«Свято Воскресіння» та інші (див. Додаток). По�

вторіть пісні, які ви розучували з дітьми раніше.

Заспівайте разом «Світлофор». Скажіть, що Бог

знає про те, що ми сьогодні зібралися прослави�

ти Його ім’я співом, молитвою, вивченням Біблії

і всіма іншими справами. Перейдіть до часу мо�

литви.

Вивчення книг Біблії (10�12 хв.)

Розгляньте чергову інформацію з плаката�таб�

лиці «Основні відомості про Біблію»: у слові Бо�
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СВІДЧЕННЯ МИНУЛОГО
Ісаї 53:1�128УРО

К

Біблійний вірш
«Бо “для Бога нема неможливої жадної речі!”»

(Луки 1:37)



жому розкривається головне лихо людини – гріх.

Порушення правил, установлених Богом, неба�

жання людини підкорятися закону Божому – ось

що таке гріх. Він виявляється в неслухняності, не�

правді, неповазі тощо. Гріх розділив людину з Бо�

гом, а це величезна прірва.

Запропонуйте дітям відповісти на запитання

«що таке гріх?». Вислухайте їх і доповніть: лю�

дині, яку з Богом розділив гріх, дуже погано. Ця

проблема розкривається у всіх книгах Біблії.

На цьому занятті діти разом з вами закінчать

вивчати 39 книг Старого Заповіту. Сьогодні ви

розглянете назви 5 останніх пророцьких книг:

Книги пророків Авакума, Софонії, Огія, Захарія і

Малахії. У пророка Захарія ми знаходимо кілька

описів образу Месії – Господа Ісуса Христа. На�

приклад, Він представлений як Цар, що

в’їжджає верхи в Єрусалим (Захарія 9:9�10). Цей

пророк повідомляє і про зраду Юди, і про

смерть Ісуса. У пророка Малахії ми теж знайде�

мо свідчення про пришестя Христа, що підтвер�

дилися в Новому Заповіті. У нього Христос на�

званий Сонцем Правди.

Продовжуйте з дітьми гратися в «Бібліотеку».

Розділіть клас на 2 команди. Нехай по черзі скла�

дають книжкову полицю, уголос промовляючи

всі вивчені назви біблійних книг. Нагадуйте

підказку – колір. На наших полицях книги стоять

у «райдужному порядку».

Основне в уроці

Вступ (3�5 хв.)

«� Люблю музеї! – сказала Наталя.

� Ти просто вгадала мої плани на весняні

канікули! – відгукнувся тато. – У бабусі є різні

старовинні речі, як ті, які ми бачили в історично�

му музеї! А сьогодні ми підемо з тобою в Музей

давньої історії. Там є безліч картин і малюнків на

тему того, як жили люди в ті далекі часи. Там є і

справжні речі.

Ходімо швидше! – зраділа Наталя. – Це буде не�

мов подорож у біблійні часи».

Надзвичайно цікаво дізнаватися, як жили люди

в давнину! Це так чудово, що в нас є Біблія, де

описано життя людей за давніх часів! Подумки ми

можемо повернутися в ту епоху і стати свідками

подій, описаних у ній.

Запитайте в дітей: «Якби у вас була правдива

книга про події майбутнього, захотіли б ви її про�

читати, щоб дізнатися, що вам робити?».

Поясніть, що в Біблії багато сказано про май�

бутнє. Нагадайте дітям, що цю книгу писали по�

над сорок авторів протягом майже двох тисяч

років. Запитайте, чи знають учні, що деякі з

віршів про Христа були написані за сотні років до

Його народження. Поясніть, що пророцтво – це

передбачення, зроблене під керівництвом Бога.

Згадайте імена пророків, висловлювання яких ви

будете використовувати цього тижня. Це Давид,

Ісая і Захарій.

Біблійна історія (10 хв.)

У часи Ісуса кожен юдей вивчав Старий Заповіт.

У Писанні багато говорилося про подробиці при�

шестя Христа�Месії і Його життя на землі. Почніть

із пророцтва про народження Ісуса, що було пе�

редвіщене пророками Михеєм (5:2), Ісаєю (7:14).

Прочитайте з дітьми ці місця Писання. Нехай

вони слідкують за текстом Біблії. Скажіть, що гра

в «Бібліотеку» допомагає нам знайти потрібну

книгу у Святому Письмі. Потім нехай діти прочи�

тають Матвія 1:18�25 по черзі. Пророцтва про на�

родження Спасителя здійснилися в Різдві Ісуса

Христа.

Однак основною темою уроку буде розмова про

Його смерть, поховання і воскресіння.

Ми можемо уявити собі, як жив Ісус, як Він про�

повідував, зціляв, закликав людей навернутися до

Бога. Ісус зробив багато добра для народу, але все

ж багато хто відвернувся від Нього і навіть хотів

Його вбити. Чому?

Люди, що жили в ті часи, повинні були б зро�

зуміти, що Він – обіцяний Месія, адже вони бага�

то чого знали про Нього з Писання Старого За�

повіту! У багатьох місцях Закону, поетичних

книг і пророцтв говориться про майбутній прихід

Спасителя. Але не всі розуміли істину пророцтв.

Коли ми сьогодні перечитуємо пророцтва Старо�

го Заповіту, то бачимо, як докладно в них гово�

риться про життя Ісуса. Наприклад, у 53 главі

Книги пророка Ісаї розповідається про останні

дні Ісуса на землі, коли народ, до якого Він

прийшов, відвернувся і відмовився від Нього.

Пророк описує, як Ісус смиренно скорився Своїм

переслідувачам, і які страждання Він переніс пе�

ред розп’яттям.

Ісус прийшов на землю, знаючи, що повинен

умерти. На хресті Він помер замість нас з вами.

Христос прийняв на Себе заслужене нами пока�

рання за гріхи. Бог знав, яку важку ношу гріха Ісус

звалив на Себе.

Книга вчителя 33
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У цих віршах пророка Ісаї показана дуже сумна

картина. Але в одному з псалмів Давида опи�

сується у всій красі переможне повернення Ісуса.

Воскресіння Ісуса привело до завершення справу

спасіння, і тепер кожен віруючий може не

сумніватися у своєму вічному житті на небесах.

Практичне значення (2 хв.)

Запитайте: «Навіщо Ісус умер на хресті?». Після

того, як учні дадуть відповідь, що Він умер за наші

гріхи і заради нашого спасіння, попросіть їх запи�

сати у своїх Зошитах: «Ісус умер на хресті за ме�

не». Потім нехай повторять це вголос: «Христос

умер на хресті за мене, за Марійку, за Сашка, за

Петрика і т.д.» Обійдіть кімнату і вимовте ім’я

кожного учня. Наприкінці заняття помоліться за

спасіння тих, хто ще не прийняв Христа як Спаси�

теля. Подякуйте Богові за Його правдиве Слово.

Застосування (10�13 хв.)

Скажіть дітям про те, що всі обітниці, які є в

Бібліі, були виконані Богом.

Виконайте з дітьми завдання в їхніх Зошитах

(стор. 29�30). Нехай учні знайдуть у Біблії про�

роцтва і зачитають їх уголос. Потім усі вони мають

записати пропущені слова. Запитуйте дітей, нехай

вони розкажуть докладніше. Показуйте ілюстрації

у відповідних місцях обговорення.

Намагайтеся вести урок так, щоб історія, скла�

дена з відповідей учнів, мала завершений харак�

тер. Обов’язково вказуйте на те, що всі пророцтва

про Христа були написані за кілька сотень років

до народження Ісуса.

Роздайте листки «Щоденного читання Біблії».

Попросіть учнів щодня виконувати завдання.

Вивчення біблійного вірша (8 хв.)

Повісьте виготовлений вами плакат з біблійним

віршем. Вивчіть його.

Сьогодні – свято. Не забудьте про невеликі при�

зи для своїх учнів. Діти люблять свята, подарунки.

Це можуть бути календарики, ручки, наклейки, за�

кладки чи листівки. На листівках напишіть

привітання.

Святкові ідеї (15 хв.)

(Замість часу творчості)

Сьогодні ви можете влаштувати на честь вос�

кресіння Христа святкове чаювання. Умовтеся за�

здалегідь з батьками про солодкий стіл. Спону�

кайте дітей теж брати участь у заході. Складіть не�

велику програму: спів, декламація, ігри. Запросіть

на свято гостей. Усі мають отримати задоволення

від спілкування.

Якщо даний урок не збігається з ламання хліба,

тоді тематику чаювання змініть на свій розсуд. На�

приклад, назвіть цей час дружнім спілкуванням.

Згадайте матеріал уроку і дякуйте Господу за те,

що сьогодні ми можемо жити, спілкуватися,

радіти в дружньому колі.



КЛЮЧОВА ІСТИНА

Біблія вчить, що Бог відповідає на молитви тих,

хто віддано служить Йому.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� усвідомлювати важливість близького спілку�

вання з Богом (читання Біблії, молитва, допомога

іншим);

� дізнатися, як Ілля в боротьбі з пророками Ва�

ала довів людям, що Бог Ізраїля – єдиний істин�

ний Бог.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Прочитайте 1 Царів 17 розділ, «Щоденне чи�

тання Біблії» і текст уроку. Подумайте про свої

стосунки з Богом. Чи настільки ви близькі до

Нього, як могли б бути? Моліться і просіть Бога

допомогти вам стати ближчими до Нього. Зу�

пиніться і подякуйте Йому за те, що Він робить

для вас щодня.

Пригадайте список способів «Як стати ближчим

до Бога», що склали учні. Обміркуйте це питання,

поставивши себе на їхнє місце. Приготуйтеся

спрямувати їхні відповіді, якщо їм самим важко

відповісти під час бесіди про застосування прой�

деного матеріалу.

Підготовка наочності

✓ Щоб зробити цей урок більш наочним, ви�

користовуйте ілюстрації чи фігурки для флане�

леграфа. Попрактикуйтеся у їхньому викорис�

танні.

✓ Оформіть біблійний вірш, перемалювавши

запропоновані у «Вивченні біблійного вірша»

символи на аркуш картону формату А4 чи ви�

конавши їх у вигляді аплікації з кольорового па�

перу.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (3�5 хв.)

Радісно зустрічайте учнів. Повторіть зміст книг

Біблії. Переважна частина учнів повинна вже зна�

ти його.

Вивісьте основний плакат і таблицю «Основні

відомості про Біблію». Зробіть позначки в Табли�

цях відвідування. Обов’язково похваліть тих, хто

здасть вам заповнені листки «Щоденного читання

Біблії».

Час молитви (7�10 хв.)

Доречно сказати дітям, що сьогодні наші молит�

ви – за невіруючих друзів і родичів. Поясніть, що

Бог любить усіх людей і хоче спасти їх від гріха.

Ісус Христос помер і воскрес для нашого спасіння.

Ми повинні розповідати невіруючим про Ісуса і

молитися за їхнє покаяння. Попросіть дітей запов�

нити молитовний список на стор. 34 їхніх Зошитів.

Діти мають зрозуміти, що з Богом вони можуть

говорити завжди і скрізь, у будь�який час.

Моліться сьогодні на уроці з дітьми, взявшись за

руки. Дякуйте і славте Бога одностайно.

Час співу (7�11 хв.)

Вивчіть на уроці нову пісню «Молитва». Текст

пісні і ноти ви знайдете в додатку. Всі види діяль�

ності на уроці будуть стосуватися молитви, тому

вам пропонується ця пісня. Нагадайте дітям, що

спів – це особливе служіння Господу, служіння

хвали. Саме піснями і псалмами ми славимо на�

шого Господа. Простежте, щоб діти записали сло�

ва. Заспівайте разом нову пісню кілька разів. Як�

що дозволяє час, повторіть пісні, які ви вивчили

на минулих уроках.

Вивчення книг Біблії (10�12 хв.)

Минулого разу ми довідалися про головне лихо

людини – гріх. Грішна людина не може спілкува�

тися з Богом, тому що Бог – святий. Гріх веде лю�

дину до вічної загибелі. Але Біблія вказує на єди�

ний шлях спасіння: через покаяння (попросити в

Бога прощення за свої гріхи) і віру в Господа Ісу�

са Христа. Біблія каже: «Бо під небом нема іншо�

го Ймення, даного людям, що ним би спастися
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БЛИЗЬКІ ВЗАЄМИНИ
1 Царів 18:22�399УРО

К

Біблійний вірш

«Далекий Господь від безбожних, але справедливих

молитву Він чує» (Приповісти 15:29)



ми мали» (Дії 4:12). Це ім’я – Ісус Христос. Він

умер за наші гріхи і воскрес для того, щоб ми бу�

ли виправдані.

Гра в «Бібліотеку» дуже цікава і захоплююча.

Сьогодні у вас на полиці з’явиться п’ять книг з

нового розділу. Покажіть новий покажчик «Но�

вий Заповіт», закріпіть його на книжковій полиці.

Повідомте учням, що в Новому Заповіті 27 книг.

Перші чотири – Євангелії, у перекладі з грецько�

го вони означають «добра (застаріле слово –

блага) звістка». У Євангеліях описані земне жит�

тя і служіння Ісуса Христа – нашого Господа і

Спасителя. Євангелії були написані послідовни�

ками Христа і названі за іменами авторів: Єван�

гелія від Матвія, Євангелія від Марка, Євангелія

від Луки, Євангелія від Івана. 5�я книга – Дії Свя�

тих Апостолів. У ній описана історія ранньої, пер�

шої церкви і те, як звістка про Христа поширюва�

лася світом. Повторіть назву 5�ти історичних

книг Нового Заповіту, а потім запропонуйте доб�

ровольцям розповісти зміст спочатку. Не забу�

вайте хвалити тих учнів, що старанно виконали

це завдання.

Основне в уроці

Вступ (2�3 хв.)

«� Алло! – підняла слухавку Світланка.

� Де ти була? – вимогливим тоном спитала

Раїса. – Ти мені так була потрібна учора ввечері! А

тебе не було дома!

Світланка завагалася, але потім відповіла:

� Я ходила з мамою за покупками. Ти останнім

часом постійно то зайнята, то тебе немає. Мину�

лого тижня я тобі чотири рази телефонувала. А

ти жодного разу навіть не передзвонила мені.

Думаєш, я повинна сидіти і чекати, поки знадоб�

люся тобі?

Раїса, вражена, визнала справедливість слів

Світланки. Їй стало соромно за свій егоїзм.

� Світланко, прости мене, – сказала вона. – Я

вважала, що ти – подруга для мене, але не нама�

галася бути подругою для тебе».

Легко так ставитися до друзів. Здається, що во�

ни завжди мають бути на місці, коли потрібні вам,

навіть якщо ви іноді ними нехтуєте.

Довідайтеся в дітей, чи доводилося кому�не�

будь з них втрачати добрих друзів. Дозвольте

декільком з учнів пояснити, чому це відбулося:

через переїзд, зміну інтересів, появу нових

друзів чи з інших причин. Ви самі можете згада�

ти старого близького друга, якого з вами немає.

Якщо це можливо, поясніть, чому ви віддалили�

ся один від одного.

Біблійна історія (10�12 хв.)

У розділеному царстві під час правління Ахава і

Йосафата жив Божий слуга – пророк Ілля. Цей чо�

ловік був дуже близький до Бога, більш того, Гос�

подь говорив з народом через вуста (пояснити

слово «вуста» – рот) Іллі.

Біблійна історія записана в 1 Царів 18 розділі.

Злий цар Ахав правив тоді північними племенами

Ізраїля. Цар і його жорстока дружина Єзавель роби�

ли все, щоб перешкодити пророку Іллі звіщати Божі

послання людям. Ахав і Єзавель поклонялися і слу�

жили Ваалу, та ще і весь народ до цього схиляли.

Ілля проповідував, що Ізраїль буде покараний за

ідолопоклонство й інші гріхи. Як і сказав Ілля, три

роки в країні не було дощу. Пророк хотів, щоб лю�

ди знали: є тільки один справжній Бог. Він казав,

що люди мають вибрати, кому служити.

Одного разу Ілля боровся на горі Кармел з чо�

тирмастами п’ятдесятьма пророками язичницько�

го бога Ваала. Він запропонував принести дві

жертви. Рано�вранці пророки Ваала поклали на

вівтар свою жертву. Вони волали до свого боже�

ства і просили дати відповідь до полудня – зісла�

ти вогонь на жертовного бичка. Ілля глузував із

пророків і говорив їм:

� Кричіть голосніше. Може, ваш бог роздумує чи

відлучився. Може, він спить. Розбудіть його!

Пророки Ваала кричали все гучніше і кололи се�

бе мечами так, що лилася кров. Вони так завжди

робили. Але жертовник не загорявся.

Увечері Ілля побудував жертовник з 12 каменів

і приготував свою жертву. Він вилив на неї два�

надцять відер води. Вода вкрила жертовник, і рів

навколо наповнився водою. Тоді Ілля помолився

Богу. Нехай хто�небудь з дітей прочитає молитву

Іллі – 1 Царів 18:36�37. Ілля був упевнений у все�

могутності Бога й у тім, що Він відповість. Зачи�

тайте 38 і 39 вірші. Пророк був цілком відданий

Богу, тому Господь і відповів на молитву Іллі.

Бог завжди відповідає на молитви тих, хто

віддано служить Йому. Господь відразу послав на

жертву небесний вогонь. Зайнялася сама жертва,

а також кам’яний жертовник і вода в рові. Люди

закричали: «Господь, – Він Бог!»

Бог звелів Іллі віддано проповідувати Його по�

слання і коритися Йому. Ілля покладався на Бога у

всьому і вірив у виконання Його обіцянок. А

наскільки ви близькі до Бога? Не нехтуєте Ним, не

36 Як стати ближчим до Бога
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сприймайте спілкування з Ним як щось само со�

бою зрозуміле. Наблизьтеся до Нього, і Він набли�

зиться до вас.

Практичне значення (5�7 хв.)

Нагадайте: ізраїльтяни поклонялися ідолам, тоб�

то несправжнім богам. Нехай діти складають спи�

сок того, що люди сьогодні можуть цінувати

більше, ніж Бога. Вони можуть запропонувати

гроші, машини, телебачення, спорт чи родину. За�

питайте, як вони думають: відповів би Бог на мо�

литву Іллі, якби той був ідолопоклонником? Нага�

дайте їм, що вони можуть бути так само близькі до

Бога, як Ілля. І тоді Бог почує і їхню молитву. По�

просіть учнів дати особисту оцінку матеріалу в їхніх

Зошитах (стор. 33). Виконайте завдання разом.

Обговоріть з дітьми те, як вони можуть стати

ближчими до Бога. Будьте готові запропонувати

варіанти відповіді: читати Біблію, молитися, співа�

ти гімни і виконувати Слово Боже. Допоможіть їм

зрозуміти, що все це треба робити не тільки в

церкві. Вони вже досить великі і мають щодня мо�

литися Богу і знати, що можуть говорити з Ним у

будь�який час.

Попросіть дітей не боятися активно виявляти

свою віру, як Ілля�пророк. Нагадайте, що і до

дружби треба ставитися не як до чогось, що само

собою розуміється.

Запитайте, що вони можуть зробити цього тиж�

ня, щоб допомогти іншим. Наша любов до Бога

може виявлятися в нашій турботі про інших. Учні

можуть допомагати прибирати дім, нести покуп�

ки, працювати в саду, дарувати квіти, читати мо�

лодшим дітям книжки й у такий спосіб виявляти

свою любов до навколишніх.

Застосування (5 хв.)

Попросіть учнів виконати завдання «Важливі

факти» на стор. 34 Робочого зошита. При вико�

нанні цього завдання вони мають скористатися

Бібліями. Похваліть тих, хто успішно справиться з

роботою, допоможіть тим, хто відстає.

Роздайте учням листки «Щоденного читання

Біблії» і попросіть вкласти їх у Біблії.

Вивчення біблійного вірша (7�10 хв.)

Поясніть дітям, що сьогоднішній вірш ґрун�

тується на протиставленні: справедливі і без�

божні; далекий і чує.

Символи:

� чоловічок з мішком – це безбожні, ідолопо�

клонники, ті, хто замінив Бога ідолом; сонце від

них далеко, воно за хмарами;

� схилений у молитві чоловік – це друга части�

на вірша «але справедливих молитву Він чує»; со�

нечко осяває молитву праведного.

Розучіть вірш у класі.

Час творчості (15 хв.)

Приготуйте олівці, фломастери, альбоми. За�

пропонуйте дітям проілюструвати біблійну історію

про Іллю і 450 пророків Ваала. Так вони зможуть

повторити урок усі разом.

Малюнки розмістіть на виставці.

Приповісти 15:29

ДАЛЕКИЙ ВІД

Господь 

Молитву 

безбожних  



КЛЮЧОВА ІСТИНА

Біблія вчить, що наше життя – у Божих руках.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� зрозуміти, що всі питання, які стосуються

життя і смерті – у руках Божих;

� усвідомити, що вічне життя дається тим, хто

приймає Ісуса як Спасителя;

� дізнатися, як Бог використовував Єлисея,

щоб воскресити сина шунамітянки.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Прочитайте «Щоденне читання Біблії», а також

2 Царів 2�8 розділи. Вам потрібно також прочи�

тати, як був покликаний Єлисей у 1 Царів 19:19�

21. Це допоможе краще зрозуміти суть слу�

жіння Єлисея. Опрацюйте текст біблійної історії.

Єлисей – приклад людини, яка, почувши про Бо�

же покликання, все залишила і пішла за своїм

учителем – пророком Іллею. Понад п’ятдесят

років продовжував Єлисей працю пророка Іллі.

Після того, як Ілля вознісся на небеса, Єлисей

був наділений його силою. Він зробив безліч чу�

дес, виявляючи велику любов і милосердя до

людей.

Чи використовуєте ви для служіння Богові весь

відведений вам час? Так легко за повсякденними

справами забути, яке коротке наше життя.

Подивіться навколо себе, і ви побачите Божу ро�

боту і зрозумієте, до чого Він призиває вас. По�

моліться за те, щоб Він дав вам сили працювати

для Нього усе ваше життя. Моліться також за те,

щоб ваші учні пізнали Господа і служили Йому з

дитинства.

Спостерігайте за своїми учнями, щоб зрозуміти,

чи переконані вони у своєму спасінні. Продовжуй�

те говорити про дорогу до спасіння, навіть якщо

думаєте, що весь клас спасенний.

Підготовка наочності

✓ Підготуйте ілюстрації до біблійної історії про

воскресіння сина шунамітянки.

✓ Знайдіть кілька маленьких дзеркалець, ви бу�

дете використовувати їх у Вступі до уроку.

✓ Принесіть свіжі газети для виконання завдан�

ня в Робочому зошиті. Спочатку виконайте всі за�

вдання самі.

✓ Зафарбуйте корінці нових книг у синій колір.

✓ Оформіть біблійний вірш уроку (ідеї див.

нижче).

✓ Приготуйте ігрове тісто (рецепт подано в

уроці 2 цього семестру).

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (3 хв.)

Привітавши учнів, проставте позначки про

відвідування в Таблицях. Похваліть тих, хто здасть

вам листки «Щоденного читання Біблії».

Час молитви (5�8 хв.)

Тема сьогоднішніх молитов – життя людей у ру�

ках Бога. Подякуйте Господу, що усі сьогодні живі

і змогли прийти на урок. Нехай діти в молитві вис�

ловлять свої подяки Богу за Його щедрість,

милість і благодіяння.

Нагадуйте про те, щоб діти молилися один за

одного і за невіруючих. Ми вчимося не тільки

брати, але й віддавати. Молитви дітей один за

одного – це віддача, велика праця. Складіть спи�

сок молитовних потреб і роздайте молитовним

групам.

Час співу (10�12 хв.)

Продовжуємо вивчати і співати нову пісню «Мо�

литва». Згадайте і заспівайте пісні, вивчені

раніше. Підготуйте касети з християнськими

піснями. Ви зможете використовувати їх під час

творчості й ігор.

Вивчення книг Біблії (10 хв.)

Сьогодні розкажіть своїм учням про те, що

оберігає людину від гріха. Запитайте в них, хто да�

рує людині спасіння. Так, Христос рятує нас від

гріха, Він – наш Спаситель. Але ми кожен день ро�
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ПИТАННЯ ЖИТТЯ І СМЕРТІ
2 Царів 4:8�3710У
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Біблійний вірш
«В Нього в руці душа всього живого й дух кожного
людського тіла» (Йова 12:10)



бимо гріховні вчинки (можемо не послухатися

батьків, не вивчити урок, узяти щось чуже). Що ж

нам робити?

Правильно, потрібно попросити пробачення і ви�

правитися. А в 118(119) Псалмі в 11 вірші є ще од�

на відповідь: «Я в серці своїм заховав Твоє слово,

щоб мені не грішити проти Тебе». Виходить, треба

вивчати, читати, думати про слова Бога. Саме

слухняність Богові і читання Слова Божого щодня

оберігають нас від зла.

Бібліотечна полиця цього уроку поповниться

новими книгами. У Новому Заповіті є двадцять

одне Послання, адресоване церквам і приватним

особам. На цьому уроці ми розглянемо перші сім

книг, це Послання Якова, 1 і 2 Послання Петра, 1,

2 і 3 Послання Івана і Послання Юди. Перелічені

назви книг відповідають імені автора, а інші, на�

писані апостолом Павлом, – імені адресата. У

Посланнях даються практичні поради для хрис�

тиянського життя тим, хто бажає жити за волею

Божою.

Скажіть вашим дітям, що у веселці за блакитним

кольором іде синій, відповідно, нові книги будуть

мати сині корінці. Ви будете разом їх читати, за�

пам’ятовувати назви і ставити на поличку. Надай�

те можливість кожному назвати хоча б по одній�

дві назви. Спонукайте дітей брати участь у запов�

ненні бібліотеки.

Основне в уроці

Вступ (2�3 хв.)

Передайте по колу маленькі дзеркальця. Нехай

кожен учень подихає на дзеркальце і подивить�

ся, що станеться. Дзеркальце вкривається па�

рою. Обговоріть це явище, підкреслюючи, що

волога зникає дуже швидко. Порівняйте це з

людським життям, що дуже коротке в порівнянні

з вічністю.

Зверніть увагу на те, що ми нічого не можемо

зробити для того, щоб волога зберігалася довше.

Кожний може знову подихати на дзеркальце, але

це буде вже нова волога, а не попередня.

Наше життя здається нам дуже важливим, але в

будь�який момент воно може обірватися і зникну�

ти, як пара.

Біблійна історія (8�10 хв.)

Бог використовував пророка Єлисея, щоб пока�

зати, як Він керує життям кожної людини.

Єлисей часто бував у Шунамі і зупинявся завжди

в одній родині. Там для нього навіть було приго�

товлено окрему кімнату. Родина ця була багата, і

єдине, чого в ній не було – це дітей.

Єлисей сказав жінці, що Бог дасть їй дитину за її

доброту. Як і було обіцяно, Бог послав їй це бла�

гословення. У неї народився син.

Минув час. Одного разу, коли хлопчик допома�

гав батькові працювати в полі, у нього заболіла

голова. Він плакав і кричав від болю. Слуга приніс

дитину матері. Вона сиділа поруч з ним до полу�

дня, намагаючись вгамувати біль. Але хлопчик

помер. Жінка поклала сина на постіль у кімнаті

Єлисея. Вона сказала своєму чоловікові, що все

добре, а сама, взявши слугу й осла, вирушила шу�

кати пророка.

Єлисей побачив жінку, яка наближається, і по�

слав свого слугу Ґехазі зустріти її. Жінка

поспішила до Єлисея й упала до його ніг. Пророк

зрозумів, що в неї щось трапилося, але Господь

приховав це від Єлисея. Жінка запитала: «Чи

просила я в тебе сина?». І пророк зрозумів, що її

син помер.

Єлисей велів Ґехазі піти і покласти палицю на

обличчя дитини. Слуга пророка скорився, а шу�

намітянка та Єлисей пішли за ним. Але дії Ґехазі

були марні. Дитина не ожила.

Пророк Єлисей сам увійшов до кімнати і зачинив

двері. Він помолився Господу, ліг, закривши своїм

тілом дитя, щоб зігріти його, і став дихати хлопчи�

кові в рот. Потім повторив усе це знову. Хлопчик

сім разів чхнув і відкрив очі. Він ожив! З волі Бо�

га і за молитвою Єлисея дитя воскресло!

Сьогодні лікарі роблять справжні чудеса, але во�

ни – лише знаряддя волі Божої. Тільки Бог керує

життям і смертю. Він довірив Своєму Синові вла�

ду над життям вічним.

Може, ви відкладаєте своє спасіння, бо вам

здається, що часу у вас ще багато. Вірш При�

повісти 27:1 нагадує, що ми не знаємо, що готує

нам наступний день. Прийміть Ісуса як Спасителя

зараз. Ви будете впевнені у своєму вічному житті

на небесах, незалежно від того, скільки ще про�

живете на землі. Пам’ятайте про те, що наше жит�

тя – у Божих руках.

Практичне значення (4�5 хв.)

Медицина сьогодні досягла небувалих висот –

деякі хворі виліковуються від смертельних хво�

роб. Але всім керує Бог. Він контролює не тільки

наше фізичне життя, але і наше вічне життя. Ско�

ристайтеся з можливості повторити «Дорога до

спасіння» (стор. 26 Робочого зошита).

Книга вчителя 39
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Багато молодих людей іноді відкладають прий�

няття Христа як Спасителя, бо вважають, що в них

ще багато часу, чи ж зовсім не хочуть думати про

спасіння. Поясніть, що вічне життя – це дар Бога

людям. Ніхто не може отримати його, якщо не

прийме дар смерті Христа на хресті. Скажіть, що

всі згрішили, і всі мають потребу в спасінні. Потім

коротко повторіть подробиці життя Ісуса як Сина

Божого і Його смерті на хресті. Поясніть, що таке

віра на такому прикладі. Уявіть, що ви намагаєте�

ся перепливти через ріку в дірявому човні. Таке

наше життя в гріхові. Не важливо, як сильно і на�

полегливо ми гребемо, човен все ж таки потоне.

Тепер уявіть, що у Бога є прекрасний човен, і Він

хоче перевезти нас на другий бік. Він Сам буде

гребти. Ми не зможемо перебратися на той бік,

поки не сядемо в Його човен. Ми не можемо зали�

шатися однією ногою у своєму човні, а другою – у

Його. Ми маємо цілком довіритися Йому, щоб от�

римати спасіння.

У цей момент вам, можливо, захочеться помо�

литися за тих, хто не прийняв Христа, і попроси�

ти Бога допомогти їм знайти віру. Скажіть також,

що ви будете раді, якщо хто�небудь після занят�

тя особисто підійде до вас поговорити про

спасіння. Ви можете запропонувати дітям також

поговорити з батьками чи пастором, якщо їм це

більше підходить.

Застосування (10�12 хв.)

Обговоріть історію з Робочого зошита (стор.

37). Виконуючи завдання на цій же сторінці,

підкресліть головний висновок: «Ваше життя – у

руках Божих». Потім роздайте газети і разом ви�

конайте завдання «Що готує нам наступний

день?» (стор. 38). Воно допоможе відновити

факти біблійної історії та застосувати істину у

своєму житті.

Вивчення біблійного вірша (5�7 хв.)

Обговоріть вірш для вивчення і його відношення

до життя кожної людини. Підкресліть, що тільки

Бог знає, що готує нам завтрашній день.

При розучуванні можна скористатися зазда�

легідь намальованими нескладними символами

(див. схему). Поясніть символи, бо діти ще не ро�

зуміють абстракції.

Розділіть клас на команди і вивчіть вірш.

Час творчості (15�20 хв.)

Нині це буде час для ліплення. Запропонуйте

дітям зліпити головних персонажів історії: Єлисея,

Ґехазі, жінку, хлопчика. Вони можуть зліпити і

світлицю, що призначила шунамітянка для проро�

ка Єлисея. Фігурки висохнуть протягом тижня, а

потім їх можна буде розфарбувати.

Під час роботи повторюйте ключову істину. За�

пропонуйте дітям виліпити фігурку, що молиться.

Ця фігурка буде нагадуванням для них – час мо�

литися.

В Нього
в руці

всього
живого

й дух
кожного

тіла
Йова
12:10



КЛЮЧОВА ІСТИНА

Біблія вчить, що від правильного ставлення до

Бога залежить успіх нашого служіння.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� зрозуміти важливість правильного ставлення

до того, чого хоче від нас Господь;

� усвідомити, що в наших діях усе має бути з

волі Бога;

� дізнатися, що тільки ті, хто вірить в Ісуса як

Спасителя, можуть уникнути суду.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Чи бувають у вас іноді такі почуття, як у Йони?

Чи хочете ви, щоби хтось відчув на собі справед�

ливий Божий гнів? А коли Господь виявляє

замість цього Своє милосердя, чи тішитеся ви?

Пам’ятайте, що Бог всезнаючий; Він знає, що і ко�

ли треба зробити. У випадку з Ніневією місто мог�

ло б бути зруйноване. Навіть якщо цього не стало�

ся, не нам вирішувати, кого карати. Обговоріть си�

туації, у яких ваші учні переживали подібні почут�

тя. Можливо, Бог хоче, щоб вони дружили з тим,

кого уникають у школі. Будьте готові показати їм,

що ми маємо виконувати волю Божу незалежно

від того, подобається нам це чи ні.

Підготовка наочності

✓ Виготовте плакат, на якому намалюйте ос�

новні моменти історії про Йону (Йони 1:4�16; 2:1�

10; 3:1�10 і 4:1�11). За допомогою цього плаката

дітям легко буде переказати історію своїми слова�

ми і запам’ятати її. Заздалегідь виберіть двох

учнів для розігрування сценки зі вступу до

біблійної історії.

✓ Підготуйте наступні 7 книг новозаповітних по�

слань (корінці синього кольору).

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (8 хв.)

Попередьте дітей, які грають сценку, щоб вони

не розповідали про неї однокласникам. Це має бу�

ти сюрпризом для всіх інших дітей.

Зробіть позначки в Таблицях відвідування,

відзначте виконані роботи. Нагадайте учням, що

навчальний семестр майже закінчився. Оголосіть,

які заходи ви плануєте після завершення занять.

Багато родин їдуть відпочивати відразу ж після

завершення навчання.

Час молитви (10 хв.)

Усі бажаючі мають помолитися. Протягом уроку

моліться з дітьми кілька разів. Не забувайте про

регламент молитовного часу, діти не можуть дов�

го молитися. Учіть їх правильно молитися.

Заняття ви можете завершити своєю молитвою,

у якій будуть враховані прославлення, подяки, по�

треби.

Час співу (5�7 хв.)

Почніть час співу з пісні «Ісуса любов чудова».

Поясніть дітям важливість поклоніння Господу.

Можливо, ваші діти захочуть заспівати знайомі

пісні, які ви вивчили.

Тепер перейдіть до пісні «Молитва». Ця пісня

стане містком до часу молитви. Скажіть зв’язуюче

речення: «А тепер помолимося нашому Небесно�

му Отцю».

Вивчення книг Біблії (10�12 хв.)

Попрацюйте з таблицею «Основні відомості про

Біблію». У результаті вивчення Біблії, щоденного

читання Слова Божого людина здобуває мудрість і

духовно росте. Цю мудрість дарує їй Сам Господь.

Дух Святий допомагає людям розуміти зміст

Біблії. На душі в людини стає мирно і спокійно. Во�

на знає, що Господь – її турботливий Батько, Пас�

тир, Учитель, Друг. Усе це ми отримуємо, коли

щодня читаємо Писання, ведемо активне молитов�

не життя, відвідуємо Церкву, спілкуємося з вірую�

чими, розповідаємо іншим про любов Божу.

Тепер перейдіть до гри «Бібліотека». На нашу

книжкову полицю поставимо наступні 7 книг По�
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НОВЕ СТАВЛЕННЯ
Йони 3:1�1011У
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Біблійний вірш
«Слухайтеся Мого голосу, і робіть усе те, що Я нака�
жу вам, – і будете ви народом Моїм, а Я буду вам
Богом» (Єремії 11:4)



слань: до Римлян, 1 і 2 Коринтян, Галатів, Ефесян,

Филип’ян, Колосян. Отже, ми вивчили 14 назв но�

возаповітних послань з 21. Корінці цих книг – си�

нього кольору. Можливо, у дітей виникнуть про�

блеми з вимовою назв. Не поспішайте. Нехай спо�

чатку всі хором повторюють назви за вами. Потім

– самостійно. Поділіться на команди і називайте

послання почергово. Якщо є час, повторіть усі

вивчені книги Біблії. Якщо ви нагороджуєте учнів

за читання чи за знання змісту, приготуйте

відповідні призи.

Основне в уроці

Вступ (3�4 хв.)

Почніть урок зі сценки. Нехай двоє дітей

розіграють її.

«� Повірити не можу! Якби я це зробив, мама з

татом сварили б мене все життя! – обурювався

Сашко.

� Але чому вони не покарали твого брата? Він

переживав? Плакав? – запитала Катруся.

� Ні! Петрик в усьому зізнався! Він сказав, що не

повинен був брати велосипед без татового дозво�

лу і попросив пробачення!

� Мені здалося, ти сказав, що вони його не пока�

рали, – нагадала Катруся.

Сашко фиркнув:

� Так, уяви собі! У Петрика мали б бути великі

неприємності. Я думав, що батько покарає його як

слід. А він не покарав!»

Як ви думаєте, чому Петрик відбувся більш лег�

ким покаранням, ніж передбачав Сашко? Чому йо�

го поведінка все змінила?

Запитайте клас, чому Сашко так розсердився?

Нехай вони обговорять це питання. Підтримайте

обговорення, сказавши, що Сашко думав, що з

братом буде одне, а сталося зовсім інше.

Поясніть, чому батьки вирішили не карати Пет�

рика (він покаявся, сам покарав себе). Обговоріть

той факт, що батьки часто знають речі, про які не

здогадуються діти. Поступово підведіть бесіду до

того, що Бог усе знає і планує у відповідності зі

Своєю волею. Іноді Він прощає те, що ми б не про�

стили, якби вирішували самі. Гарний приклад цьо�

му – історія чоловіка, який думав, що може все

вирішувати сам.

Біблійна історія (10�12 хв.)

Правильне ставлення до того, що відбувається,

дуже важливе в усьому, що ми робимо. Прикла�

дом того, що трапляється незабаром після того,

як наше ставлення до Бога стає неправильним,

може бути випадок з життя пророка Йони.

Він жив у північному царстві Ізраїля. Бог велів

йому йти і проповідувати перед жителями Ніневії

– ворогами Ізраїля, і якщо вони не покаються в

гріхах, Бог знищить Ніневію.

Йоні не хотілося йти до своїх жорстоких ворогів,

тому що вони поклонялися ідолам і були грішни�

ками. Якщо Бог не знищить їх, вони можуть знову

загрожувати безпеці Ізраїля. Пророк вважав, що

Бог повинен захищати тільки Свій народ і допома�

гати йому в боротьбі з асирійцями. Він вирішує не

виконувати Божого доручення.

Нехай учні звернуться до карти (стор. 69 Робо�

чого зошита). Попросіть їх знайти місце, де на�

мальована риба. Напишіть над рискою «Ніне�

вія». Розкажіть про те, як Йона був покликаний

до служіння в Ніневії. Попросіть учнів прочитати

Йони 1:1�3.

Бог прекрасно знав, як змінити ставлення про�

рока до Свого веління. Коли Йона тікав на кораблі

в протилежному від Ніневії напрямку, почався

шторм, що загрожував безпеці всього корабля.

Йона зрозумів, що саме його непослух є причи�

ною бурі. Тому він сказав морякам:

� Киньте мене в море. Так ви врятуєте корабель і

себе.

Моряки не хотіли викидати пророка, тому що

знали, що в бурю він неминуче потоне. Вони ста�

ли посилено гребти до берега, але шторм посилю�

вався. Попросивши в Бога прощення, вони кинули

Йону за борт. Ніхто не знав, що Бог вже обдумав,

як врятувати Йону і перевиховати його.

Наступні кілька днів були для Йони жахливими.

Його проковтнула величезна риба, і він сидів у її

темному, мокрому, смердючому і слизькому

шлунку. Саме в цьому місці Йона усвідомив, як

важливо правильно ставитися до велінь Бога і бу�

ти слухняним. Коли риба виплюнула Йону на су�

шу, його думка щодо Божого веління змінилася.

Бог знову сказав Йоні йти в Ніневію. Йона відразу

скорився.

Ніневія була величезним містом. Йона ходив

нею не один день, проповідуючи Божий осуд. Лю�

ди слухали його уважно. Він ще не обійшов усьо�

го міста, як вони почали каятися, прохаючи Божо�

го прощення. І Бог не став їх судити.

Йона розсердився на Бога: «Як це так?! Ти ви�

явив милість до ворогів Ізраїля?! Вони ж

грішники!» Йона так розхвилювався, що не

хотів жити. Господь вирішив пояснити Йоні, що
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Він любить кожну людину і закликає всі народи

до покаяння.

Господь виростив за одну ніч великого рицино�

вого куща над Йоною, щоб його не палило сон�

це – і Йона втішився. Наступного дня кущ всох, і

Йона розхвилювався ще більше. Господь сказав

Йоні: «Ти шкодуєш, що вмер кущ, якого ти не ви�

рощував і який тобі не належить. А Я шкодую

людей, яких створив, полюбив і яких Я хочу спа�

сти. Навчися в Мене любити людей!».

Коли ставлення Йони до Бога змінилося, він зміг

послухатися Його і проповідувати перед ворогами

Ізраїля. А як поставилися б ви до веління Бога піти

і проповідувати комусь, хто вам не подобається?

Чи відмовляєтеся ви виконувати роботу для Бога?

Практичне значення і застосування (7�12 хв.)

Попросіть учнів подумати про власне життя і

їхнє ставлення до Бога. Нехай вони відкриють свої

Зошити на стор. 42 і дадуть відповідь на кожне за�

питання завдання «Ви в центрі уваги». Ви можете

придумати приклади, щоб пояснити запитання,

але утримуйтеся від оцінки дій під час виконання

завдання.

Після відповіді на запитання обговоріть, як став�

лення до Бога впливає на наше служіння Йому.

Попросіть учнів пояснити ситуації, коли непра�

вильне ставлення може відвести людину від Бога.

Допоможіть дітям зрозуміти, що неслухняність

Богу і нелюбов до людей порушує наші особисті

взаємини з Богом. Нехай вони висловлять свою

думку про ситуації, наведені у їхніх Зошитах на

стор. 41.

Попросіть учнів вийняти листок «Щоденного чи�

тання Біблії» з Робочого зошита і вкласти в Біб�

лію. Нагадайте про ваше прохання виконувати за�

вдання щодня.

Вивчення біблійного вірша (8�10 хв.)

Вірш для вивчення взятий із книги пророка

Єремії 11:4. Відкрийте разом книгу цього проро�

ка і знайдіть відповідний вірш. Розділіть вірш на

значеннєві уривки: їх має бути п’ять разом з по�

силанням. Поділіть клас на 5 груп, дайте кожній

уривок. Встановіть черговість, що відповідає

тексту вірша. Нехай кожна група по черзі прого�

ворить хором свій уривок. Потім поміняйте

уривки між групами і знову повторіть весь вірш.

Зробіть так кілька разів і ви побачите, як швид�

ко всі вивчать вірш.

Поясніть перед вивченням значення вірша.

Час творчості (12�15 хв.)

Історія про Йону дуже драматична. Тому розігра�

ти її можна по�особливому, без слів. Таке дійство,

де головними мають бути рухи, жести, міміка –

називають пантоміма. Виберіть бажаючих. Роз�

поділіть ролі. Потренуйтесь. 5�6 дітей, взявшись

за руки, можуть зображувати велику рибу, що

проковтне Йону. Всі інші, крім Йони і корабель�

ників, – море. Нехай потренуються зображувати

хвилі, сідаючи і піднімаючись, як це роблять на

спортивних масових заходах (футбол, баскетбол).

Побудуйте роботу так, щоб дітям було цікаво і за�

хоплююче. Вони проживуть цю історію про Йону

самі, зігравши її.

Якщо у вас залишився час, попросіть учнів пере�

казати історію.

Нагадайте про заключний урок. Нехай повторю�

ють вірші і зміст Біблії.



КЛЮЧОВА ІСТИНА

Бог хоче, щоб ми свідчили про Нього всім лю�

дям.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� усвідомити важливість свідчення про Христа;

� дізнатися, що сьогодні пастори і вчителі до�

помагають їм зрозуміти Слово Боже і свідчать про

Бога своїм життям, як і пророки Старого Заповіту;

� учитися свідчити про Христа людям, що їх

оточують.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Прочитайте текст уроку і «Щоденне читання

Біблії». Згадайте, що ви знаєте про інших про�

років Старого Заповіту. Подумайте, яку відпові�

дальність вони несли перед Богом. Хіба наша

відповідальність сьогодні менша тільки тому, що

в нас є написане Слово? Прочитайте Єзекіїля 3:17�

21; Дії 20:20�21 і 2 Коринтян 4:1�7.

Поміркуйте протягом тижня над тим, наскільки

важлива робота пастора і вчителя недільної шко�

ли. Складіть список доказів, що допоможуть уч�

ням визнати важливість роботи пасторів і вчи�

телів.

Якщо ви разом із класом відвідували бого�

служіння, проаналізуйте поведінку ваших дітей на

ньому. Поговоріть з ними про те, як вони мають

поводитися в церкві, як поводилися сьогодні.

Можливо, вони розмовляли, передавали один

одному записки, раз у раз просилися вийти чи

займалися своїми справами? Підкресліть, що в

присутності Божій (у церкві та дома) поводитися

необхідно належним чином. Нагадайте, що ворог

користується будь�якою можливістю, щоб відвер�

нути людину від слухання Слова Божого, молитви.

Зв’яжіть це також з тим фактом, що всі ми зо�

бов’язані слухати один одного. Пам’ятайте, що ва�

ше навчання повинне мати практичне застосуван�

ня, ви повинні бачити духовне зростання свого

класу.

Підготовка наочності

✓ Розфарбуйте 7 книг Послань, що залишили�

ся, у синій колір, а Об’явлення – у фіолетовий.

✓ Оформіть біблійний вірш уроку на сувої (див.

ідею у відповідному розділі).

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

З радістю вітайте учнів. Поговоріть з ними про

плани на канікули.

Додайте символ у Таблицю відвідування. Зга�

дайте відомі класу способи, що допоможуть стати

ближчими до Бога.

Відзначте, хто з учнів виконав завдання. Запи�

тайте, чи шукають вони можливість стати ближ�

чими до Бога у всіх ділянках свого життя?

Час молитви (7�8 хв.)

Тема сьогоднішніх молитов стосується свідчен�

ня про Христа всім людям. Просіть, щоб Господь

підготував вас і ваших дітей бути щирими, вірни�

ми свідками. Спонукайте дітей брати участь у мо�

литвах. Наші молитви наближають нас до Бога.

Час співу (10�15 хв.)

Сьогодні на уроці ви будете говорити про

свідчення. Добре було б підібрати такі пісні, які є

євангелізаційними. Наприклад, «Як же потрапити

мені на небеса?» чи «Один побудував свій дім».

Якщо діти не знають текстів, підготуйте зазда�

легідь ксерокопії на кожну дитину. У додатку є

текст і ноти цих двох пісень.

Вивчення книг Біблії (10�12 хв.)

На цьому уроці ви розглянете останню інфор�

мацію з таблиці. Основний вірш Біблії – Івана 3:16.

Напишіть його на дошці чи на окремому плакаті. З

цього вірша ми дізнаємося про любов Бога до всіх

людей, про Його великий подарунок нам –

спасіння в Ісусі Христі та вічне життя.
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ОСОБЛИВІ ГЛАШАТАЇ
Михея 6:1�912У

Р
О

К

Біблійний вірш
«Бо коли я звіщаю Євангелію, то нема чим хвали�
тись мені, – це бо повинність моя. І горе мені, коли
я не звіщаю Євангелії!» (1 Коринтян 9:16)



Сьогодні ви закінчите виставляти на книжкову

полицю всі книги, що залишилися. Їх за кількістю

– 8. Сім книг – це решта Книг Послань: 1 і 2 Солу�

нян, 1 і 2 Тимофію, Титові, Филимонові, Євреям.

Корінці цих книг теж синього кольору. Тепер запи�

тайте дітей, який колір у веселці останній? Пра�

вильно, це фіолетовий. Наша заключна книга –

Об’явлення. Це пророцтво про кінець часів. У цій

книзі Христос описується як Цар. Там також

відкрито багато чого про небеса і пекло.

Ви сьогодні зібрали всю веселку. Добре потре�

нуйтеся виставляти останні книги. Потім запропо�

нуйте добровольцям скласти всю «Бібліотеку».

Скажіть, що клас може їм допомагати на цьому

уроці. Нагадайте про заключну гру.

Основне в уроці

Вступ (3�5 хв.)

На початку розкажіть дітям таку історію:

«Коли на шкільних зборах виступав міліціонер,

Грицько оглядався навкруги. Здається, тільки по�

ловина учнів дійсно слухала розповідь гостя про

давно всім відомі Правила дорожнього руху. Бага�

тьом, здавалося, було просто нудно. Деякі навіть

були обурені тим фактом, що міліціонер прийшов

до школи і набридає їм.

Грицько слухав уважно. Він дізнався, у чому

причина такої великої кількості дорожньо�транс�

портних пригод. Деякі пішоходи переходять доро�

гу на червоне світло чи там, де немає переходу.

Порушують правила дорожнього руху і деякі водії.

Грицько згадав, що бачив подібні випадки, коли

повертався зі школи додому.

Після зборів хлопчик вирішив обговорити це пи�

тання зі своїми друзями. Віру не хвилювало те, що

інші діти можуть потрапити в біду. Роман лише

хотів, щоб йому дали спокій. Тільки Жанна ро�

зуміла, наскільки серйозна ця проблема. У її бра�

та відібрали права за водіння машини в нетвере�

зому стані. Грицько подумки поспівчував міліці�

онеру. Він робить таку важливу справу, але тільки

деякі діти прислухаються до нього».

Біблійна історія (10�12 хв.)

Тисячі років тому, у старозаповітні часи, деякі з

Божих пророків стикалися з подібною пробле�

мою. Бог обирав цих людей, щоб вони проголо�

шували світові Його веління. Бог доручив їм бе�

регти й охороняти Свій народ. Вони повинні були

проголошувати вічні істини. Господь попереджав

пророків про важливість їхньої роботи. Він підба�

дьорював пророків, що самовіддано говорили

правду, навіть коли їх не слухали.

Відкрийте з дітьми зміст Біблії і прочитайте на�

зви всіх пророцьких книг. Можливо, хтось із учнів

зможе зробити це без допомоги змісту, на�

пам’ять. У Біблії імена пророків розташовані не в

хронологічному порядку.

Нагадайте класу про замкнуте коло гріха, пока�

рання, покаяння і благословення, через яке знову

і знову проходив Ізраїль. Тому пророки були дуже

потрібні. Згадайте, що Бог давав пророкам чіткі

вказівки.

Михей був старозаповітним пророком, що

відзначався особливою вірністю і відданістю в

служінні Господу. Він жив приблизно за сімсот

років до народження Ісуса. Але його слова мають

значення для нас і сьогодні. «...Чого пожадає від

тебе Господь, – нічого, а тільки чинити правосуд�

дя, і милосердя любити, і з твоїм Богом ходити су�

мирно» (Михея 6:8).

Попросіть учнів відкрити Єзекіїля 3:17�21. Не�

хай хто�небудь прочитає ці вірші та перекаже їх

своїми словами. Запитайте, що клас думає про

ці вказівки. Зверніть увагу, що Бог покликав

пророків для того, щоб вони проголошували

Слово Боже, і якщо пророк не хотів говорити,

Бог карав його.

Бог, як і раніше, обирає людей на служіння. Це

пастори і вчителі, що мають вірно нести людям

Добру Звістку. Павло пише в 1 Коринтян 9:16�18

про почуття сучасних пасторів, що дійсно хочуть

служити Богу.

Бог, люблячи нас, подбав про те, щоб Слово Йо�

го поширювалося письмово й усно, щоб кожний

мав можливість почути Добру Звістку і повірити в

неї. Ви почули? Ви повірили? Якщо так, то чи не

хочете поділитися з іншими людьми? Богу, як і

раніше, потрібні вірні друзі, які стали б проповіду�

вати Його Слово й навчати інших. Чи може Гос�

подь розраховувати на вас?

Практичне значення (3�4 хв.)

Запропонуйте дітям порівняти відповідальність

пророка з відповідальністю проповідника, вчите�

ля й інших служителів церкви сьогодні. Поясніть,

що Бог, як і раніше, хоче, щоб люди проголошува�

ли Його Слово. Обговоріть 1 Коринтян 9:16. По�

просіть учнів порівняти це з настановами пророку.

Обговоріть ту велику відповідальність, яку покла�

дено на Божих вісників сьогодні. Діти мають ро�

зуміти, що сьогодні вони – вісники Христа. Нехай
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46 Як стати ближчим до Бога

«Бо коли я звіщаю«Бо коли я звіщаю
Євангелію, то нема чимЄвангелію, то нема чим
хвалитись мені,  – це бохвалитись мені,  – це бо

повинність моя. І  горе мені,повинність моя. І  горе мені,
коли я не звіщаю Євангелії!»   коли я не звіщаю Євангелії!»   

(1 Коринтян 9:16)(1 Коринтян 9:16)

подумають, що трапиться з їхніми заблудлими

друзями, якщо ніхто не розповість їм про Ісуса?

Нагадайте дітям, що Бог доручив їм нести Добру

Звістку людям. Попросіть кого�небудь з учнів про�

читати Михея 6:8. Підкресліть, що кожна людина

повинна почути Боже послання і виконати його.

Знову повторіть, як важливо, щоб покликані не�

сли Добру Звістку іншим. Зверніть увагу, що в

Матвія 28:19�20 Бог велів усім Своїм послідовни�

кам благовістити. Ми це повинні робити і зараз.

Застосування (5 хв.)

Виконайте завдання на стор. 45 і 46. Завдання

на стор. 45 допоможе дітям відновити в пам’яті

історію зі Вступу.

Нехай діти подумають над запитаннями, у яких

містяться в зашифрованій формі вимоги Бога.

Роздайте листки «Щоденного читання Біблії».

Нехай учні вкладуть їх у Біблію, щоб використову�

вати для щоденного читання.

Вивчення біблійного вірша (5�7 хв.)

Напишіть вірш на плакаті чи дошці. Також ви мо�

жете використовувати ідею, подану нижче (офор�

мити вірш у вигляді сувою). Розберіть його зміст.

Розучіть вірш на уроці. Окремо можна запитати

хлопчиків і дівчаток. Нехай по черзі повторюють

його, хто швидше вивчить. Заохочуйте тих, хто

зробив це першим.

Час творчості (15 хв.)

Змоделюйте проблемні ситуації, у яких діти по�

винні будуть свідчити іншим про Ісуса Христа. На�

приклад, після літніх канікул зустрічаються три

подружки. Одна з них улітку прийняла Ісуса Хрис�

та як Свого Спасителя. Ця дівчинка хоче роз�

повісти своїм шкільним подругам про Ісуса. Дайте

імена персонажам. Зіграйте ситуацію.

Діти – творчі особистості, і самі запропонують

вам свої ідеї. Нехай під час свідчення вони скори�

стаються вивченими віршами.



Книга вчителя 47

КЛЮЧОВА ІСТИНА

Бог обіцяє завжди піклуватися про Своїх дітей.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� дізнатися, що Бог піклується про них і гото�

вий простити, якщо вони шукають Його;

� уміти пояснити, чому духовне життя людини

має бути важливіше за матеріальне;

� дізнатися, що саме вони можуть приносити в

жертву Богу в нинішній час.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Прочитайте всю книгу Ездри, особливу увагу

зверніть на перші шість розділів. Пам’ятайте, що

юдеї потрапили в рабство через свої гріхи. Уявіть

собі, як важко їм було стільки років жити в чужій

землі, не маючи можливості відкрито поклоняти�

ся Богу. Подумайте також про те, що багато хто з

тих, хто вирішив повернутися, ніколи не бачили

Ізраїля. Якою ж мала бути їхня віра, щоб вируши�

ти до Єрусалима?

Читаючи урок у Робочому зошиті, пам’ятайте,

що багато людей сьогодні не мають свого дому.

Можливо, слово «дім» не викликає у ваших учнів

радісних асоціацій. Можливо, вам доведеться по�

яснити, що таке християнська родина, і що ми

завжди можемо почувати себе як удома серед

інших християн.

Виконайте всі завдання з Робочого зошита.

Зверніть особливу увагу на завдання «Повернення

додому». Обов’язково згадайте всі запропоновані

запитання в Біблійній історії. Для учня немає нічо�

го важчого, ніж давати відповідь на запитання, з

яким він ніколи не стикався.

Ретельно опрацюйте Біблійну історію, треную�

чись ілюструвати її запропонованими наочними

посібниками (ідею див. нижче).

Підготовка наочності

✓ Збільшіть наочний посібник «Знову дома» до

формату АЗ, а потім розріжте. Попрактикуйтесь

збирати його, як показано на малюнку. Ці камені

символізують відновлені стіни Єрусалима.

Зверніть увагу, що стіна була відбудована в остан�

ню чергу. Підкресліть, що насамперед були

відновлені жертовник і храм, бо духовне віднов�

лення важливіше. Адже саме в храмі мали прово�

дитися богослужіння.

✓ Заготовте на кожного учня по 2 аркуші корич�

невого картону і папір для малювання, що за

розміром трохи менший формату А4. Якщо немає

картону коричневого кольору, затонуйте аркуші

коричнево�рудою фарбою під колір цегли.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (3�5 хв.)

Коли учні заходять до класу, просіть кожного

вголос розповідати порядок книг Біблії. Можливо,

доведеться попросити ще одного вчителя допо�

могти вам вислухати всіх. Якщо в учнів це ще не

дуже добре виходить, нагадайте, що залишився

лише один тиждень до заключної гри.

Час молитви (7�8 хв.)

Ключова істина уроку – Бог обіцяє завжди піклу�

ватися про Своїх дітей. Ця тема ваших нинішніх

молитов. Самі почніть урок молитвою й у ній

обов’язково скажіть про обіцянку Господа. Діти

ЗНОВУ ДОМА
Ездри 3 розділ13У

Р
О
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Біблійний вірш
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мають знати, що Бог ніколи не забуває про Своїх

дітей.

Якщо у вас запланований час перекусу з печи�

вом і соком – подякуйте Господу за турботу.

Наприкінці уроку запропонуйте декільком дітям

провести заключну молитву. Спонукайте дітей мо�

литися за потреби один одного, просіть, щоб вони

молилися за вас – учителів.

Час співу (10�12 хв.)

Сьогодні на уроці можна розучити нову пісню

«Пташки Божі». Поясніть дітям, чому ви вибрали

цю пісню. У ній співається про повернення в наш

«небесний дім» до Бога, про те, що Ісус чекає нас

там. Ця пісня буде перегукуватися з темою уроку.

Оформіть текст пісні, щоб він був яскравим і

привабливим для дітей. Слова напишіть досить

великим шрифтом, щоб діти могли читати їх на

відстані. Заграйте чи заспівайте кілька разів ме�

лодію, нехай діти прослухають її, а потім розучіть

перші два куплети. Ви можете, якщо дозволяє

час, згадати і заспівати всі раніше вивчені пісні

на вибір дітей.

Вивчення книг Біблії (12�15 хв.)

Сьогодні ваш час вивчення книг Біблії буде при�

свячено, в основному, повторенню. Спочатку по�

вторіть інформацію з таблиці «Основні відомості

про Біблію». Попросіть дітей згадати матеріал

тільки за символами, або починаючи чи закінчую�

чи фразу. Похваліть тих, хто успішно справився з

завданням.

До цього уроку ви вже пройшли всі 66 книг

Біблії. Тепер залишається час для закріплення і

повторення назв книг. Підготуйтеся до гри в

«Бібліотеку». Розділіть групу на дві команди і

запропонуйте їм по черзі заповнювати книжкові

полиці Біблії, виставивши покажчики. Команди

мають працювати спільно, допомагати один од�

ному в команді, не заважати іншим. Нехай діти

пограють кілька разів, можна пограти і на час.

Якщо необхідна ваша допомога – допоможіть.

Нагадайте, що всі кольори у веселці мають іти

один за одним. Кольори веселки йдуть у такому

порядку: червоний, жовтогарячий, жовтий, зеле�

ний, блакитний, синій, фіолетовий. Можна вста�

новити музичні сигнали. Поки музика грає – ко�

манда збирає книги. Музика змовкла – потрібно

зупинитися.

Виграє та команда, яка швидше збере книги на

полицю.

Заздалегідь приготуйте запитання про Біблію.

Пропонуємо кілька варіантів: скільки книг у

Біблії? Які її основні розділи? Яка основна тема

Біблії? Назвіть книги Закону. Назвіть «великих»

пророків Старого Заповіту.

Ви можете залишити ці запитання для заключ�

ної гри наприкінці семестру.

Якщо у вас є час, зробіть другий комплект книг

Біблії, щоб діти могли вправлятися в повторенні

назв.

Основне в уроці

Вступ (2�3 хв.)

Розкажіть дітям історію.

«Антон склав листа і знову подивився на кон�

верт. Він довго розглядав яскраву марку з незна�

йомими написами. Антон подумав, як було б здо�

рово, якби його товариш Андрій, як і раніше, жив

у сусідньому будинку. І чому Богу було завгодно

послати родину Андрія так далеко, де все таке не�

звичне? Антон молився за те, щоб другові було

легше звикнути до нової обстановки, школи, но�

вих сусідів. Він просив Бога послати Андрієві но�

вих друзів, щоб йому не було так самотньо. Але

більше всього Антон молився за те, щоб батьки

Андрія змогли повернутися назад у рідну країну.

Через сім місяців Антон розглядав вже знайому

марку на новому листі. Відкриваючи його, він по�

думав: «Цікаво, чи дружить ще Андрій з тим хлоп�

цем, про якого він розповідав у минулому листі?

Сподіваюся, він звик і до нової їжі». Антон прочи�

тав листа і радісно вигукнув:

� Мамо, через місяць Андрій приїжджає назад!

Він буде знову тут, через місяць!

Тепер хлопчик думав тільки про те, як буде чудо�

во, коли його друг повернеться. Він намагався уя�

вити собі, які почуття переживає Андрій».

Біблійна історія (10�12 хв.)

Народ Ізраїля теж потрапляв у скрутний стан,

коли жив у землі Ханаанській. Після повернення з

єгипетського полону народом стали правити

судді, а потім царі Саул, Давид і Соломон. Коли

царем став син Соломона, Ізраїль розділився на

Північне (Ізраїль) і Південне (Юдея) царства. Одні

царі були добрі, інші – погані, тому Бог обирав

Своїх пророків, щоб ті застерігали народ від гріха.

Але обидва народи продовжували грішити і по�

клонятися несправжнім богам.

Насамперед Бог дозволив Асирії підкорити

Ізраїль. Народ північного царства ніколи не повер�
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нувся додому. Потім Юдея потрапила у вави�

лонське рабство. Їм довелося залишити Єрусалим

і сімдесят років провести в полоні у Вавилоні. За�

уважте, що багато юдеїв, про яких буде йти мова

на уроці, ніколи не бачили міста Єрусалима, бо на�

родилися у вигнанні. Попросіть учнів уявити собі,

як вони почували б себе, якби жили серед чужого

народу, у чужій країні, а про батьківщину знали

тільки з розповідей дідусів і бабусь.

Під час цього рабства юдеї волали до Бога про

милосердя. Бог не забув Свій народ. Через сім�

десят років Він використав царя Кіра, щоб повер�

нути народ назад до Єрусалима. Під час пояснен�

ня уроку розміщуйте на дошці наочність «Знову

дома» і просіть учнів читати, що написано на ка�

менях.

Розглядаючи перший «камінь», нагадайте уч�

ням, що цар Кір був язичником (поясніть слово

«язичники» – народи, що практикують ідолопо�

клонство, вороги істинного Бога). Однак, Бог ви�

користовував його, щоб виконати Свою волю.

Підкресліть, що воля Божа – найголовніше. Бог

знає, коли і що мало статися. Він вирішив, що

ізраїльтяни будуть у рабстві сімдесят років, так і

сталося. Зазначте, що Зоровавель, юдейський

князь (його офіційне ім’я – Шешбаццар), був об�

раний Богом стати вождем першої групи, що по�

верталася.

Помістіть на дошку другий «камінь». Зорова�

вель був прямим нащадком царя Давида з коліна

Юди. Згадайте, щоб привести людей додому було

великою справою. На той час у рабстві знаходило�

ся близько двох мільйонів юдеїв, але в першій

групі повернулося тільки близько п’ятдесят тисяч.

Попросіть учнів відкрити карту на стор. 69 Робо�

чого зошита. Знайдіть значок із зображенням хра�

му і попросіть написати над рискою назву міста.

Зверніть увагу на те, що тільки жителі Юдеї повер�

нулися додому.

Господь про все подбав за допомогою указу

Кіра. Бог завжди піклується про своїх дітей.

Помістіть на дошку третій «камінь».

Згадайте, що дещо залишилося і від старого

Єрусалимського храму. Зверніть увагу на вірш

Ездри 1:4. Там сказано, що жителі робили по�

жертвування для відновлення храму. Перша

група під керівництвом Зоровавеля повернулася

з цінними предметами, викраденими вавилоня�

нами з храму. Вони також привезли з собою по�

жертвування юдеїв, що вирішили не повертати�

ся. Сумне видовище постало перед очима цих

людей, коли вони ввійшли до рідного Єрусали�

ма. Місто було зруйноване, храм теж лежав у

руїнах. Люди розчистили ділянку для храму,

прибрали сміття. Помістивши на дошку четвер�

тий «камінь», поясніть, що насамперед потрібно

було відновити жертовник. Побудувавши його,

юдеї стали приносити Господу жертви. Обго�

воріть, яке місце займає Бог у нашому житті. Він

має бути важливіший за все, і жертовник сим�

волізує життя з Ним, тому що на ньому прино�

силися жертви Богу. Зверніть увагу, як відрізня�

ється поклоніння юдеїв від нашого нинішнього.

Ісус Христос умер за нас і воскрес, і нам уже не

потрібно приносити в жертву тварин. Ми покло�

няємося Богу, коли славимо Його в молитві,

співі, читанні.

Помістивши на дошку п’ятий «камінь», роз�

кажіть, як співали з радості юдеї і вигукували,

славлячи Господа, коли був закладений фунда�

мент храму. Поясніть також причини скорботи і

суму багатьох інших юдеїв: деякі з присутніх

пам’ятали, яким чудовим був храм Соломона, що

стояв на цьому місці сімдесят років тому.

Помістіть на дошку шостий «камінь». Скажіть,

що відновлення храму тривало ще близько двад�

цяти років після відновлення жертовника. Роз�

кажіть про протидію мешканців цієї землі.

Підкресліть, що Бог знову використав язичниць�

кого правителя, царя Дарія, щоб перебороти цей

спротив.

Помістіть на дошку сьомий «камінь». Попро�

сіть кого�небудь з учнів прочитати слова, напи�

сані на ньому. Підкресліть, що Ездра мав якості

духовного вождя. Нехай діти уявлять собі, як би

їм жилося, якби нікому було пояснити їм Слово

Боже. Юдеї мали потребу в духовному вожді.

Ездра прийшов у Єрусалим, коли храм був за�

вершений, і привів із собою багато священиків і

левитів.

Покажіть останній, восьмий «камінь». Зачитайте

посилання Неемії 7:4. Житла людей були дуже

бідними. Юдеї більше дбали про своє духовне

благополуччя – відновлення храму, і про безпеку

всього міста – відбудову міської стіни, ніж про

свої особисті зручності.

Повторіть ключову істину уроку.

Іноді віруючі грішать і відвертаються від Бога.

Але, незважаючи на це, Господь не забуває про

Своїх дітей. Він завжди піклується про них. А ви

вже повернулися в Божу родину? Бог чекає вашо�

го повернення.
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Практичне значення і застосування (6�10 хв.)

Бог завжди піклується про Своїх дітей і наша

історія підтверджує цю істину. Стіна (покажіть

посібник) складена, народ у безпеці, схований від

ворогів. І храм відновлений – тут можна говорити

з Богом, служити Йому, славити Його.

Як же сьогодні ми можемо просити Бога піклу�

ватися про нас? Вислухайте відповіді дітей.

Прочитайте біблійний вірш: Псалом 54 (55):23.

Виконайте завдання на стор. 50 Робочого зоши�

та. Запитайте клас, через що Юдеї потрапили у ва�

вилонський полон. (Гріх). Запитайте, що заважає

нам почувати себе з Богом «як удома» сьогодні.

Обговоріть, як ми можемо повернутися до ко�

лишніх взаємин з Господом.

Поясніть, що християни можуть утратити близь�

кі взаємини з Богом, якщо в їхньому житті будуть

гріхи, у яких вони не покаялися. Запропонуйте ва�

шим учням попросити Бога про прощення всіх

їхніх гріхів і поверненні до спілкування з Ним.

Зверніть увагу дітей на те, що Бог завжди зустріне

нас з розпростертими обіймами.

Допоможіть учням виконати завдання на стор.

49 у їхніх Зошитах.

Роздайте листки «Щоденного читання Біблії».

Попросіть учнів щодня виконувати завдання і при�

нести заповнені листки наступного разу.

Вивчення біблійного вірша (8�10 хв.)

Вірш уроку можна оформити у вигляді стіни, яку

ви складали на уроці. Слова вірша (кожне окремо)

і посилання напишіть на каменях. Посібник «Зно�

ву дома» можна зробити двостороннім і на

другому боці написати вірш. Стіну можна розби�

рати і збирати; у такий же спосіб розучіть вірш –

зберіть його, а потім змішайте камені і запропо�

нуйте дітям зібрати.

Час творчості (15 хв.)

Запропонуйте дітям поетапно проілюструвати

історію повернення юдеїв додому і відновлення

храму, стіни. Поділіть дітей на групи. Поверніться

до посібника «Знову дома». Всі етапи викладені в

стіні. Нехай діти намалюють усі ці епізоди історії.

Заздалегідь у вас мають бути приготовлені

олівці, папір, фарби, пензлики, вода. Малюнки

приклейте на коричневий картон. Усі роботи у ви�

гляді кам’яної стіни помістіть на виставку.

Він підтримає
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КЛЮЧОВА ІСТИНА

Біблія вчить, що Ісус повернеться.

МЕТА УРОКУ

Діти мають:

� усвідомити важливість пророцтва Малахії і з

радістю очікувати приходу Христа;

� розуміти, що, очікуючи другого пришестя, ми

повинні вести правильний спосіб життя і роз�

повідати іншим про Христа.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Прочитайте «Щоденне читання Біблії», текст

уроку і книгу Малахії. Повторіть хронологію дру�

гого пришестя Христа. Будьте готові до запитань

про «останні часи».

Поміркуйте, як провести заключну гру�естафету

«Бібліотека». Підберіть ігри для команд. Добре,

якщо ви відзначите призами всіх дітей, а тим, хто

був особливо успішним, вручите ще додатковий

приз і напишете побажання на листівках.

Подумайте, що чекає вас під час пришестя Христа.

Якщо ви самі не відчуваєте радості, очікуючи Хрис�

та, то вам буде важко пояснити це дітям. Чи є у ва�

шому класі учні, які ще не спасенні? Можливо, у них

є неспасенні родичі чи друзі? Складіть список імен і

попросіть Бога допомогти вам свідчити про Господа

їм та іншим людям під настановою Святого Духа.

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів (2 хв.)

Сонце Правди – у даному вірші – Ісус Христос як

образ сонця.

Боїться – в значенні поважає, шанує ім’я Бога.

Підготовка наочності

✓ Приготуйте наочність, що допоможе вам

проілюструвати пророцтво Малахії про Христа й

Івана Христителя як Його попередника.

✓ Приготуйте аркуші паперу, олівці і фломасте�

ри для всіх учнів.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (3 хв.)

Заповніть Таблиці відвідування.

Наклейте наступний символ в основний плакат.

Час молитви (5�7 хв.)

Молитва буде присвячена темі свідчення про

Христа, прохання про те, щоб Святий Дух на�

ставляв нас молитися за спасіння інших людей.

Молиться за те, щоб дітям вистачило сил і хоро�

брості дотримуватися настанов Господа і сміливо

розповідати про Ісуса.

Наприкінці уроку нехай діти напишуть на лис�

точках імена тих, за кого будуть молитися. Спону�

кайте їх молитися один за одного.

Час співу (10 хв.)

Заспівайте пісню «Пташки Божі», яку ви вивча�

ли минулого уроку.

Можливо, ви довчите слова (якщо дозволяє

час). Запропонуйте дітям на вибір заспівати ті

пісні, що їм полюбилися.

Заключна гра «Бібліотека»
(замість Вивчення книг Біблії)

(20�25 хв.) 

Сьогодні на уроці ви проведете гру�естафету

«Бібліотека». У вас мають бути приготовлені два

комплекти книг Старого і Нового Заповіту.

Розділіть клас на дві команди. Заздалегідь про�

думайте, як краще це зробити. Можливо, ви

прикріпите символи у вигляді значків до одягу

дітей. Добре було б використати музичні сигна�

ли для початку і закінчення гри. Виграє та ко�

манда, яка швидше збере свої книжкові полиці

та розставить покажчики. Цінується дружна

участь усіх членів команди, зібраність, дис�

циплінованість.

Спочатку проведіть тренувальну гру. Нагадуйте,

що всі мають брати участь. Добре, якщо обидві

команди одночасно справляться з роботою. Тоді

переможе дружба.

Книга вчителя 51
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Біблійний вірш
«А для вас, хто Ймення Мого боїться, зійде Сонце
Правди та лікування в промінях його...» (Малахії 4:2)



Основне в уроці

Вступ (2�3 хв.)

Напишіть на дошці: «Не можу дочекатися!».

Якщо заняття в школі ще не закінчилися, запи�

тайте клас, чи можуть вони сказати: «Не можу до�

чекатися кінця занять!»? Запитайте в дітей, чи

планує хтось з них поїхати відпочивати чи, може,

у когось незабаром день народження? Чи з не�

терпінням вони чекають цих подій? Розкажіть про

те, чого не можете дочекатися ви. Тепер запитай�

те про майбутнє: «А чого ви взагалі в житті не мо�

жете дочекатися? Що найважливіше за все?». Ви

ж можете сказати, щиро і з захопленням, що дуже

чекаєте другого пришестя Господа Ісуса Христа.

Біблійна історія (10 хв.)

У старозаповітні часи юдеї чули послання Божих

пророків, що говорили про гріх, покаяння, Месію,

Який має прийти, щоб створити Своє царство.

Можливо, ці люди теж говорили: «Не можу доче�

катися!». Їм потрібний був вождь, що встановив

би на землі своє царство, щоб ніколи більше ними

не правили іноземні царі.

Люди часто не розуміли послань Божих про�

років і не знали, коли пророцтва здійсняться.

Відкрийте книгу Малахії. Це останній із пророків

Старого Заповіту. Зверніть увагу класу на те, що

між написанням цієї книги і перших книг Нового

Заповіту пройшло близько чотирьохсот років.

Протягом цього часу Ізраїль не отримував по�

слань від Бога. Малахія підготував юдеїв зазда�

легідь до цього періоду, давши їм звістку надії.

Малахія пророчив пришестя Ісуса і Його пред�

течі – Івана Христителя. Прочитайте Малахії 3:1�3.

Покажіть підготовлену вами наочність. Поясніть,

що Іван Христитель був вісником, що підготував

людей до приходу Ісуса. Порівняйте ці слова з

віршами Ісаї 40:1�5. Коротко перекажіть історію

народження Івана і його служіння. Прочитайте Іва�

на 1:6�8, щоб підкріпити пророцтво Малахії.

Попросіть іншого учня прочитати Малахії 4:1�3.

Він не описує подій земного служіння Ісуса, але

Бог дав йому одкровення про друге пришестя

Христа. Малахія пророчив, що нечестивих чекає

покарання, а праведних – нагорода.

Обговоріть деякі з подій, що стануться в момент

другого пришестя Христа. Попросіть учнів прочи�

тати 2 Петра 3:10�13 і 1 Солунян 4:16�18.

Підкресліть, якою розрадою для віруючих є

обіцянка другого пришестя Христа. Господь Ісус

врятував нас від вічної загибелі, зараз Він готує

для нас небесний дім. Незабаром Христос повер�

неться за нами, і ми будемо вічно знаходитися в

присутності Бога.

Практичне значення і застосування (20 хв.)

Розучіть на уроці біблійний вірш і поясніть зна�

чення словосполучення «Сонце Правди». Образ

сяйва сонця зустрічається в Біблії неодноразово:

Числа 6:25; Псалом 83:12; Ісаї 60:19. Христос для

нас – Сонце Правди, Він освітлює наше життя,

зігріває і підтримує нас.

Виконайте завдання на стор. 53 Робочого зоши�

та. Запитайте учнів, які в них плани, як вони зби�

раються провести канікули. Поясніть, що їм чита�

ти в цей час. Запитайте, якими бачать себе учні під

час другого пришестя Христа. Попросіть дітей

обговорити ситуації, у яких вони можуть роз�

повідати іншим про Ісуса. Поверніться до моли�

товних списків у Робочих зошитах (стор. 34). За�

питайте, як учні розповідають про Ісуса.

Скажіть дітям, що вони мають ретельно нести

іншим Благу Звістку, щоб ще багато людей спас�

лися. Повторіть з ними Дорогу до спасіння (стор.

27 у Робочому зошиті). Помоліться. Нехай діти

тримають молитовні списки перед собою. Нага�

дайте їм про важливість постійної молитви за лю�

дей, зазначених у списках.

Виконайте завдання на стор. 54 Робочого зошита.

Час творчості (10 хв.)

Роздайте учням кольорові олівці чи фломастери

і попросіть зробити малюнки до тієї історії, що їм

запам’яталася найбільше.

Запросіть дітей до столу, де їх чекають чай і со�

лодощі. Вручіть призи, подарунки і листівки.
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КЛЮЧОВА ІСТИНА

Бог хоче, щоб ми завжди покладалися на Нього.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� розуміти, що в будь�яких обставинах вони

повинні покладатися на Господа;

� дізнатися, що надія на Господа має виявляти�

ся в житті християнина (чинити правильно, захи�

щати братів і сестер і зберігати любов до Бога).

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Прочитайте перші чотири розділи Книги Естер.

Протягом двох уроків ви з дітьми будете опра�

цьовувати цю цікаву книгу. Зверніть увагу на

культурне тло, місцевість, де відбувалися події,

описані в книзі.

Події відносяться до періоду царювання персько�

го царя Ксеркса (синод. переклад – Артаксеркс).

Єврейська форма його імені – Ахашверош, тобто

«верховний володар»; під цим ім’ям він записаний

у єврейській історії до наших днів. Він був сином

перського царя Дарія І Великого, того самого, що

згадується в книзі Ездри в 6 розділі. Перське царст�

во епохи Ксеркса простягалося від Індії до Ефіопії.

Дія Книги Естер розгортається в престольному

місті Сузах (одна з двох столиць перського царст�

ва). З оповідання видно, що у всіх справах і подіях

людського життя (життя царя, цариці, народу) Бог

бере участь.

Після вавилонського полону не всі ізраїльтяни

повернулися додому, частково вони розсіялися в

Персії, Асирії й інших державах. Мордехай і Естер

не повернулися в землю обітовану. Мордехай ви�

ховав сироту Естер як свою рідну дочку, прище�

пив їй любов до Бога і сподівання тільки на Нього.

Мордехай – людина мудра і богобоязлива, хоч і

живе в язичницькому середовищі.

Виконуючи свій обов’язок перед Естер�царицею

і її чоловіком Ахашверошем, він розкриває змову

проти царя (Естер 2:19�23).

А ви сподіваєтеся на Господа? Чи дбаєте ви про

свою країну, про своїх керівників, як це робив

Мордехай?

Дивлячись на вас, на те, як ви умієте у всіх об�

ставинах покладатися тільки на Господа і сподіва�

тися тільки на Нього, діти зрозуміють, як застосу�

вати біблійну істину у своєму житті.

Виконайте всі завдання з Робочого зошита.

Відповіді на кросворд: 1. Пророк. 2. Бог. 3. Лас�

ка. 4. Мордехай. 5. Трон. 6. Вашті. 7. Гостина.

8. Естер. 9. Берло. 10. Парасолька. 11. Кінь. Клю�

чове слово: Покровитель.

Підготовка наочності

Для показу біблійної історії скористайтеся

фігурками для фланелеграфа: приготуйте фігур�

ки Естер, Мордехая, Ахашвероша, царський трон;

підберіть тло кімнати.

✓ З кольорового картону виготовте наочність

«Парасолька» (див. малюнок).

✓ Для «Часу творчості» заготовте шаблони ма�

леньких парасольок. Приготуйте набори кольоро�

вого паперу, ножиці, прості олівці, фломастери і

клей.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії 
і вивчення книг Біблії (13�15 хв.)

Вітайте всіх дітей.

Запитайте про їхні справи, навчання. Скажіть

про те, що вони можуть поділитися з вами своїми

проблемами, і ви будете молитися за них.

Зробіть відповідні позначки в таблиці.

Пригадайте вивчені біблійні вірші. Нехай діти

розкажуть їх один одному. Повторіть назви – Книг

Біблії, стежте за правильною послідовністю.

Наклейте на стор. 70 наступну частину картинки.

Час молитви (10�12 хв.)

Пісня цього уроку налаштує ваш клас на моли�

товні роздуми. Ви можете помолитися самі чи

попросити кого�небудь із дітей. Подякуйте Гос�
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«Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне
твоє серце, і надійся на Господа!» 

(Псалом 26 (27):14)



поду за можливість бути сьогодні на уроці, по�

просіть Його, щоб ваші серця і думки Він відкрив

для прийняття істини. Просіть за тих, кого немає

сьогодні на уроці, щоб вони поправилися, якщо

хворіють.

Час співу (10 хв.)

Для цього уроку ви можете взяти з музичного

збірника «Небесні нотки» пісню «Молитва». Ця

пісня допоможе дітям настроїтися на молитовне

міркування. Молитва була дуже важлива для

Мордехая, Естер і всіх їхніх друзів. Ми читаємо,

що Мордехай і всі юдеї зверталися до Бога з по�

стом, гіркими сльозами і сумом. Вони зняли із

себе ошатний одяг, одягли веретище і посипали

голову попелом. Усім цим вони показували свою

смиренність перед Богом і надію на спасіння по

вірі в Нього.

Сьогодні ми маємо таке право і привілей – мо�

литися, просячи в Господа благословення і на

урок, і на кожного учня, і на церкву, і на своїх

рідних і близьких.

Основне в уроці

Вступ (3�5 хв.)

Розповісти дітям життєву історію.

«Сьогодні Ганнуся затрималася в школі довше,

ніж завжди. Учителька після всіх уроків зробила

додатковий урок з математики. До того ж, сьо�

годні була Ганнусина черга прибирати в класі.

Звичайно, вона не повинна була чергувати сама,

але хлопчик, з яким вона сиділа за одною партою,

брав участь у спортивних змаганнях, тому Ганнуся

сказала, що почергує сама.

Коли вона закінчила прибирання і вийшла зі

школи, зовсім стемніло. На вулиці було не�

привітно і йшов сильний дощ. Дівчинка стояла на

шкільному ґанку і не наважувалася ступити в

темряву під струмені холодного осіннього дощу.

Якби в неї хоч парасоля була...

Повагавшись кілька хвилин, вона набралася

сміливості і, піднявши коміра, ступила під дощ. Ду�

же швидко вона попрямувала додому. Дорога була

неблизька. Вона майже бігла і не піднімала голови.

Раптом Ганнуся почула, що хтось наближається

їй назустріч. Серце стислося від страху. Вона при�

нишкла біля стіни будинку, як і раніше не підніма�

ючи обличчя.

� Ось ти де! – пролунав раптом знайомий голос.

Це був її батько. – А ми з мамою вже почали хви�

люватися. Що ж ти сьогодні так довго?

Тато обійняв Ганнусю і сховав під великою пара�

солькою.

� Ходімо швидше, мама чекає нас на вечерю.

«Як добре йти поруч з батьком, – думала Ганну�

ся, – під його великою парасолькою і дощ не

страшний, і можна триматися за татову міцну ру�

ку і нічого не боятися!»

Тепер нехай дощ іде хоч цілу ніч, нехай пітьма

густішає сильніше – це не злякає Ганнусю, бо во�

на під надійним захистом».

Запитайте в дітей, чи були вони в подібній ситу�

ації. Вислухайте всі відповіді. Скажіть, що в історії

ізраїльського народу були такі ситуації, коли вони

могли сподіватися тільки на Бога.

Біблійна історія (10�12 хв.)

Ця історія з книги Естер. Хай діти відкриють

Біблію на цій книзі.

Розповідаючи історію, зупиняйтеся, нехай діти

зачитують посилання з Біблії.

Після чергової затятої неслухняності Богу Ізра�

їль був знову покараний. Вавилонський цар Наву�

ходоносор завоював Єрусалим і повів дуже багато

євреїв у свою країну. Довгі роки вони провели в

чужій землі.

У місті Сузах жив один єврей на ім’я Мордехай.

У нього була двоюрідна сестра Естер, що рано за�

лишилася сиротою. Мордехай узяв дівчинку до

себе і виховував її як рідну дочку.

Одного разу містом рознеслася звістка, що за

велінням царя всі дівчата великого царства мають

прибути до царського палацу. Цар Ахашверош хо�

тів вибрати нову царицю. Прекрасній Естер не за�

лишалося нічого іншого, як скоритися царському

наказу. Вона дуже хвилювалася, але усі свої три�

воги і переживання вона довірила Богу.

У царському палаці були свої правила і порядки.

Дівчатам, яких привезли до палацу для зустрічі з

царем, потрібно було підготувати багато убрань і

коштовностей. Але скромна Естер покладалася

більше на Бога, ніж на речі. І Господь улаштував

так, що цар вибрав саме Естер і зробив її царицею.

Бог винагороджує тих, хто в усьому сподівається

на Нього.

Після того цар зробив на честь нової цариці

пишний бенкет, а Мордехай одержав посаду при

палаці і міг бачитися з Естер.

Незабаром у палаці стався один випадок.

У царя при дворі служили два євнухи�охоронці

(Біґтан та Тереш), що охороняли поріг царської

опочивальні (спальні). Вони дуже озлобилися на
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Пс. 26(27):14

царя і вирішили убити його, але від Бога не схо�

вається жодне злодіяння. Мордехай почув про

змову і розповів про все Естер, а вона – цареві

Ахашверошу.

Розгніваний цар вирішив провести розслідуван�

ня. Слова Мордехая виявилися правдивими, і ли�

ходіїв стратили.

Ім’я Мордехая стало синонімом порятунку, цар

наказав занести у хроніки (книга історичних запи�

сів) це благодіяння. Але Мордехай побачив у цьому

руку Бога, Котрий допомагає тим, хто сподівається

на Нього.

Практичне значення (3�4 хв.)

Запитайте в дітей про те, на кого вони повинні

завжди сподіватися. Підведіть їх до наступної

думки: хоча наші друзі та рідні дуже люблять нас

і хочуть допомогти у важкі хвилини, але

найбільшу допомогу і підтримку може дати нам

тільки Бог. Наш Господь – Бог всесильний і всемо�

гутній, і Він знає, як надати нам допомогу у важ�

ких ситуаціях. Ми маємо навчитися всі свої про�

блеми відкривати перед Богом, тобто молитися.

Застосування (5�7 хв.)

Допоможіть дітям виконати завдання на стор. 57

їхніх Зошитів. Розгадайте з ними кросворд.

Роздайте листки «Щоденного читання Біблії» і

нагадайте про те, що на наступний урок вони ма�

ють їх принести.

Вивчення біблійного вірша (5�7 хв.)

За допомогою наочного посібника «Парасоль�

ка» розучіть біблійний вірш, поступово розкрива�

ючи кожну фразу. Техніка виготовлення «Пара�

сольки»:

1. Візьміть запропонований ескіз, перемалюйте,

збільшивши до формату А4, п’ять сегментів купо�

ла парасольки. На них напишіть біблійний вірш.

2. Перемалюйте, також збільшивши, ручку для

парасольки і на ній напишіть посилання.

3. Скріпіть сегменти кнопкою�скріпкою так, щоб

можна було відкривати по фразі і розучувати.

Вивчіть вірш на уроці. Можете запропонувати

дітям розучувати на швидкість, чий ряд чи група

швидше. Тоді подбайте про заохочення тих, хто

швидше вивчить вірш.

Поясніть дітям, що тих, хто сподівається на Бога,

Він покриває Своїм захистом немов парасолькою.

Час творчості (15�18 хв.)

Сьогодні запропонуйте дітям зробити підвісну

іграшку (мобіль). Насамперед зробіть цей виріб

самі, скориставшись нашим ескізом. Виконайте

всі деталі іграшки технікою аплікації і зробіть їх

двосторонніми. Це необхідно для того, щоб

можна було повісити іграшку на вікно чи

прикріпити її до люстри.

Після того, як ви виконаєте всі деталі, візьміть

довгу спицю чи рівну паличку і за допомогою ни�

ток і скотчу прикріпіть деталі так, як показано на

малюнку.

Ви також можете запропонувати дітям виготови�

ти невелику парасольку (див. малюнок).

Коли ви будете виготовляти виріб, нагадайте

історію про Ганнусю, якій було добре поруч з та�

том під час негоди під великою парасолькою. Той,

хто покладає усі свої надії на Бога, знаходиться

немов під «парасолькою Божої благодаті».
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КЛЮЧОВА ІСТИНА
Бог хоче, щоб ми завжди покладатися тільки на

Нього.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� дізнатися, що свою надію вони мають покла�

дати тільки на Бога;

� уміти розповісти, як Бог врятував Свій народ

у день нещастя (історія Пуріма).

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Уважно опрацюйте Книгу Естер 5�8 розділи. Як

ви побачили з історії, можливо, самій Естер не за�

грожувала небезпека, бо вона не розкрила царю,

що походить з юдеїв. Знаючи про жорстоку вдачу

свого чоловіка, Естер, звичайно ж, боялася відкри�

ти йому правду. Тому в її відповіді Мордехаю

чується непевність, розгубленість і страх. Уявіть

собі стан молодої жінки, яка довідалася про те, що

її чоловік, цар Ахашверош, видав указ про вини�

щення її народу. Однак, вона пересилила себе і

зважилася протистояти інтригам Гамана. Ми бачи�

мо, що Мордехай і Естер цілком покладаються на

Бога у вирішенні цієї проблеми (Естер 4:16�17).

У книзі не записані слова молитви Мордехая, Ес�

тер чи народу, але їхні піст, смиренність, велике

волання до Господа свідчать про те, що в їхньому

лихові вони сподівалися тільки на Боже втручання

і допомогу.

Головна думка цієї книги – де б не знаходилися

діти Божі, Господь чує і рятує їх.

Бог хоче за допомогою цієї історії навчити нас

покладатися тільки на Нього у всіх обставинах

життя.

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів (2 хв.)

Пур – жереб.

Пурім – свято радості та гостини від перемоги

над ворогами.

Золоте берло – жезл правителя. В Естер 4:11 –

символ царського помилування, від нього зале�

жить, життя чи смерть випаде тому, хто предста�

не перед царем.

Веретище – одяг із грубого полотна, скорботна

одежа.

Підготовка наочності

✓ Для Вступу підберіть ілюстрації чи вирізки з

журналів, що зображують рятувальників під час

роботи: на воді, у горах чи під час пожежі,

стихійних лих тощо. Ілюстрації мають бути вели�

кими, з чітким і зрозумілим зображенням.

✓ Виготовте плакат з біблійним віршем так, як

зазначено у відповідному розділі.

✓ Приготуйте невеликі картки з посиланнями:

1. 1 Царів 17:17�22.

2. 1 Царів 18:30�39.

3. Дії 20:7�12.

4. Дії 16:16�31.

✓ Для представлення біблійної історії скорис�

тайтеся фігурками і тлом минулого уроку; до�

дайте фігурку Гамана і зробіть більш розкішне

оздоблення кімнати для бенкету. Добре потре�

нуйтесь дома перед дзеркалом у використанні

фланелеграфа, щоб на уроці не виникало труд�

нощів зі встановленням фігурок. Пам’ятайте,

що під час розповіді ви не повинні повертатися

до дітей спиною, вони мають бачити ваше об�

личчя, емоції, а ви – підтримувати з ними кон�

такт очима.

✓ Підготуйте нескладні елементи одягу для

розігрування пантоміми, розподіліть ролі між

дітьми.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5 хв.)

Привітно зустрічайте кожного учня, який прий�

шов на заняття. Запитуйте, як минув тиждень, як

справи в школі, як здоров’я батьків. Зробіть по�

значки в Таблиці відвідування. Запитайте в дітей,

як вони намагалися наблизитися до Бога минуло�

го тижня, чи відчув хто�небудь з дітей на собі Бо�
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же заступництво. Нехай кожен поділиться своїми

переживаннями.

Час молитви (10�12 хв.)

Молитви цього уроку будуть присвячені темі

сподівання на Господа. Нехай діти моляться за те,

щоб у всіх життєвих обставинах вони вміли покла�

датися тільки на Господа. Тільки Бог може допомог�

ти у найважчій ситуації, може вирішити проблему,

яку, на перший погляд, взагалі не можна розв’язати.

Запропонуйте дітям молитися один за одного,

записавши в молитовний розділ Зошитів потреби

своїх друзів чи однокласників (стор. 62).

Нехай заняття завершить молитвою ваш

помічник і подякує за всіх дітей і урок, який ви от�

римали сьогодні.

Час співу (10 хв.)

Виберіть пісні зі збірника «Небесні нотки» на свій

розсуд. Головне, щоб діти усвідомлювали важ�

ливість прославлення імені Божого. Запропонуйте

їм заспівати пісню «Радість», бо свято Пурім – свя�

то радості, і ця пісня буде співзвучна біблійній

істині уроку. Скажіть дітям, що радіти ми можемо

завжди, бо Господь нас любить і дарує спасіння.

Запропонуйте кому�небудь з дітей керувати

співом.

Вивчення книг Біблії (10�15 хв.)

Запропонуйте дітям повторити вивчені вірші і

назви книг Біблії. Скажіть, що сьогодні у вас є

можливість заповнити книгами нашу «Бібліоте�

ку». Видайте їм комплекти книг і дайте час для то�

го, щоб зробити цю роботу.

Основне в уроці

Вступ (3 хв.)

Покажіть дітям ілюстрації рятувальників. Дайте

можливість їм добре розглянути всі картинки. Об�

говоріть, у яких випадках люди потребують допо�

моги рятувальників. Запитайте, чи всі проблеми і

лиха можуть вирішити рятувальники.

Скажіть дітям, що в житті бувають такі ситуації,

коли рятувальники неспроможні допомогти. Але в

Біблії ми знаходимо історію про те, як ізраїльський

народ був врятований, хоча не було вже ніякої надії.

Біблійна історія (10�12 хв.)

Нагадайте дітям про те, що на минулому уроці

йшла мова про юдеїв, які жили у Персії. Вони при�

жилися в чужій країні.

Цар Ахашверош вибрав царицею юдейську

дівчину на ім’я Естер. Мордехай був її двоюрідним

братом і вихователем. Він служив при палаці царя.

Можна жити і радіти. Але...

Був в Ахашвероша вельможа Гаман, яким він ду�

же дорожив і завжди прислухався до його думки.

Гаман був царським князем. Цар поставив для

нього престол і усім велів кланятися Гаманові і па�

дати долілиць.

Мордехай же був людиною з народу Божого і не

міг поклонятися Гаману. Він знав, що можна по�

клонятися тільки Богу. Бачачи це, царський князь

затаїв злість не тільки на Мордехая, але і на весь

юдейський народ. У зручний момент Гаман прий�

шов до Ахашвероша і підступно домігся дозволу

на винищення всіх юдеїв, що живуть у його вели�

чезному царстві. Було видано царський указ. Копії

цього царського веління було розіслано в усі ку�

точки імперії.

Над юдеями згустилися чорні хмари смерті. Лю�

ди були в глибокій скорботі. Як же так? За що?

Чому? Мордехай теж дуже зажурився. Він роздер

свій одяг на знак жалоби і покори перед Богом та

вдягнувся у веретище. Що робити? Отут вже не

допоможуть ні військо, ні рятувальники.

Через царського євнуха Мордехай повідомив

Естер про царський указ і попросив спробувати

що�небудь зробити. Естер дуже злякалася. Що

вона може змінити? Вона усього лише слабка

жінка. Та й за законом ніхто не має права без за�

прошення з’являтися до царя. А цар давно вже

не запрошував Естер до себе. Цариця розуміла,

що в цій ситуації розраховувати можна тільки на

Господа.

Естер попросила Мордехая передати всім юде�

ям, що живуть у Сузах, щоб вони оголосили піст і

просили милості в Бога. Три дні Мордехай, Естер

зі своїми служницями і всіма юдеями постились і

просили в Господа помилування і порятунку.

Після цього цариця влаштувала великий бенкет і

запросила на нього царя з Гаманом. Ахашверошу

це запрошення припало до душі. Він готовий був

виконати будь�яке бажання Естер. Але вона лише

попросила і назавтра прийти до неї.

Наступного дня цар з Гаманом знову прийшли

до цариці на бенкет. І знову цар запитував: «Чо�

го ти хочеш, яке твоє бажання?». Тоді Естер усе

розповіла цареві і просила помилувати не тільки

себе, але і свій народ. Цар дуже розгнівався,

довідавшись про жахливу змову злостивого Га�

мана.
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У всі міста і області було розіслано новий указ

царя, у якому повідомлялося, що юдеям більше

нічого боятися, вони вільні. Яка радість була у

всьому народі! Воістину, великий Господь! Він

уможливив те, що людям здавалося зовсім не�

можливим. У всіх містах було влаштовано велике

свято, що назвали Пурім («жереб») – адже Гаман

кидав жереб, щоб винищити народ Божий. Але

Бог «кинув» Свій жереб – звільнення. Люди тіши�

лися, дарували один одному подарунки і славили

Бога за Його дивовижну милість до Свого народу.

І до наших днів євреї святкують Пурім – свято

Божого звільнення, свято гостини і радості. Кож�

ний еврей у цей день і в наш час робить дарунки

близьким та друзям.

Господь у силі вирішити будь�яку проблему. Як�

що в житті вам випадуть невдачі, проблеми і не�

щастя, йдіть з молитвою до Бога. Він почує, допо�

може і захистить.

Практичне значення (7 хв.)

Запропонуйте дітям подумати над тим, коли й у

яких ситуаціях вони повинні сподіватися на Госпо�

да. Дайте час на обмірковування, а потім обго�

воріть відповіді. Ви можете навести приклад і зі

свого життя, головне, щоб діти побачили, що

біблійну істину можна застосувати в житті. Надія

на Бога ніколи не буває даремною. Історія Пуріма

показує нам саме це.

Бог захищає Свій народ від ворогів. Якщо народ

Божий у всіх життєвих обставинах покладається

на Бога, то допомога приходить. Бог ніколи не за�

лишає тих, хто сподівається на Нього.

Застосування (5�8 хв.)

Розділіть дітей на групи по 2�3 особи. Роздайте

картки з посиланнями Святого Письма. Діти по�

винні будуть відкрити свої Біблії і прочитати ко�

роткі історії з життя героїв, вказані в посиланнях.

Нехай вони простежать, як Бог відповідав на мо�

литви тих, хто сподівався на Нього.

Коли всі групи справляться з завданням, обго�

воріть відповіді.

Виконайте завдання «Знайдіть відповідності» у

Робочому зошиті.

Похваліть дітей за активну участь і старання.

Вивчення біблійного вірша (8�10 хв.)

На аркуші ватману чи зворотньому боці шпале�

ри напишіть біблійний вірш («Не будь Ти для мене

страхіттям, – на день зла ти моє пристановище»

(Єремії 17:17), пропускаючи наступні слова з

вірша: «страхіттям», «зла», «пристановище»,

«17». Залиште для пропущених слів і числа місце,

щоб наклеїти їх на уроці. Відсутні частини вірша

напишіть на кольоровому папері.

Прикріпіть на дошку плакат з біблійним віршем.

Розкладіть на столі заготовлені частини відсутніх

слів вірша. Запропонуйте учням прикріпити їх на

плакат за допомогою скотча. Прочитайте разом

біблійний вірш. Повторіть вірш із посиланням

кілька разів. Вивчіть вірш на уроці.

Варіанти розподілу класу для більш цікавого

вивчення: дівчатка – хлопчики, по групах, по ря�

дах, за абеткою імен дітей.

Час творчості (15�16 хв.)

Запропонуйте дітям провести цей час творчості

у формі пантоміми. Скажіть, що в Ізраїлі і нині під

час святкування Пуріма розігруються карнавальні

вистави з перевдяганням в одяг різних персо�

нажів. Зіграйте історію звільнення юдейського на�

роду кілька разів, щоб у дійстві могли взяти

участь усі діти.

Якщо залишиться час, запропонуйте дітям нама�

лювати сюжет історії про Естер і Мордехая.



КЛЮЧОВА ІСТИНА

Бог хоче, щоб думки і прагнення нашого серця

були бажані Йому.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� знати, що потрібно в усьому покладатися на

Господа, щоб бути за серцем Його;

� уміти розповісти про те, що вони можуть ро�

бити, щоб бути «за серцем Бога»;

� знати, як Давид цілком присвячував себе Гос�

поду.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Прочитайте матеріал цього уроку. Виконайте

завдання в Робочому зошиті.

Визначте, які почуття наповнювали серце Да�

вида, коли він писав рядки псалмів, запропоно�

ваних для дослідження учням. Якими словами

називає Давид Господа? Чому Бог називає Да�

вида «чоловіком за серцем Своїм»? Що такого

особливого зробив Давид, щоб стати «за сер�

цем» Богу? Чим він заслужив це?

Давид став чоловіком «за серцем» Бога, бо

шукав Його усім своїм серцем, душею, розумом.

Він був людиною, цілком відданою Господу, яка

шукала Божого проводу, бо шлях, визначений

Ним – правильний. Давид завжди прагнув пере�

бувати в домі Божому, молився не тільки за се�

бе, але і за народ. Він мудро керував Ізраїлем і

захищав свій народ від ворогів.

У Старому Заповіті слово «серце» вживається

й у переносному значенні як осередок душі і ду�

ху. Саме серце приймає духовне рішення про

ставлення до Бога, обираючи віру в Нього чи не�

послух.

А ви хочете бути «за серцем» Бога? Вирішіть

для себе, як цього досягти.

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів (2 хв.)

Чоловік – людина, чоловік.

Блаженні – щасливі.

Пастир – пастух.

Підготовка наочності

✓ Заздалегідь приготуйте все, що вам знадо�

биться на уроці:

1. Аркуші невеликого розміру і ручки.

2. Фігурки Давида (як показано на малюнку).

Перемалюйте і наклейте ці ескізи на щільний

папір і виріжте.

3. Крейда, скотч.

4. Кольоровий, білий папір, ножиці з заокругле�

ними кінцями, клей, діркопробивач.

5. Кольорові нитки чи стрічечки.

6. Фломастери, прості і кольорові олівці.

✓ Зробіть виріб (див. опис у Часі творчості).

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії 
і вивчення книг Біблії (10�15 хв.)

Вітайте дітей, що прийшли до класу. На цьому

уроці ви не будете вивчати нові відомості про кни�

ги Біблії, тому повторіть пройдений матеріал. За�

пропонуйте їм згадати уже вивчені книги Біблії.

Нехай вони самостійно заповнять книжкову поли�

цю. Запропонуйте повторити вже вивчені біблійні

вірші.

Зберіть листки «Щоденного читання Біблії» і на�

клейте останній фрагмент на стор. 70.

Вклейте черговий символ уроку.

Час молитви (10 хв.)

На уроці моліться за те, щоб діти розуміли: Гос�

подь хоче, щоб наші думки, почуття, вчинки і

прагнення були бажані Йому, тобто «за серцем

Божим».

Запропонуйте дітям молитися, взявшись за ру�

ки. Так вони будуть відчувати підтримку своїх од�

нокласників.

Для заключної молитви розділіться на невеликі

групи.
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ЧОЛОВІК ЗА СЕРЦЕМ ГОСПОДА
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Біблійний вірш
«Як я кохаю Закона Твого! Цілий день він – розмо�
ва моя!» (Псалом 118(119):97)



Час співу (10 хв.)

Для цього уроку добре підійде пісня «Світло�

фор», яку ви вивчили на минулих уроках. У ній

підтверджується істина уроку: Бог знає думки і

серце людини.

Заспівайте пісню і запропонуйте кому�небудь із

дітей керувати співом.

Запропонуйте для співу ще і «Цар царів» чи

«Хвала Тобі, наш Господь».

Пояснюйте дітям, що своїм співом ми прослав�

ляємо Господа, і Йому приємно наше славослів’я.

Основне в уроці

Вступ (3�4 хв.)

Роздайте дітям приготовлені ручки та аркуші,

нехай вони напишуть на них свої бажання. Потім

прочитайте їх і запитайте в дітей, чи хотіли б вони,

щоб бажання збулися. Скажіть, що людині іноді

буває досить складно виконати бажання іншого,

але Бог виконує бажання тих, хто всім серцем на�

лежить Йому. У Біблії ми знаходимо історію про

чоловіка, який був цілком відданий Господу.

Біблійна історія (10�12 хв.)

Нагадайте дітям, що Давид був наймолодшим з

восьми синів Єссея. Родом він був з Віфлеєма.

Давид пас отари свого батька і виявляв при цьому

велику сміливість і кмітливість. Не боячись, він

кидався на хижака, що хотів потягти ягничку. Див�

но, але цьому хороброму юнакові вдавалося

відбити її з пащі звіра. Часто знаходячись з чере�

дами під відкритим небом, він бачив красу Божо�

го творіння. Давид любив прославляти Бога

співом. Він сам писав вірші і музику, його пісні ми

знаходимо в Біблії, у Книзі Псалмів.

Давид у всіх життєвих обставинах покладався на

Господа і сподівався тільки на Нього.

Давайте подивимося, які цінності були в житті

Давида. Що він завжди ставив на перше місце?

За допомогою наочного посібника «Давид» до�

поможіть дітям дати відповідь на це запитання.

Прикріпіть на дошку фігурку Давида�пастуха

(мал. 1).

✧ Хто допомагав Давидові рятувати овець від

хижаків?

� Бог.

✧ Кому Давид присвятив так багато Псалмів?

� Богу.

✧ Кого він називає своєю силою, допомогою,

скелею, надією і Пастирем?

� Бога.

Над фігуркою Давида (мал. 1) напишіть слово

«Бог».

Прикріпіть на дошку фігурку Давида�царя

(мал. 2). Поставте стрілочку від фігури 1 до фігу�

ри 2. Минули роки, Давид виріс і став царем

Ізраїля. Він уже не пасе овець і не бореться з ле�

вами і ведмедями.

✧ Хто тепер для нього є центром і сенсом жит�

тя?

� Бог.

✧ Чиї викривальні і направляючі слова він прий�

має і виконує?

� Бога.

✧ Кому відкриває Давид усі свої думки і почут�

тя?

� Богу.

✧ У Кого Давид шукає захисту і підтримки?

� У Бога.

✧ Перед Ким йому було найбільше соромно, і в

Кого він просив прощення, коли грішив?

� У Бога.

Напишіть слово «Бог» над фігуркою 2.

Тепер прикріпіть на дошку фігуру Давида

літнього (мал. 3). Поставте стрілку від фігури 2 до

фігури 3.

✧ Кому Давид залишився вірний до самої ста�

рості?

� Богу.

✧ Чи був Господь дорогий Давидові й у ста�

рості?

� Так.

Напишіть слово «Бог» над фігурою 3.

В усі дні свого життя Давид намагався догодити

Богу. Він прагнув завжди перебувати в домі Гос�

подньому (Псалом 22(23):6 і 26 (27):4), виконува�

ти Божі заповіді.
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Наочний посібник «Давид»



Давид писав у Псалмах, що він приховав у

своєму серці Слово Боже, щоб не грішити перед

Богом. Він прагнув мати серце чисте. Ми бачимо,

що Господь завжди був поруч з Давидом. Праг�

нення Давида виконати бажання Бога було щедро

нагороджене Господом. Давид названий у Біблії

«чоловіком за серцем Господа».

А чого хоче Бог від нас? Чи можемо ми стати та�

кими, як Давид – «за серцем Господа»? Звичайно,

можемо. Для цього потрібно виконувати Божі за�

повіді і зберігати своє серце в чистоті.

Практичне значення (5 хв.)

Поміркуйте з класом, що потрібно зробити кож�

ному з нас, щоб стати «за серцем Господа»?

Ми повинні перевірити, у якому стані наші

взаємини з Богом:

� Як часто ми читаємо Його Слово?

� Скільки часу в день ми молимося?

� Чи завжди ми слухняні старшим (батькам, учи�

телям)?

Підкресліть, що Давид завжди вивчав Слово Бо�

же, багато молився і знав напам’ять багато віршів

з Писання. Візьмемо з нього приклад.

Застосування (5�7 хв.)

Прочитайте разом із дітьми Псалом 22 (23), і до�

пишіть пропущені слова в Зошитах, виконавши

завдання на стор. 65. Поміркуйте над змістом

Псалма.

Розділіть дітей на три�чотири групи. Запропо�

нуйте учням подумати над тим, як на практиці ми

можемо виконувати бажання Бога – очищати своє

серце. Нехай діти запишуть свої відповіді на арку�

шах паперу. Коли всі групи справляться з завдан�

ням, разом обговоріть варіанти відповідей. Спону�

кайте дітей завжди намагатися виконувати Божі

заповіді та пам’ятати про чистоту серця. Це допо�

може їм стати дітьми за серцем Господа.

Вивчення біблійного вірша (8�10 хв.)

Ви можете сказати, що Давид склав багато

псалмів, у яких він славив велич Господа Бога.

Можна допустити, що пастухом йому часто трап�

лялося ночувати під відкритим небом. Звичайно

ж, розглядаючи зоряне небо, він захоплювався

ним, славлячи могутність Творця, Який створив

небо і землю.

Біблійний вірш уроку (Псалом 118(119):97) зна�

ходиться в Робочому зошиті. Він записаний у

зірки і планети, розташовані на небі, яке не�

обхідно розфарбувати.

Вірш вивчіть на уроці, не забувайте про поси�

лання.

Час творчості (15 хв.)

Під час творчості пропонуємо

вам зробити з дітьми закладку.

Розгляньте уважно запропоно�

ваний ескіз. Розміри виробу

встановіть самі. Шаблони мож�

на виготовити тільки для дітей

молодшого віку (6�7 років), а

інші діти нехай попрацюють са�

мостійно, виявляючи свою

творчу індивідуальність. Колір

для виробу нехай теж підбе�

руть самостійно, який захо�

чуть. Надайте їм можливість

самостійно діяти, а ви допо�

можіть порадою, якщо вони

звернуться до вас.

Роздайте дітям кольоровий і

білий папір, ножиці, клей і

стрічечки чи кольорові нитки.

Приготуйте діркопробивач. Покажіть їм готовий

виріб, виготовлений вами заздалегідь.

Поясніть хід роботи, показуючи етапи виготов�

лення:

1. З кольорового паперу виріжте велике сердеч�

ко.

2. З білого паперу виріжте менше сердечко.

3. Наклейте біле сердечко на кольорове.

4. Діркопробивачем зробіть отвір у верхній час�

тині виробу.

5. В отвір просмикніть і зав’яжіть кольорову нит�

ку чи стрічечку.

6. У центрі виробу напишіть біблійний вірш уро�

ку.

Нехай діти покладуть готові вироби у свої Біблії

як нагадування, що ми маємо бути «за серцем»

Господа.
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П
еред вами продовження циклу уроків «Біблійне

навчання для дітей». Протягом цього семестру

ви будете досліджувати з дітьми земне життя і

служіння Ісуса Христа, збирати факти, що стосуються

Його чудесного народження, будете стежити за тим, як

ріс і дорослішав підліток Ісус, як Він почав здійснюва�

ти Свою рятівну місію, як умер на хресті і воскрес,

зустрівся з учнями, давши їм Велике Доручення. Потім

ви перейдете до збору фактів, що стосуються

служіння апостолів та історії першої Церкви.

Підготовка до біблійного розслідування

Всі уроки укладені у формі захоплюючого біблійно�

го розслідування. Вже на першому уроці ви занурите

дітей в ігрову обстановку – ваш клас перетвориться на

приватне розшукове агентство, а діти – на юних

біблійних детективів.

Очолюють агентство детектив Н. і його племінник В.

Замість цих букв ви можете вставити реальні імена

учнів чи вчителя.

Детективу�ведучому довірена особлива честь: роз�

повідати біблійну історію – «Розслідування». Це накла�

дає на вас як учителя додаткову працю: ви попередньо

маєте добре обговорити та відрепетирувати біблійну

історію з тією дитиною, яка буде виконувати роль де�

тектива. Цілком можливо, що кожна дитина захоче

зіграти цю роль, тоді встановіть черговість. Якщо охо�

чих не знайдеться, то представляти історію уроку бу�

дете ви самі чи ваш помічник.

Підготовча робота з учнями буде особливо нагород�

жена – адже ви навчите дітей сміливо розповідати

іншим про Христа! Цей цикл уроків допоможе прак�

тично підготувати юних проповідників і благовісників.

Ви зробите безцінний внесок у їхнє подальше життя.

Не забувайте, що маленькі школярі дуже люблять

рух, спортивні ігри, прогулянки на свіжому повітрі, то�

му плануйте позакласні заходи.

Пропонуємо вам кілька ідей, що допоможуть здру�

жити дітей, зробити ваш клас згуртованим:

� «День іменинника» (ви можете влаштовувати його

наприкінці кожного сезону, об’єднавши дні народжен�

ня відповідно за літо, осінь, зиму чи весну).

� Одноденний похід на природу.

� «Батьківський день» (запросіть батьків дітей,

складіть програму, подбайте про ігри і обміркуйте те�

ми спілкування).

� Гра «Таємний друг» – див. рекомендації наприкінці

уроку 2 цього семестру.

� Святкові спілкування (на Різдво, Великдень та

інші свята).

� Створення євангелізаційного театру пантоміми

(дія без слів) чи лялькового. Діти самі можуть писати

сценарії і виготовляти костюми чи ляльок.

� Випуск тематичних газет, що висвітлюють поточні

події з життя класу, чи стіннівок, що виходять до свят.

Але найкращими ідеями будуть, звичайно ж, ті, котрі

придумаєте ви самі.

Рекомендації до уроку

На початку роботи над кожним новим уроком уваж�

но прочитайте розділ «Особиста підготовка вчителя».

Ретельно вивчіть усі посилання до біблійної історії,

поміркуйте, як ви будете доносити біблійну істину. Ко�

ли вона стане зрозумілою вам і ви будете жити згідно

з цією істиною, тоді і діти легко засвоять її і зможуть

застосовувати у своєму житті. Ми вчимо не тільки сло�

вами, але й особистим прикладом.

Щоб максимально відтворити в класі атмосферу

приватного розшукового агентства, ми вводимо в цей

цикл уроків нову назву розділу «Час творчості» – «Ко�

лекція біблійних речових доказів». Таблиця досягнень

буде називатися «Щоденник юного детектива». Поду�

майте про те, як оформити у відповідному стилі клас,

де будуть проходити ваші уроки.

Ми продовжуємо друкувати різні ідеї щодо вивчення

біблійного вірша. Вірш запам’ятовується краще і

швидше, якщо він яскраво і барвисто оформлений. Усі

символи треба пояснити.

Для розгадки словникових загадок заготовте алфавіт,

написаний на аркуші ватману. Вивішуйте його кожного

разу, коли потрібно вгадувати букви за абеткою.

Незнайомі і застарілі слова ми помістили в розділ

«Словник біблійних термінів і незнайомих слів».

Наприкінці кожного Робочого зошита знаходиться

«Посвідчення юного детектива». Перед тим, як ви поч�

нете працювати над уроками 2�го семестру, виріжте

«Посвідчення» з Зошитів, щоб вручити їх на заключно�

му уроці. Для дітей це буде сюрпризом і нагородою за

старанну працю.

Наша творча група молиться за те, щоб цей посібник

допоміг вам стати більш успішним у служінні дітям.

Нехай Господь благословить вашу працю

ЯК СТАТИ БЛИЖЧИМ ДО БОГА

Досліджуємо життя Ісуса Христа 

й історію першої церкви (семестр 2)



КЛЮЧОВА ІСТИНА

Біблія вчить, що Бог виконує Свої обітниці.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� знати, що Бог завжди виконує Свої обітниці;

� розуміти, що Ісус Христос – Божий Син,

обіцяний Спаситель, про якого було передвіщено

в Старому Заповіті.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Уважно опрацюйте інформацію про народження

і дитинство Ісуса Христа, подану в чотирьох Єван�

геліях. Прочитайте старозаповітні пророцтва про

народження нашого Спасителя (Ісаї 7:14; 9:5�7;

Михея 5:1).

Вивчіть текст біблійної історії. У Біблії майже

нічого не сказано про раннє дитинство Ісуса. На�

певно, Він ходив у школу при синагозі й учився в

Йосипа ремесла теслі. У Луки 2:42�52 розповіда�

ється, як Ісуса взяли в Єрусалим, коли Йому було

дванадцять років. Ця розповідь допомагає нам по�

бачити, що Він з дитинства знав про Свою особли�

ву місію на землі.

Сьогодні ви відкриваєте «Розшукове агентство».

Очолюють його детектив Н. і його племінник В.

Доручайте ці ролі всім дітям почергово.

Ви повинні ретельно підготувати дитину, що

грає роль детектива Н. чи його племінника. Він

має добре знати свій текст із біблійної історії, бу�

ти готовим обговорювати тему з іншими дітьми і

відповідати на їхні запитання. Будьте готові прове�

сти урок самостійно, на випадок, якщо дитина, яка

грає роль, не зможе бути на занятті.

Підготуйте необхідні реквізити для детектива.

Це можуть бути капелюх, окуляри з темним

склом, лупа, дипломат та інші предмети, що наво�

дять на думку про розслідування.

Відповіді на кросворд. По горизонталі: 1. Ясла.

2. Віфлеєм. 3. Ірод. 4. Правда. 5. Єлисавета.

6. Різдво. 7. Ісус. По вертикалі: 1. Серці. 2. Ангел

(або «Ангол»). 3. Назарет. 4. Матвій. 5. Давид.

6. Пастухи. 7. Спаситель.

Підготовка наочності

✓ Основний плакат і символи уроків семестру

знаходяться на стор. 162�163, 165 Робочого зоши�

та. Перенесіть їх на аркуші ватману і повісьте пла�

кат на стіну класу. Нехай він знаходиться там увесь

семестр, це допоможе учням налаштуватися на

розповідь детектива Н. і біблійне розслідування. На

кожному уроці ви будете вирізувати відповідний

символ і вклеювати його в основний плакат. Це ж

саме будуть робити і діти у своїх Зошитах.

✓ Підготуйте ілюстрації до Біблійної історії. Це

мають бути картинки, пов’язані з народженням і

дитинством Ісуса. Помістіть їх у хронологічному

порядку на дошці.

✓ Приготуйте олівці, акварель, фломастери,

клей, ножиці і пластилін для виконання учнями

творчих завдань.

✓ Зробіть бирки до «речових доказів» (див.

розділ «Колекція біблійних речових доказів»).

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

Привітайте ваших дітей. Розпочніть дружню

розмову. Щиро цікавтеся тим, про що вони роз�

повідають. Якщо ви задумали якісь заходи,

поділіться планами з класом (дивіться пропозиції

у Вступі до циклу).

Нагадайте дітям, щоб вони вирізали листок

«Щоденного читання» на наступний тиждень і

вклали його у свої Біблії.

Час молитви (10 хв.)

Запропонуйте кому�небудь з дітей помолитися на

початку уроку. Ключова істина уроку – Бог виконує

Свої обіцянки. Ми повинні бути особливо вдячні От�

цю Небесному за те, що Він виконав Свою обіцянку,

пославши у світ Ісуса Христа – нашого Господа і

Спасителя, і показав у Ньому приклад того, як тре�

ба жити. Просіть у Господа мудрості для себе й
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учнів, любові і вірності щоб виконувати обіцянки,

дані Богові і тим людям, що нас оточують.

Час співу (7�8 хв.)

На цьому уроці продовжуйте розучувати пісню

«Пташки Божі» з минулого циклу. Заспівайте її

кілька разів.

Запропонуйте дітям згадати будь�яку пісню про

Різдво, вона буде співзвучна з темою й істиною

уроку. Нагадуйте дітям про те, що співом ми про�

славляємо Господа.

Основне в уроці

Вступ (3 хв.)

Запитайте в дітей, чи знають вони, хто такі де�

тективи, чим займаються люди цієї професії. По�

говоріть про розшук зниклих безвісти людей, про

методи збору інформації тощо.

Представте учням приватного детектива Н.

Скажіть, що ви разом з ним будете розшукувати

основні біблійні факти про Ісуса. Для цього

потрібно буде досліджувати Біблію. Усі діти в

класі теж стануть біблійними детективами!

Біблійна історія (12�15 хв.)

«Це найкраще завдання, яке тільки може отри�

мати приватний детектив! Мені доручили розшу�

кати факти про життя Ісуса Христа на землі.

Спочатку я досліджував сімейні архіви, що

містяться в Євангеліях від Матвія 1:1�17 і Луки

3:23�38. Цей величезний список імен, записаний у

хронологічному порядку, називається родоводом.

У родоводі Ісуса є видатні люди: Авраам, Ісак,

Яків, царі Давид і Соломон. Дивно, але тут запи�

сані й імена п’яти жінок. За юдейським звичаєм

жінок не вносили в родовід, але Бог вважав їх ду�

же важливими для Свого задуму.

Потім я вивчив пророкування про народження

Ісуса. Пророки, у тому числі Ісая, Даниїл і Михей

описували подробиці Його народження. Згодом

ви самі переконаєтеся в цьому.

І нарешті я зібрав факти про саме народження

Ісуса Христа. Однак, усе за порядком! В дні царя

Ірода жила благочестива подружня пара – свяще�

ник Захарій і його дружина Елисавета. У них не

було дітей, але одного разу до Захарія з’явився

Ангел і повідомив йому радісну новину, що неза�

баром у нього народиться син на ім’я Іван. (Про�

читайте дітям Луки 1:5�17).

У місті Назареті жила дівчина на ім’я Марія. Во�

на вірила в Бога і любила Його. Господь послав до

неї Ангела (Ангола) Гавриїла зі звісткою: Марія об�

рана стати Матір’ю Божого Сина. Також Ангел

відвідав теслю Йосипа і передав йому веління від

Бога одружитися з Марією і піклуватися про май�

бутню дитину. (Прочитайте вірші 26�38).

Далі я розшукав ось які факти. Юдея на той

час була Римською провінцією. Кесар (цар) Ав�

густ наказав провести перепис, щоб порахува�

ти всіх людей своєї країни. Йосип був нащад�

ком царя Давида і повинен був вирушити до

міста Віфлеєма. Коли молода родина туди

прийшла, усі місця в готелях були зайняті. Йо�

сип із дружиною ніяк не могли знайти собі

місця для ночівлі. Вільне місце знайшлося

тільки в хліві. Там і народила Марія Дитину

Христа і поклала Його в ясла. (Нехай діти зачи�

тають по черзі Луки 2:1�7).

Першими, хто побачив Ісуса, були прості пас�

тухи. Саме їм Ангел розповів, як знайти Спаси�

теля. Пастухи поділилися чудесною новиною

про Його народження з іншими людьми (прочи�

тайте вірші 8�20).

Господь завжди виконує Свої обіцянки. Він ска�

зав, що пошле в цей світ Спасителя, і виконав Свої

слова: народився Христос!

Я дуже радий цій події! А ви?

З повагою, детектив Н.»

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів (2�3 хв.)

Христос (Месія) – давньоєврейське слово, що

означає «помазаний», тобто «поставлений на цар�

ство», «законний цар».

Спаситель – той, хто рятує. Ім’я «Ісус» (Ієшуа)

означає «Господь – спасіння».

Господь – ім’я Бога. Означає: Володар, Вищий

хазяїн, Пан. Ісус Христос – Син Божий, є Паном,

Володарем для всіх, хто вірить у Нього.

Ясла – годівниця для тварин.

Практичне значення (2 хв.)

Бог любить людей, і всі Його обіцянки правдиві.

Він обіцяв Спасителя світові, і Христос прийшов.

Бог послав Свого Сина Ісуса, щоб спасти нас від

гріха і вічної погибелі. Чи приймемо ми різдвяний

подарунок від Бога – спасіння?

Застосування (15�17 хв.)

Попросіть учнів розфарбувати малюнок «Різ�

дво» у їхніх Зошитах, а також виконати завдання

на стор. 73�74.
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Вивчення біблійного вірша (7�10 хв.)

Біблійний вірш потрібно розучувати з дітьми на

уроці. Він запам’ятовується краще і швидше, якщо

добре оформлений. Пропонуємо вам виготовити

біблійний вірш уроку (Луки 2:11) у такий спосіб

(див. малюнок).

Колекція біблійних 
речових доказів (15 хв.)

Час творчості теж можна провести у формі гри в

детективів. Протягом циклу уроків запропонуйте

дітям збирати колекцію біблійних речових до�

казів. Кожен урок вона буде поповнюватися робо�

тами дітей. Щоб викликати в дітей інтерес до

творчості, запропонуйте їм на вибір різні види

робіт: ліплення, малювання фарбами різними ме�

тодами (пальцями, губкою з поролону, пензлика�

ми), а також олівцями, крейдою, аплікацію, конст�

руювання, виготовлення виробів з різних ма�

теріалів.

Сьогодні на уроці запропонуйте дітям виготови�

ти «Зірочку�вітраж» (1) чи «Ясла для малюка Хри�

ста» (2). Нехай діти виконують той вид роботи,

який їм до душі.

1. Виготовлення вітража.

Візьміть аркуш картону розміром А4 і зазда�

легідь пофарбований цигарковий папір; малюнок

зірочки, збільшивши, перенесіть на картон і

виріжте по зовнішньому сірому контуру, а потім

виріжте по внутрішньому чорному контуру, запов�

неному крапками. Заклейте вирізаний простір ци�

гарковим папером. Зробіть на промені зірки отвір

діркопробивачем, просмикніть у нього нитку і

повісьте на вікно за допомогою скотча.

2. Ясла.

Вам знадобиться пластилін, жовті нитки чи со�

лома, шматочки бинта для пелюшки, кілька яск�

равих ниточок, щоб зав’язати пелюшки.

Виліпіть з пластиліну ясла, покладіть туди

нарізані нитки жовтого кольору чи солому. Потім

виготовте фігурку дитини, загорніть її в шматочок

бинта і зав’яжіть ниточками. Покладіть малюка

Христа в ясла.

У колекції залиште біблійний вірш і одну�дві ро�

боти дітей на вибір (всі інші роботи розвісьте на

виставці). На всі «речові докази» колекції вішайте

бирки з ключовою істиною і порядковим номером

уроку.
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КЛЮЧОВА ІСТИНА

Біблія вчить, що Слово Боже і молитва допома�

гають у боротьбі зі спокусами.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� зрозуміти важливість вивчення Слова Божо�

го, тому що воно допоможе їм боротися зі споку�

сами;

� знати, що молитва допомагає протистояти

спокусам і забороненим бажанням.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Прочитайте текст уроку і «Щоденне читання

Біблії». Ретельно опрацюйте паралельні місця з

трьох Євангелій (Матвія 4:1�11, Марка 1:12�13 і Лу�

ки 4:1�13) і посилання, подані в розділі «Практичне

значення». Продумайте, хто буде грати роль детек�

тива Н. Якщо ви не визначилися з вибором актора,

приготуйтеся грати детектива самі. Не забувайте

про реквізити детектива (портфель, папка зі спра�

вою №1, лупа, фотоапарат, великий капелюх, оку�

ляри з затемненими скельцями). Все залежить від

вашої фантазії, але головне – щоб діти занурилися

в ігрову обстановку. Це допоможе їм наблизити

події тих далеких часів і обговорювати зміст уроку.

Розгляньте значення незнайомих слів («спро�

ба», «пильнуйте») у нашому словнику, поясніть їх

дітям.

Підготовка наочності

✓ Приготуйте наочний посібник, на якому зоб�

ражено хрещення Христа.

✓ Підберіть картинки, що ілюструють спокушу�

вання Христа в пустелі. Ключову істину напишіть

на дошці чи плакаті.

✓ Виготовте наочність до біблійного вірша (див.

відповідний розділ).

✓ Підготуйте аркуші білого паперу, фарби,

пензлики і посудини з водою для часу творчості.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

Привітайте учнів. Довідайтеся, як минув цей

тиждень і які в них плани на наступний. Роз�

кладіть на столах різні ігри, наприклад, лото чи

пазли (збирання цілого з фрагментів). Почекайте,

поки зійдуться всі учні. Підтримуйте дружню

бесіду.

Приготуйте касети з дитячими піснями. Ви мо�

жете включити їх під час прийому дітей, поки не

почався урок.

Допоможіть дітям, яких не було минулого тиж�

ня, заповнити свої Таблиці відвідування. Повторіть

біблійний вірш минулого уроку.

Перевірте здані учнями листки «Щоденного чи�

тання Біблії», якщо потрібно, допоможіть дітям

вирізати з їхніх Зошитів щоденне читання на на�

ступний тиждень. Зробіть позначки в Щоденнику

юного детектива.

Час молитви (10 хв.)

Перед тим, як ви будете молитися, запитайте в

дітей: «Що допомагає нам боротися зі спокуса�

ми, випробовуваннями?». Нехай учні вислов�

лять свою думку. Потім повідомте їм слова Хри�

ста: «Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на

спробу». Поясніть значення слів «пильнуйте» і

«спроба».

Почніть урок зі своєї молитви, нехай вона буде

зразком для дітей. Моліться за те, щоб бути ак�

тивними, не спати духовно, трудитися для Госпо�

да й інших людей. Просіть у Бога допомоги в бо�

ротьбі зі спокусами.

Завершіть заняття молитвою, у якій подякуйте

Богу за приклад, що дав нам Ісус. Дякуйте Йому

за те, що Він дав нам Біблію, яка розповідає, як

жив Ісус на землі.

Попросіть в Бога захисту для кожної дитини, ко�

ли вона буде стикатися зі спокусами.

Спонукайте дітей молитися один за одного.

Розділіть їх на маленькі групи по 3 особи, нехай

вони поділяться своїми проблемами і помоляться.
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Час співу (7�10 хв.)

Час співу і прославлення цього уроку буде при�

свячений повторенню всіх пісень, які ви з дітьми

вивчили. Запропонуйте їм заспівати на вибір ті

пісні, які вони захочуть.

Прочитайте класу з Святого Письма Псалом 134

(135):3 «Хваліть Господа, – бо добрий Господь,

співайте Іменню Його, – бо приємне воно...».

Скажіть, що спів духовних пісень і гімнів допома�

гає нам прославляти Бога, а також це приємно Са�

мому Господу.

Запропонуйте дітям заспівати пісню «Молитва»

(див. додаток). Вона співзвучна з темою уроку.

Основне в уроці

Вступ (3�5 хв.)

Нехай діти назвуть професії, що їм подобаються,

чи розкажуть, ким працюють їхні батьки. Поміркуй�

те з класом над тим, чому потрібно вчитися, щоб

справлятися з такою роботою (будьте готові обго�

ворити яку�небудь конкретну професію).

Скажіть, що сьогодні ви розглянете, як Ісус готу�

вався до виконання важливої роботи, заради якої

був посланий на землю.

Біблійна історія (10�12 хв.)

Нехай детектив Н. зробить свій тижневий звіт.

«Зі щоденника приватного детектива Н. –

біблійне розслідування.

“Минулого тижня я намагався знайти які�не�

будь факти з життя Ісуса�підлітка. Дивно, але

після того, як Ісус з батьками був на святі Пасхи

в Єрусалимі, про Його дитинство немає ніяких

згадок. Зате як розгортаються події далі! У

євангелістів Матвія, Марка, Луки й Івана я знай�

шов такі цікаві факти.

В Юдеї з’явився чоловік на ім’я Іван. Він пово�

дився дуже незвичайно: жив у пустелі, носив

одяг з верблюжої вовни, харчувався медом і са�

раною. Це відбувалося тому, що Іван був назо�

реєм і пророком, тобто цілком «присвяченим»

Богу. У нього було велике доручення від Госпо�

да: звіщати всім про прихід Месії – Спасителя.

Іван учив людей просити прощення в Бога (кая�

тися) за те, що вони порушували Його закони, і

служити Месії�Христу, Якого пошле Бог. Він у

ріці Йордан хрестив (занурював у воду) людей,

що покаялися.

Одного разу до нього прийшов Ісус, щоб також

прийняти хрещення (хрищення). Іван, вражений,

сказав:

� Ісусе, я негідний хрестити Тебе. Це Ти повинен

хрестити мене.

Але Ісус відповів:

� Бог хоче, щоб ти це зробив.

Іван послухався і хрестив Ісуса. (Покажіть дітям

ілюстрацію з зображенням хрещення Ісуса. По�

ясніть дітям, що хрещення, яке прийняв Ісус, було

відвертим свідченням для людей про початок Йо�

го служіння на землі).

Потім я знайшов факти, які мене просто при�

голомшили. Ісус знав, що настав час виконати

Божий задум, тому після хрещення пішов у пу�

стелю. Він там на самоті молився і нічого не їв

40 днів.

Ворог (сатана) зачекав, поки Ісус дуже зго�

лодніє. Тоді він став умовляти Христа перетвори�

ти камені на хліб, але Ісус не піддався спокусі.

Давайте прочитаємо, що відповів Господь

(Матвія 4:4). Тоді хитрий ворог придумав ще од�

ну спокусу: «Доведи, що ти – Син Божий. Стриб�

ни з даху вниз!». Але і тут Ісус переміг Словом

Божим (разом прочитайте Матвія 4:7). Потім са�

тана став пропонувати Ісусові багатство, славу і

владу, аби тільки Ісус поклонився йому. Але Гос�

подь відповів рішучою відмовою. Він знову навів

слова зі Святого Письма і залишився вірний

Своєму Отцю. (Прочитайте разом Матвія 4:10).

Після цього сатана відступив і здався «до часу».

Тоді Ангели Божі прийшли подбати про Ісуса і

служили Йому. Тепер Господь був готовий почати

Своє служіння – Він виграв битву зі сатаною.

Чого ми можемо навчитися на прикладі Хрис�

та? Перш, ніж виконати Божий задум, заради

якого Ісус залишив небеса, Він хрестився, щоб

показати: «Я готовий служити Богу». Спокушу�

вання Ісуса в пустелі показує, що Він був гото�

вий протистояти ворогу. Господь використову�

вав Писання, щоб завдати поразки сатані, і це

говорить нам про те, як важливо знати Слово

Боже. Святе Письмо може утримати нас від

гріха, коли ми підлягаємо спокусі”».

Розповідаючи історію, показуйте класу підго�

товлені вами ілюстрації. Вкажіть на ті місця Старо�

го Заповіту, які цитує Ісус, відповідаючи сатані:

Повторення Закону 8:3; 6:13,16 (скажіть дітям,

щоб вони знайшли їх і прочитали). Зверніть увагу

класу на те, що просте знання віршів Біблії – ще

не ознака духовності, тому що навіть сатана цитує

Писання, коли спокушує Ісуса (Псалом 90 (91):11�

12). Різниця у використанні Писання Ісусом і сата�

ною полягає в тім, що для Ісуса – це Слово Боже.
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Він цитував його, щоб виявити Свою слухняність

Отцю.

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів (4 хв.)

Пильнувати – не дрімати, бути пильним, уваж�

ним (у духовному значенні – вивчати Слово Боже

щодня, застосовувати його у своєму житті, вчити

напам’ять уривки з Біблії).

Спроба – випробування, спокуса, бажання чого�

небудь заборонного.

Спокушати – випробовувати, піддавати когось

іспиту, зваблювати і т.д..

Істинність – від «істина», безперечна правда.

Немічне – слабке.

Назорей – «присвячений», «відділений». Той,

хто присвячував себе Богу.

Практичне значення (10 хв.)

Нехай діти розкажуть, які спокуси може посила�

ти їм сатана. Скажіть їм, що в Біблії є такі вірші,

що допоможуть їм перебороти будь�які спокуси.

Наприклад, сатана може спокушати нас збрехати.

Місце Святого Письма – Притчі 12:22 – допоможе

справитися з цією спокусою.

Розгляньте з дітьми деякі з наведених нижче по�

силань. Вони налаштують дітей на молитовне

розмірковування. Діти повинні зрозуміти, що мо�

литва – це сила, яка доступна і дитині, саме вона

руйнує темні справи ворога. Ворог спокійний, ко�

ли ми не молимося і не пильнуємо.

� Боротьба зі спокусами, стражданням, ли'

хом, несправедливістю: 1 Коринтян 10:13; Рим�

лян 8:31; Псалом 9:10�11; 32(33):18�20;

33(34):20,23; 36(37):37�40; 49(50):15; 90(91):15;

118(119):45�50; 125(126):5�6; Евреям 4:15�16.

� Захист від атак ворога: Якова 4:7�10; Припо�

вісти 3:1�8; 1 Петра 5:6�11.

Укажіть дітям на те, що вивчення Біблії і знан�

ня віршів Святого Письма напам’ять допоможе

їм у боротьбі зі спокусами і підтримає у важку

хвилину.

Нехай діти перепишуть усі запропоновані вище

посилання у свої Зошити.

Застосування (9�10 хв.)

Виконайте разом завдання в Робочому зошиті

(стор. 77�78). Поясніть, що Біблія стає для нас

цінною книгою тоді, коли ми розуміємо її значен�

ня. Допоможіть дітям вирішити кросворд (стор.

79). Поясніть їм незрозумілі слова. Буде краще,

якщо ви збільшите кросворд і повісите його на

дошці. Відповіді на кросворд: 1. Пустелі. 2. Про�

рок. 3. Істинність (див. Словник). 4. Хреститися.

5. Син. 6. Іван. 7. Кайяфа. 8. Понтій.

У залежності від здібностей ваших дітей, за�

вдання можна виконувати групами, парами чи са�

мостійно.

Нагадайте класу, що Слово Боже і молитва –

зброя в боротьбі зі спокусами.

Вивчення біблійного вірша (7�10 хв.)

Біблійний вірш уроку – Матвія 26:41. Знайдіть

його в Писанні разом з дітьми. Це слова Самого

Господа, тому ви можете скористатися при розу�

чуванні вірша фігурками для фланелеграфа.

Візьміть фігурку Ісуса і групу фігурок учнів. Пер�

ший раз прочитайте вірш ніби від імені Христа.

Наступні рази нехай кожна дитина по черзі повто�

рює вірш від імені одного з учнів Ісуса. Сам вірш

напишіть великими буквами на аркуші паперу і

згорніть його у вигляді сувою.

Не забувайте про посилання.

Колекція біблійних 
речових доказів (15 хв.)

Сьогодні у вас дуже насичений урок. Зазда�

легідь приготуйте все необхідне для малювання

акварельними фарбами чи гуашшю. Пам’ятайте,

що акварельні малюнки – ніжні і прозорі, а роботи

гуашшю – насичені, непрозорі.

Розділіть дітей на 5 груп і запропонуйте нама�

лювати ті події, про які вони довідалися на сьо�

годнішньому уроці.

Теми:

� Іван Христитель у пустелі (Матвія 3:1�6);

� проповідь Івана Христителя (Матвія 3:7� 12);

� Ісус та Іван (Матвія 3:13�15);
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� хрещення Христа (Матвія 3:16�17);

� спокушування (Луки 4:1�13).

Перед початком роботи діти повинні прочитати

місце Святого Письма, що стосується обраної ни�

ми теми.

У колекцію речових доказів візьміть по одному

малюнку з кожної теми. Не забудьте прикріпити

бирки з порядковим номером і ключовою істиною

уроку.

Рекомендації до проведення гри «Таємний друг»

Ідеї до підсумкових ігор циклу

Скажіть дітям, що в середині і кінці цьо�

го семестру буде проведена гра�естафета

на знання біблійних віршів напам’ять, то�

му вони повинні регулярно повторювати

уже вивчені вірші. Переможець естафети

буде нагороджений призом.

Заздалегідь продумайте, що ви приго�

туєте як приз. Непогано було б спекти

святковий торт із написом «Кращому

біблійному детективу», тоді можна буде

запропонувати переможцю розділити

торт на всіх учнів класу. Таким чином у

дітей буде шанс на практиці виявити лю�

бов і дружнє ставлення до своїх ближніх.

А ще кращим варіантом буде зробити у

підсумку так, щоб «перемогла дружба».

Для гри складіть список усіх дітей класу. Напишіть їхні імена на

окремих листочках і складіть так, щоб імені не було вид�

но. Запропонуйте дітям вибрати листочок навмання.

Протягом усієї гри діти повинні щодня молитися за лю�

дину, ім’я якої їм випало, допомагати їй чи робити щось

приємне (передати через когось, не видаючи себе,

листівку з побажанням, що�небудь солодке, наклейку

тощо ). Не потрібно продовжувати гру довше 1 міся�

ця, бо діти цього віку ще не можуть зберігати

таємницю довгий час. Коли мине призначений

термін, влаштуйте «День таємного друга» –

святкове спілкування, де таємні друзі ста�

нуть явними. За бажанням дітей ви може�

те провести гру кілька разів за семестр.

Урок 2
Біблія вчить, 

щ
о Слово Боже 

і молитва 

допомагають 

у боротьбі 

зі спокусами.



КЛЮЧОВА ІСТИНА

Господь хоче, щоб усі люди спаслися.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� зрозуміти зміст спасіння;

� знати, як вони можуть його отримати.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Ретельно підготуйтеся до цього уроку. Вашою

метою буде розповісти дітям про дорогу до

спасіння так, щоб це було доступно і цікаво.

У ході уроку ви проведете порівняльний аналіз

розмови Ісуса з Никодимом і самарянкою.

Поясніть дітям, що Никодим був державним і

релігійним вождем, членом синедріону. Також він

викладав у синагозі і був, зважаючи на це все, ду�

же шанованою у місті людиною. Він добре знав

Старий Заповіт. Никодима зацікавили слова Хрис�

та, і він захотів довідатися, як йому спастися. Ісус

терпляче і з любов’ю пояснив цій мудрій людині

дорогу до спасіння.

Потім розкажіть дітям те, що ми знаємо про

самарянку. Насамперед поясніть, що Бог обрав

ізраїльський народ для того, щоб з нього вий�

шов Спаситель Ісус. А юдеї помилково думали,

що їх обрано тому, що вони найкращі за всіх.

Більшість юдеїв погано ставилася до інших на�

родів, особливо до самарян. Ті теж поклонялися

Богу, але ходили для цього не в Єрусалимський

храм, а на гору Карізім. Крім того, багато юдеїв

дивилися на жінок зверхньо, гордовито. З огля�

ду на все, сказане вище, ми розуміємо, яким

незавидним було становище самарянки, яку

зустрів Ісус. Тому люди трималися від неї подалі.

Підведіть дітей до думки, що Христос любить

усіх людей і не звертає уваги на їхній соціальний

стан. Бог хоче, щоб кожен був спасенний, тому

спасіння отримав і член синедріону, і жінка, що

належить до народу, з яким юдеї не мали ніяких

стосунків.

Моліться за розуміння потреб вашого класу. Всі

уроки в недільній школі важливі для дітей, але на�

самперед ті, котрі пов’язані зі спасінням, і цей

урок – один із них.

Підготовка наочності

✓ Приготуйте наочні посібники з зображенням

Никодима і самарянки.

✓ Продумайте, яким чином можна вивчити

біблійний вірш цього уроку. Ви можете скориста�

тися нашою ідеєю, головне тут – щоб діти вивчи�

ли вірш на уроці. Не забувайте про посилання.

✓ Приготуйте реквізити для спектаклю (див. Ко�

лекцію біблійних реч. доказів).

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

Вітайте дітей, що приходять на заняття. Поста�

райтеся довідатися, що їм подобається робити

після уроків, яке в них хобі.

Допоможіть заповнити «Щоденник юного детек�

тива» тим, хто не був присутній на попередніх за�

няттях.

Згадайте матеріал минулих уроків, повторіть

біблійні вірші. Запитайте дітей, як вони можуть

боротися зі спокусами. Довідайтеся, що вони ро�

били протягом цього тижня, коли виникало ба�

жання вчинити неправильно, обдурити когось, не

слухатися чи просто було ліньки щось робити.

Час молитви (10 хв.)

Тема молитов сьогоднішнього уроку – спасіння.

Нехай ваша молитва буде першою, це буде доб�

рим зразком для дітей. Подякуйте Отцю Небесно�

му за те, що Він послав Свого Сина Ісуса Христа

спасти всіх людей, подякуйте за власне спасіння і

вічне життя. У заключній молитві попросіть Госпо�

да допомогти тим, хто ще не спасенний.

Нагадайте дітям про те, як потрібно поводитися

на молитві. Молитва – це розмова з Богом, тому

на неї потрібно відповідним чином налаштувати�

ся, стати на коліна (якщо є можливість), скласти

70 Як стати ближчим до Бога

Біблійний вірш
«Так�бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Одно�
родженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не зги�
нув, але мав життя вічне» (Івана 3:16)

НАРОДЖЕННЯ ЗГОРИ
Івана 3:1�21; 4:5�303УРО

К



руки. Щоб зосередитися на розмові з Христом,

краще закрити очі, подумки чи вголос звертаю�

чись до Бога.

Час співу (10�12 хв.)

Для вивчення пропонуємо пісню «Радість» (див.

додаток). Красиво оформіть текст пісні, підберіть

яскраві ілюстрації.

Це пісня про радість, тому вона має виконувати�

ся весело, з посмішкою. Слова пісні кажуть про

те, що щира радість можлива тільки з Христом у

серці, тобто коли Він стане особистим Спасителем

людини.

Якщо дозволяє час, заспівайте також пісні єван�

гелізаційного характеру: «Один поставив», «Як же

з Ісусом зустрінусь я?» (тексти і ноти знаходяться

в додатку).

Ви можете запропонувати дітям прослухати

пісні схожої тематики, записані на касетах чи ком�

пакт�дисках.

Основне в уроці

Вступ (3�5 хв.)

Запитайте ваших учнів, чи знають вони значення

слова «ізгой». Швидше за все, що ні. Але, напев�

но, знають людей, яких відкидає суспільство. По�

ясніть, що ізгой – це і є людина, якої всі цурають�

ся, не приймають.

Як навколишні ставляться до таких людей? З

презирством, зарозумілістю, а іноді навіть за лю�

дей не вважають.

Нехай діти поміркують над тим, чому ізгоїв не

приймають. Причини можуть бути різними: через

колір шкіри чи некрасиву зовнішність, через вели�

кий розум, чи навпаки, дурість. Такі люди можуть

бути як багатими, так і бідними.

Тепер запитайте в дітей, як люди ставляться, на�

приклад, до міністра чи депутата. Звичайно, цю

людину поважають, шанобливо з ним розмовля�

ють.

Скажіть дітям, що на сьогоднішньому занятті

вони познайомляться з двома персонажами, один

із яких був ізгоєм, а інший – навпаки, дуже відо�

мою у місті людиною.

Біблійна історія (10 хв.)

Прочитайте тижневий звіт детектива Н.

«Зі щоденника приватного детектива Н. –

біблійне розслідування.

“Досліджуючи Євангелію від Івана, я знайшов

цікаві факти, що стосуються початку служіння

Ісуса. Іван Христитель підтвердив, що Ісус – це

“Агнець Божий, що на Себе гріх світу бере”. Ті,

хто повірив цим словам, стали учнями Ісуса. Пер�

шими з них прийшли до Христа Андрій та Іван.

Пізніше Андрій привів свого брата Петра. Потім

до них приєдналися Пилип і Нафанаїл. Усі вони

були рибалками.

Одного разу вночі до Христа прийшов не зовсім

звичайний відвідувач. Це був уже літній фарисей

на ймення Никодим. Він добре знав Писання і був

членом синедріону. Никодим, на відміну від

інших фарисеїв, визнавав Ісуса істинним Учите�

лем, Який прийшов від Бога, і захотів сказати про

це Самому Христу.

Господь сказав Своєму нічному гостеві, що лю�

дина може побачити Царство Боже тільки тоді, як�

що народиться заново. Никодим не зрозумів слів

Ісуса, і це здивувало Господа. Адже літній учитель

мав би знати зі Старого Заповіту, що він – грішник

і має потребу в новому житті. Господь роз’яснив

йому, що нове народження – це робота Святого

Духа, і якщо людина вірить у Сина Божого, то має

нове, вічне життя (Івана 3:16).

Никодим повірив в Ісуса – Сина Божого і став

Його таємним учнем.

У Євангеліях я розшукав стільки цікавої інфор�

мації про Ісуса, що мусив просити свого племінни�

ка В. допомогти мені в розслідуванні. Сьогодні

вранці він надіслав факс зі своїми спостереження�

ми (прочитайте текст із Робочого зошита)”».

Обговоріть з дітьми докладніше соціальний стан

Никодима і самарянки, покажіть ілюстрації.

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів (3�4 хв.)

Фарисеї – члени юдейської релігійної і політич�

ної партії. Прагнули дослівно виконувати закон,

але дотримувалися його формально, тобто

зовнішньо. Вони придумували нові правила і роз�

порядження, а головній заповіді – любові до

ближнього – не надавали належної уваги і поши�

рювали любов тільки один на одного. За

внутрішньою своєю суттю їхня віра була ли�

цемірною, святенницькою.

Синедріон – вищий урядовий і судовий орган у

юдеїв.

Синагога – громада євреїв, а також будинок, у

якому вони збиралися для читання Святого Письма.

Самарія – область, що разом з Юдеєю утворю�

вала римську провінцію Палестину, яка знаходи�

лася на захід від Йордану. Самаряни вірили в Бо�
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га, але поклонялися Йому не в Єрусалимі, а в

храмі на горі Карізім за своїми правилами.

Лицемірний – фальшивий, нещирий, святен�

ницький.

Практичне значення (10�12 хв.)

Виконайте завдання «Никодим і самарянка» у

Робочому зошиті на стор. 82. Поясніть, що Ісус і

сьогодні пропонує спасіння всім людям, незважа�

ючи на їхні розходження. І Він чекає, що ми всім

розповімо про дорогу до спасіння.

Дорога до спасіння

✓ Бог любить усіх людей і хоче дати їм життя

вічне (Івана 3:16; 1 Івана 4:16).

✓ Людина грішна, відділена від Бога і повинна

бути справедливо покарана (Римлян 3:23; 6:23).

✓ Ісус Христос – єдина дорога до спасіння (Дії

4:12; Римлян 5:8).

✓ Покайся у своєму гріхові перед Богом (Дії

3:19; 1 Івана 1:9).

✓ Прийми Ісуса як Спасителя (Івана 1:12; Рим�

лян 10:9�13).

Прочитайте з класом усі посилання Святого

Письма. Скажіть дітям, що розповідаючи іншим

про Христа, ми стаємо ближчими до Бога. (У дітей

«Дорога до спасіння» записана в уроці 7 першого

семестру, стор. 26).

Застосування (5 хв.)

Попросіть дітей відповісти на запитання в Робо�

чому зошиті (стор. 81) і виконати завдання «Вибе�

ри правильну відповідь». Нехай діти працюють усі

разом.

Підкресліть, що нас, як і Ісуса, має цікавити

спасіння усіх людей – навіть тих, що дуже

відрізняються від нас.

Повторіть ключову істину уроку. Запропонуйте

затриматися після уроку тим дітям, що бажають

поговорити з вами про спасіння.

Вивчення біблійного вірша (10 хв.)

Вивчіть вірш із рухами. Діти швидше його за�

пам’ятають, коли будуть говорити і показувати од�

ночасно.

1. Складіть руки, потім відкрийте книжечкою –

скажіть «Івана 3:16».

2. На слово «Бог» – зробіть жест рукою вгору. 

3. «Полюбив» – прикладіть обидві руки до

грудей.

4. «Світ» – зробіть круговий рух долонями,

начебто показуючи маленький м’яч.

5. «Що дав Сина Свого Однородженого» –

розкиньте руки на зразок хреста.

6. «Щоб кожен, хто вірує в Нього» – руки

скласти, як у молитві.

7. «Не згинув» – похитайте заперечно головою.

8. «Але мав життя вічне» – підніміть руки

долонями до неба.

9. «Івана 3:16» – складіть руки книжечкою.

Колекція біблійних 
речових доказів (15 хв.)

Запропонуйте дітям зіграти міні�спектакль. Він

буде складатися з двох дій:

1 частина – «Бесіда Ісуса з Никодимом» (Івана

3:1'21);

2 частина – «Зустріч біля криниці. Ісус і сама'

рянка» (Івана 4:5'30).

Прочитайте посилання Святого Письма.

Розподіліть ролі: Ісус, Никодим, самарянка, учні.

Роздайте театральні реквізити: самарянці – хустку

на плечі і глечик для води, Никодиму – накидку зі

смугастої тканини, бороду. Зіграйте обидві історії,

це максимально наблизить до сучасності події тих

далеких днів.

У колекції залиште хустку чи глечик самарянки і

накидку Никодима (ви можете вибрати й інші до�

речні предмети). Повісьте на них зроблені зазда�

легідь бирки.



КЛЮЧОВА ІСТИНА

Біблія вчить, що Христос має владу зціляти хво�

роби.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� зрозуміти, що владу над хворобою має тільки

Христос;

� знати, що Ісус має владу, тому що Він – Бог.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Вивчіть текст Марка 1:40�2:12 та паралельні

місця в Матвія 8:2�4; 9:1�8 і Луки 5:12�14; 18�26.

Прочитайте «Щоденне читання Біблії».

Коротко зупиніться на історії про хвору тещу Си�

мона Петра (Матвія 8:14�15) і про прокаженого.

Зверніть увагу дітей на те, що Ісус співчував хво�

рим людям і зціляв (лікував) їх, бо щиро їх любив.

Він бачив віру цих людей.

Ісус просив зціленого прокаженого не роз�

повідати всім про те, що сталося. Він хотів, щоб

люди йшли за Ним, тому що Він – Син Божий, а не

щоб подивитися, як відбуваються чудеса.

Коментуючи історію про паралізовану людину,

підведіть дітей до таких висновків.

� Ісус зцілив паралізованого завдяки вірі його

друзів. Тому ми повинні молитися Богу за зцілен�

ня хворих товаришів.

� Ісуса хвилювали не тільки духовні, але й

тілесні хвороби людей. Він прощав їм гріхи, щоб

зцілити їх духовно.

� Ісус зціляв людей, щоб прославити Бога.

Повторіть: тільки Ісус має владу над недугою, як

фізичною так і духовною.

Правильні відповіді в завданні «Мені потрібний

лікар» такі: чоловік з Єрусалима – сліпота; чоловік,

якому допомогли четверо друзів – розслабленість

(параліч); теща Петра – гарячка; чоловік із Галі�

леї – проказа; чоловік у храмі – сухорукість; чоло�

вік із Десятимістя – глухонімота.

Підготовка наочності

✓ Підготуйте ілюстрації чи фланелеграф для

зображення епізодів зцілення Ісусом прокаженої і

паралізованої людини.

✓ Підготуйте листівки для завдання з розділу

«Практичне значення» і картки, на яких діти напи�

шуть імена тих, за кого вони будуть молитися.

✓ Приготуйте лист ватману для малювання

біблійної карти, фарби, пакетики чорного чаю для

тонування паперу, вату, клей ПВА, пензлики, фло�

мастери.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (3�5 хв.)

Радісно зустрічайте своїх учнів. Попросіть їх

поділитися враженнями від подій минулого тиж�

ня. Дізнайтеся новини, поділіться своїми.

Запитайте дітей, кому вони розповіли про Ісуса

Христа минулого тижня. З якими труднощами во�

ни стикалися, коли свідчили про Спасителя?

Зробіть відмітки в «Щоденниках юного детекти�

ва», зберіть заповнені цього тижня листки «Що�

денного читання». Наклейте з дітьми черговий

символ на основний плакат семестру.

Час молитви (10 хв.)

Попросіть у Бога, щоб Він відкрив серця – ваше

і всіх дітей – для сприймання істини на сьо�

годнішньому уроці, щоб забрав усі перешкоди.

У другій частині уроку, у практичному застосу�

ванні, ви разом із дітьми будете складати моли�

товні картки. Вони візьмуть їх додому, щоб моли�

тися протягом тижня за хворих, самотніх, страж�

даючих людей. Допоможіть дітям написати текст

підбадьорення і підтримки для таких людей, нехай

вони перепишуть його в листівки. Пропонуємо

вам провести заключну молитву по колу, тоді ко�

жен зможе взяти участь у ній. 

У молитві згадайте всі перераховані імена. Доб�

ре, якщо діти візьмуться за руки, це допоможе їм

відчувати дружню підтримку.
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Біблійний вірш
«А Ісус, як почув, промовляє до них: «Лікаря не по�
требують здорові, а слабі. Я не прийшов кликати
праведних, але грішників (на покаяння)»

(Марка 2:17)

ЧИ Є ТУТ ЛІКАР?
Марка 2:1�124УРО
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Час співу (5�7 хв.)

Час співу можна розпочати словами з Ісаї 12:5

«Співайте для Господа, Він�бо величне вчинив, і

хай це буде знане по цілій землі». Господь гідний

хвали, і найкращий час прославити Його – зараз

же, на уроці.

Запропонуйте заспівати пісню «Радість». До

нинішнього уроку вже всі повинні знати слова цієї

пісні.

Спів християнських гімнів – це добре зерно, яке

ми сіємо в душі дітей і навколишніх людей. Такі

пісні свідчать про Спасителя Христа, любов Бога

до всіх людей.

Розповісти дітям, що гарною музикою і співом

можна лікувати людей. У хворих поліпшується

самопочуття, підвищується апетит. Розповісти

про те, що злий дух переставав мучити Саула,

коли юний Давид грав на гуслах. Тоді цар заспо�

коювався.

Основне в уроці

Вступ (5�7 хв.)

Для розмаїтості почніть урок з виконання за�

вдання на стор. 86 «Мені потрібний лікар». Ви по�

бачите, від яких хвороб і фізичних проблем

страждали люди в біблійні часи. Попросіть дітей

знайти потрібні вірші в Писанні і визначити, хто з

названих людей страждав від того чи іншого за�

хворювання.

Біблійна історія (10�12 хв.)

Розпочніть сьогоднішню біблійну історію з того,

що детектив Н. повідомляє про факс, отриманий

ним від свого племінника В., який провів розслі�

дування.

«Зі щоденника приватного детектива Н. –

біблійне розслідування.

“Мій племінник знайшов у справі дуже цікаві

факти. Я б сам не справився з цією роботою. Ось

факс, який я отримав від нього сьогодні вранці.

ФАКС

“Дорогий дядечку, насамперед поспішаю

повідомити вам, що Ісус прикликав кількох лю�

дей іти за Собою. Цікаво, що серед них були

брати: Петро й Андрій, Яків та Іван. Ці рибалки

покинули всю свою роботу, щоб стати учнями

Ісуса.

У служінні Христа постійно виявлялася Його мо�

гутність і любов, жаль до людей. Якось Ісус учив

народ у синагозі міста Капернаума. Потім Він

пішов додому до Петра. Там Ісус побачив, що в

тещі (мами дружини) Петра дуже висока темпера�

тура. Ісус дав жінці руку і допоміг устати. Гарячка

відразу полишила її, і вона стала прислуговувати

гостям за столом.

Дорогий дядечку, у Євангеліях я знайшов та�

кож відомості про те, як Ісус вилікував прокаже�

ного. Люди дуже боялися цієї заразної хвороби.

Вони не насмілювалися наближатися до такої

людини. Коли прокажений довідався, що Ісус у

місті, то відразу поспішив до Нього. Він упав до

ніг Ісуса і став благати про зцілення. Можу собі

уявити, яку любов і жаль побачив цей чоловік в

очах Христа! Господь вилікував його від прока�

зи. Хвороба моментально минула!

Але це ще не все. Через кілька днів Ісус знову

прийшов у Капернаум. Там Він учив у будинку,

біля якого зібралося багато народу. Люди стоя�

ли в дверях, заглядали у вікна, у приміщення

неможливо було ввійти. Раптом зі стелі почало

щось сипатися. Виявилося, що це четверо

друзів розбирають дах і спускають через отвір

паралізованого хворого на носилках. Ісус, поба�

чивши віру цих друзів, сказав паралізованому:

«Прощаються тобі гріхи твої». Христос велів

узяти йому ложе і йти додому. І той чоловік так

і зробив! (Прочитайте Марка 2:1�12).

Більша частина народу дивувалася чудесам, які

робив Христос, і славила Бога. Але деякі, особ�

ливо книжники і фарисеї, обурювалися і злилися

на Нього через ці чудеса. Вони не хотіли визнава�

ти, що могутність Ісуса – від Бога. Навіть не про�

водячи спеціального розслідування, я можу ска�

зати, що партія фарисеїв і книжників була досить

сильною і впливовою.

Ваш племінник В.”

Мій племінник дійсно постарався. Я ніколи не

чув про подібне!”»

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів (3 хв.)

Розслабленість – хвороба, що супроводжується

паралічем (втратою рухової функції кінцівок чи

інших органів).

Гарячка – хворобливий стан, що супровод�

жується високою температурою і ознобом.

Сухорукість – висихання, окостеніння кінцівки,

параліч руки.

Проказа – заразна шкірна хвороба. Прокажених

зазвичай ізолювали від громади здорових людей.

Їх вважали «нечистими», таким чином, вони не

могли брати участь у богослужіннях.
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Середземне

море

Гора

Гермон

ГАЛІЛЕЯ

Кана Галілейське

море

Назарет

САМАРІЯ

Єрусалим

Віфлеєм

ЮДЕЯ

Єрихон

Річка

Йордан

Оливна

гора

Запишіть на дошці:

«А Ісус, як почув, промовляє до них:

Шифр:

1�Н 11�Ю 21�Я 2�І 12�Т 22�П 3�3 13�Е

23�Ш 4�Д 14�У 24�О 5�И 15�Х 25�Г 6�Р

16�А 26�В 7�К 17�М 8�Й 18�Б 9�С 19�Л

10�Т 20�Ь

Практичне значення (6�8 хв.)

Підкресліть ще раз, що Ісус виліковував хворих,

чим показав Свою любов і жаль до них, доводив,

що Його послав Бог.

Роздайте дітям картки і попросіть записати туди

імена їхніх друзів, що зараз хворіють.

Розкажіть про важкохворих членів вашої

помісної церкви. Нехай діти напишуть цим людям

листівки підбадьорення і повідомлять, що молять�

ся за них.

Застосування (6�8 хв.)

Повторіть усі географічні назви, згадані на

уроці, нехай діти покажуть їх на карті (стор. 164).

Виконайте з класом завдання на стор. 85.

Вивчення біблійного вірша (10�12 хв.)

Запропонуйте дітям розшифрувати біблійний

вірш (див. мал. 1). Ви можете написати його перед

початком уроку на дошці і закрити чи зробити

копії за кількістю учнів. Повторіть його кілька

разів і завчіть у класі.

Колекція біблійних 
речових доказів (15�18 хв.)

Сьогодні у вас колективна робота. Повідомте

дітям, що на цьому уроці ви поповните «Колекцію

біблійних речових доказів» картою, що відносить�

ся до часу життя Ісуса Христа. Для цього вам тре�

ба буде заздалегідь збільшити карту до формату

АЗ.

Робота складається з таких етапів:

� Папір, на якому ви будете працювати, добре

затонуйте ватяним тампоном, змоченим у розчині

міцно завареного чорного чаю. Від цього карта на�

буде жовтувато�охрового забарвлення і буде ви�

глядати, як старовинна.

� Потім блакитним кольором зафарбуйте во�

дойми, зеленим – рівнину.

� Зробіть за допомогою вати і клею ПВА

об’ємні гори (злегка змажте папір клеєм, зверху

прикладіть шматочки вати, а потім зафарбуйте у

коричневий колір).

� Підпишіть географічні назви місць.

Наприкінці роботи похваліть усіх дітей.
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КЛЮЧОВА ІСТИНА

Біблія вчить, що Ісус – великий Учитель.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� розуміти, що Ісус – наш Учитель, Він завжди

готовий вислухати нас, допомогти у вирішенні

проблем;

� знати основні ідеї Нагірної проповіді і засто�

совувати їх у своєму житті.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Уважно вивчіть місця Святого Письма – Луки

6:12�16 і Марка 3:13�19. Це розповідь про те, як

були покликані дванадцять апостолів. Зверніть

увагу на те, що списки імен різні. Тадей і Юда Яко�

вів – той самий чоловік.

Ретельно досліджуйте інформацію про апос�

толів, подану в «Колекції біблійних речових до�

казів». Виконайте завдання з Робочого зошита.

Прочитайте Нагірну проповідь у Євангелії від

Матвія, 5�7 розділи. Опрацюйте також паралельне

місце в Луки 6:20�49.

На уроці ви зупинитеся на окремих фрагментах

Нагірної проповіді, тому що вся вона в цілому

складна для сприйняття дітей. Головне, щоб вони

зрозуміли: Ісус розповідає тут про те, як жити

щасливо. Поясніть значення кожного нового чи

незнайомого слова.

Для того, щоб провести урок, який запам’ята�

ється надовго, підготуйте такі наочні посібники:

свічку, глиняний каганець (чи глибоку мисочку),

ґніт (його потрібно покласти на край посудини,

опустивши одним кінцем в олію), трохи оливко�

вої (чи іншої) олії, свічник. Покажіть дітям усі ці

предмети і запитайте, навіщо вони потрібні. За�

паліть свічку і поставте її під стіл, а запалений

світильник закрийте яким�небудь предметом

(будьте обережні!). Нехай діти проаналізують

ваші дії. Потім знову поставте свічку на стіл і

відкрийте світильник.

Приклади свічки і світильника ілюструють ту

саму ідею: християнин повинен бути зразком для

інших людей і позитивно впливати на них. Ми

світимо, щоб навколо було світло і радісно,

світимо не для себе, а для інших. Ісус сказав, що

Він – Світло світу, а отже, ми одержуємо своє

світло від Нього. Ми ніколи не змогли б самі ви�

промінювати світло, якби захотіли зробити це

без допомоги Христа. Для того, щоб свічка чи

світильник горіли і давали світло, їх має хтось за�

палити. Нас запалює Христос.

Підготовка наочності

✓ Добре потренуйтесь у використанні свічки і

світильника. Вони мають бути заховані від дітей

до самої біблійної історії. Хай це буде сюрпризом.

✓ Приготуйте такі ілюстрації: на першій має бу�

ти зображений Ісус, що молиться, на другій – Ісус,

що обирає учнів.

✓ Виготовте шаблони свічки (див. розділ «Вив�

чення біблійного вірша»).

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (3�5 хв.)

Вітайте учнів, що приходять на урок. Виділіть

кілька хвилин, щоб послухати їхні розповіді про

те, як вони проводять час після уроків. Це може

бути важливим для зміцнення дружніх стосунків з

ними.

Зробіть помітки в «Щоденниках юного детекти�

ва». Перевірте, як ваші діти ходять на заняття.

Не забувайте про символи уроку. Наклейте сьо�

годнішній в основний плакат семестру.

Час молитви (10�12 хв.)

Сьогодні ви досліджуєте Нагірну проповідь. Під

час біблійної історії ви будете зачитувати молитву

Господню «Отче наш». Добре, якщо у вас у класі є

плакат з цією молитвою.

Нехай перед заключною молитвою діти

помріють про те, ким вони хочуть бути, коли ви�

ростуть. Коли всі поділяться своїми планами, за�

питайте, як вони зможуть послужити Богу.
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Біблійний вірш
«Бо навчав Він їх, як можновладний, а не як ті
книжники їхні» (Матвія 7:29)

ЯКИЙ УЧИТЕЛЬ!
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Завершуючи урок, просіть Бога показати, як

Він хоче використовувати нашу працю з дня на

день: і коли діти виростуть, і зараз. Дякуйте Йо�

му за час спілкування і бажання дітей бути

світлом Христовим.

Час співу (5�7 хв.)

Запропонуйте дітям заспівати на вибір кілька

улюблених пісень. Повторіть пісню «Радість».

Приготуйтеся до позитивного і радісного сприй�

мання матеріалу уроку. Не затягуйте час співу, бо

сьогоднішній урок надзвичайно насичений ма�

теріалом.

Основне в уроці

Вступ (5�7 хв.)

Запропонуйте дітям зобразити за допомогою

міміки і жестів якого�небудь учителя. Якщо

кілька учнів ходять у ту саму школу, один з них

може зобразити вчителя, якого усі знають, а

інші – спробувати вгадати, хто це. При цьому ви

повинні тримати клас під контролем: при

копіюванні не повинна виявлятися неповага до

особистості вчителя.

Попросіть дітей уявити собі почуття вчителя на

уроці. Запишіть їхні відповіді на дошці. Ймовірно,

вони згадають радість (коли учні добре вчаться),

смуток (коли учні не хочуть працювати), розчару�

вання тощо. Скажіть, що на цьому уроці ми буде�

мо говорити про найбільшого з учителів – Ісуса.

Він переживав усі ті ж самі почуття, що і сучасні

вчителі. Тільки Він був особливим Учителем.

Біблійна історія (12�15 хв.)

Розпочніть біблійну історію з чергового звіту де�

тектива Н. і його племінника В.

«Зі щоденника приватного детектива Н. –

біблійне розслідування.

“Ми з племінником досліджували факт того,

як Ісус призвав до Себе дванадцять апостолів.

Господь відкрито навчав уже більше року. Одно�

го разу ввечері Він піднявся на гору – тихе,

відлюдне місце. Ісус молився цілу ніч. Наступ�

ного ранку Він обрав дванадцять учнів, яких на�

звав апостолами. Слово «апостол» дослівно оз�

начає «посланник». В Ісуса було Особливе До�

ручення для цих людей.

З деякими з них я вже познайомився раніше.

Ми з племінником спробували визначити особи

всіх 12 апостолів. (Нехай діти відкриють у своїх

Бібліях Луки 6:12�16 і прочитають їхні імена про

себе, а детектив Н. – уголос. Зверніть увагу

дітей на подвійне ім’я Юди Якового і на те, що

Яків і Іван – рідні брати). Пізніше з’ясувалося,

що Юда Іскаріотський – зрадник. Але Ісус уже

тоді, коли молився за своїх учнів, знав, що Юда

зрадить Його.

Вибір дванадцяти апостолів був лише початком

важкого дня. Ми не можемо підрахувати

кількість народу, що прийшла слухати Ісуса, там

були сотні, можливо, навіть тисячі людей. Ісус

повів їх на гору і став навчати. Сьогодні ми нази�

ваємо цю проповідь Ісуса Нагірною проповіддю,

а гору – горою Блаженств.

Ісус учив, що щастя в нашій душі настає тоді,

коли серця в нас чисті, коли ми допомагаємо

тим, хто бідний, коли ми хочемо зберігати мир.

Ісус порівнює справжніх віруючих зі світлом і

сіллю. (Нехай діти прочитають по віршеві кожен

Матвія 5:1�16. Запропонуйте їм уявити себе в

ролі маленьких дітей, що слухають Ісуса і ба�

чать себе світлом, що яскраво сіяє в пітьмі в

ім’я Бога! Використовуйте свічку і світильник

для того, щоб проілюструвати те, про що гово�

рив Ісус (опис див. у розділі «Особиста підго�

товка»)).

Христос говорив, що деякі люди лицемірні,

лукаві (у них живуть ніби дві людини). Зовні во�

ни виглядають добрими, але всередині не такі

(це зачепило мене: я згадав, як із задоволенням

давав милостиню, коли на мене дивилися інші

люди. Господи, будь ласка, прости мене).

Також у Нагірній проповіді Ісус дав Своїм

послідовникам зразок молитви. Ми називаємо її

молитвою Господньою. (Нехай діти відкриють

Матвія 6:9�15 і зачитають по віршу). Пам’ятаю,

що колись мій племінник вважав, що можна мо�

литися тільки цією молитвою. Під час нашого

дослідження він сказав мені: «Дорогий дядечку,

тепер мої молитви змінилися. Я хочу виконувати

все, чому навчав Ісус. Мої слова йдуть від сер�

ця». Він справді починає рости як християнин!

Ісус знав, що в Його учнів багато проблем. Він

велів їм довіритися Богу, Який дасть їм усе не�

обхідне для життя, бажаного Йому. Завершив

Ісус Свою проповідь розповіддю про те, що та

людина, яка слухає Його слова і виконує їх, схо�

жа на мудреця, що збудував свій будинок на

твердому фундаменті, а той, хто слухає і не ви�

конує їх – безрозсудний. Він схожий на людину,

що збудувала свій дім на піску. (Прочитайте

Матвія 7:24�29).
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Дотепер ніхто не навчав так, як Ісус у той

день. Ісус Христос – великий Учитель. Він як і

раніше чекає, що люди підуть за Ним, відда�

дуть Йому свої серця і будуть жити так, як хо�

че Бог”».

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів (5�7 хв.)

Нагірна проповідь – цим поняттям іменують

промову, яку Ісус Христос виголосив перед уч�

нями і тим народом, що зібралися послухати Йо�

го (Матвія 5�7 розділи; Луки 6:20�49). Вона скла�

дається зі зв’язаних одне з одним висловлювань

і настанов.

Блаженство – щастя, благополуччя, благоденст�

во, вищий ступінь духовної насолоди.

Блаженний – щасливий, благословенний. Ті, хто

у Христі, мають внутрішній мир і щастя.

Спрагнені (застар.) – від дієслова прагнути – по�

чувати голод, спрагу, у переносному значенні –

сильно бажати.

Лагідність – незлобливість, покірність, сми�

ренність.

Ганьбити – принижувати, ображати лайкою.

Лицемірство – фальшивість, нещирість.

Мамона (арам, «майно») – багатство.

Практичне значення і застосування (3�5 хв.)

Підкресліть, що у Своїй проповіді Ісус учив то�

му, як Божі істини можуть застосовуватися в

практичному житті. Нехай кожен учень наведе

приклад, як він застосував вчення Ісуса у

своєму житті минулого тижня – кому розповів

про спасіння, допоміг вирішити проблеми, за

кого молився тощо.

Нехай діти пояснять слова Ісуса в Матвія 7:12:

«Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам

люди, те саме чиніть їм і ви»

Як ми повинні ставитися до людей, знаючи, що

Ісус призвав нас світити у світі безвір’я і гріха?

(Вислухайте відповіді).

Вивчення біблійного вірша (10�12 хв.)

Біблійний вірш уроку знаходиться в тексті

Нагірної проповіді – Матвія 7:29. Нехай діти знай�

дуть цей вірш у своїх Бібліях.

Роздайте їм заздалегідь приготовлені шаблони

для виготовлення закладки�свічки, олівці і фло�

мастери. Нехай діти обведуть і виріжуть свічку по

контуру, розфарбують полум’я і напишуть на

свічці біблійний вірш. Цей виріб може бути за�

кладкою в Біблії. Не забудьте про посилання.

Вивчіть вірш на уроці. Якщо хтось з дітей захоче

зробити кілька закладок – дайте їм необхідний

матеріал.

Колекція біблійних 
речових доказів (20�25 хв.)

На цьому уроці всі діти зможуть відчути себе

справжніми детективами, виконуючи завдання

«Розслідування про 12 апостолів». Складання

досьє теж входить у роботу детектива.

Перш, ніж почати виконувати завдання, поясніть

дітям, що досьє – це особова справа. У нього за�

писують всю інформацію про людину. У дітей теж

є особові справи. Поясніть значення словосполу�

чення «послужний список» – це документ з анке�

тою і відомостями про проходження служби. Для

складання послужного списку дайте учням чисті

аркуші паперу.

Розділіть клас на групи і доручіть кожній з них

досліджувати життя одного чи декількох апос�

толів. Нехай діти запишуть результати, а потім

поділяться своїми відкриттями з класом.

У колекції залиште закладку�свічку з біблійним

віршем уроку. Не забудьте про бирку.

Відповіді на завдання такі:

Андрій

Рід занять: рибалка.

Відомості про родину: брат Петра.

Особиста інформація і послужний список:

привів свого брата до Ісуса; сказав Ісусу про хлоп�

чика, у якого був із собою обід.
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Яків

Рід занять: рибалка.

Відомості про родину: син Зеведея, брат Івана.

Особиста інформація і послужний список: мав

палкий темперамент; хотів бути поруч з Ісусом,

коли Той сяде на Свій престол; один з найближ�

чих помічників Ісуса; убитий Іродом.

Яків, син Алфіїв (Яків менший)

Відомості про родину: син Алфія (Клеопи) і

Марії; брат Матвія; його мати була біля хреста і

порожньої гробниці Ісуса.

Іван

Рід занять: рибалка.

Відомості про родину: син Зеведея, брат Якова.

Особиста інформація і послужний список: до�

помагав готувати останню вечерю Ісуса; піклу�

вався про Марію після смерті Ісуса; улюблений

учень; автор Євангелії, 1, 2 та 3 Послань Івана, а

також Книги Об’явлення; засланий на острів

Патмос.

Юда Яковів, Левій (прозваний Тадеєм)

Відомості про родину: брат Якова.

Особиста інформація і послужний список:

хотів більше довідатися про мету приходу Ісуса

у світ.

Матвій (він же Левій)

Рід занять: митар (збирач податків).

Відомості про родину: син Алфія, брат Якова.

Особиста інформація і послужний список: за�

лишив службу митаря і пішов за Ісусом; влашту�

вав Йому прийом у себе дома, запросивши усіх

своїх друзів; відомий під ім’ям Левій; автор

Євангелії від Матвія.

Нафанаїл (він же Варфоломій)

Особиста інформація і послужний список: не�

хитрий ізраїльтянин; родом з Кани Галілейскої.

Симон (названий Петром)

Рід занять: рибалка.

Відомості про родину: син Йони, брат Андрія;

мав ім’я Симон; одружений; його теща була

зцілена Ісусом.

Особиста інформація і послужний список: не�

освічений; Ісус дав йому ім’я Кифа (Петро); виз�

нав Ісуса як Христа, Сина Божого; ходив з Ісусом

по воді; бачив Його перетворення; не хотів, щоб

Ісус умивав йому ноги; відрубав вухо рабу, коли

Ісуса заарештували; відрікся від Христа; побіг ра�

зом з Іваном, щоб побачити порожню гробницю.

Пилип

Особиста інформація і послужний список: ро�

дом з Віфсаїди (рідне місто Петра й Андрія);

привів до Ісуса Варфоломія (Нафанаїла); турбу�

вався про 5000 голодних; привів греків до Ісуса.

Симон (прозваний Зилотом)

Особиста інформація і послужний список: дані

відсутні.

Хома

Особиста інформація і послужний список: мав

прізвисько Близнець; хотів умерти разом з Ісусом;

просив про наставляння; сумнівався у воскресінні

Ісуса; повірив тільки тоді, коли побачив Ісуса.

Юда Іскаріот

Особиста інформація і послужний список:

зрадник; хранитель скарбниці апостолів; злодій;

змовився з первосвящениками і продав Ісуса за

тридцять срібняків; вчинив гріх самогубства.

Увага!

� Не забудьте сказати дітям, щоб вони принесли на наступний урок

пластмасову посудину з�під йогурту чи сметани. Не говоріть дітям, що

ви будете виготовляти ляльки. Нехай це буде для них сюрпризом.

� Подбайте про те, щоб узяти кілька запасних посудин для тих, хто

їх, можливо, забуде. Ще вам необхідно приготувати шматочки ткани�

ни 15x15 см, шматочки вовняних ниток різного кольору – для волос�

ся, вату, кольоровий папір, клей ПВА, скотч.

� Прочитайте інструкції щодо виготовлення ляльок в уроці № 6.

Потренуйтесь дома у виконанні всіх дій.



КЛЮЧОВА ІСТИНА

Біблія вчить, що Ісус – Всемогутній Бог.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� знати, що Ісус – Всемогутній Бог; 

� розуміти, що Христос робив чудеса, бо мав

владу від Бога; 

� знати, що Ісус піклується про них і сьогодні.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Уважно вивчіть усі посилання Святого Письма,

дані в уроці, і «Щоденне читання Біблії» у Робочо�

му зошиті. Зверніть особливу увагу на розповідь

про насичення Ісусом п’яти, а потім чотирьох ти�

сяч чоловік. Подумайте про справжню роль чудес

у нашому житті.

Відповіді на завдання «Це справді чудо!»:

1. Весіллі, перетворив, вино. 2. Петра, гарячки.

3. Розслабленого, четверо, діру, даху. 4. Рукою,

суботу. 5. П’яти, хлібом, рибою, обіду. 6. Ходив,

воді, бурю, Галілейському. 7. Море, монету, роті.

8. Воскресив, Лазаря.

Підготовка наочності

✓ Виготовте наочність для вивчення біблійного

вірша.

✓ Приготуйте ілюстрації на тему насичення Ісу�

сом людей.

✓ Підготуйте матеріали на час творчості,

візьміть кілька запасних посудинок.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (3�5 хв.)

Вітайте всіх учнів. Цікавтеся подіями їхнього

життя, спілкуйтеся з ними, розкажіть щось ціка�

ве. Зберіть посудини з�під йогурту для часу твор�

чості.

Час молитви (10 хв.)

Усі молитви уроку будуть спрямовані на подяку

Богові за Його турботу про нас.

Подякуйте Богу за чудеса, що вчинив Ісус Хри�

стос при житті на землі. За допомогою цих чудес

Він показав людям, що є Сином Божим і прий�

шов прославити Отця Небесного.

Дякуйте Богу за охорону життя, за благосло�

вення, які ми маємо сьогодні, за найбільше чудо

– дар спасіння, який ми приймаємо, покаявшись

у своєму гріховному минулому, за те, що у Христі

ми маємо вічне життя.

На початку уроку помоліться ви чи ваш

помічник. Нехай діти чують вашу молитву подяки

за них і усвідомлюють, наскільки дорогі вони Бо�

гу і вам.

На завершення уроку проведіть загальну мо�

литву подяки: нехай усі стануть у коло, візьмуть�

ся за руки і кожний подякує Богу за Його диво�

вижні справи.

Час співу (10 хв.)

На цьому уроці вивчіть з дітьми нову пісню

«Вранці на світанку» (текст і ноти містяться в

додатку). У ній стверджується ключова істина –

«Ісус має владу творити чудеса, бо Він – Всемо�

гутній Бог».

Господь робив чудеса, бо любив людей; ми

теж можемо робити добрі, гарні вчинки, що ста�

нуть у житті інших чудом. Дружба, допомога

тим, хто бідує – хіба це не чудо?!

Ця пісня допоможе дітям застосувати біблійну

істину у своєму житті: чудеса Господа можна по�

бачити і сьогодні, якщо допомагати іншим,

радісно зустрічати той день, що посилає Бог, лю�

бити і зігрівати своєю любов’ю інших, дружити.

Основне в уроці

Вступ (3�5 хв.)

Дізнайтеся в дітей, чи доводилося їм бачити ви�

ступ ілюзіоніста (фокусника) у цирку чи по те�

левізору? Якщо ви самі знаєте який�небудь про�

стий фокус, то можете показати його, щоб при�
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Біблійний вірш
«Учителю, знаємо ми, що прийшов Ти від Бога, як
Учитель, – бо не може ніхто таких чуд учинити, які
чиниш Ти, коли Бог із ним не буде».

(Івана 3:2)

ЦЕ ЧУДО!
Івана 6:1�14; Матвія 15:32�396УРО
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вернути увагу учнів. Запитайте в дітей, чи може

хто�небудь пояснити, як виконується трюк?

Виконати фокус допомагає знання законів

фізики чи спритність рук, а то і просто обман.

Звичайно, фокусники роблять це для розваги,

але іноді – з метою привернути до себе увагу чи

заробити гроші.

Сьогодні ви з дітьми звернетеся до таких чудес,

що не були обманом чи ілюзією.

Біблійна історія (10�12 хв.)

Попросіть учня, що буде грати роль племінни�

ка детектива Н., представити щотижневий звіт.

«Виписки зі щоденника В. – біблійне розсліду'

вання.

“Дядечко зараз дуже зайнятий, тому він по�

просив мене поділитися з вами своїми дослі�

дженнями про те, що сталося незабаром після

Нагірної проповіді. Я приємно вражений!

Отже, я розшукав такі факти. За Ісусом і учня�

ми завжди ходили юрби людей, що приходили

до Нього з різних причин. Деякі вірили, що Він

– Син Божий. Інші хотіли зцілитися від хвороби.

Третім було просто цікаво. Бували й охочі Йому

якось нашкодити. Одного разу Ісуса слухали

п’ять тисяч чоловік. Вони були як вівці без пас�

тиря. Господь піклувався про всіх людей, як про

рідних дітей: коли вони не знали як чинити, Він

учив їх; коли вони хворіли, Він їх лікував; коли

були голодні – годував.

І цього разу Господь з любов’ю став учити на�

род. Минуло чимало часу, і учні Ісуса стали хви�

люватися: незабаром стемніє, а люди голодні.

Вони попросили Вчителя розпустити юрбу.

Відповідь Ісуса вразила учнів: створювалося

враження, що Він збирався дістати їжу з нізвід�

ки, щоб нагодувати весь цей натовп.

Апостол Андрій повідомив Ісусу, що в одного

хлопчика є з собою обід. Це були всього�на�

всього п’ять шматків хліба і дві маленькі рибки.

Такою кількістю їжі усіх не нагодуєш.

Але Ісус взяв у хлопчика їжу, подякував за неї

Богові, помолився і попросив учнів роздати їжу

людям. І сталося щось надзвичайне: хліб і риба

не закінчувалися!

Здавалося, що п’ять ячних хлібців і дві ма�

ленькі рибки – це так мало! Але Ісусові цього

було цілком достатньо, щоб нагодувати тисячі

людей. Якщо ми скоряємося Господу, Він також

може використовувати ту дещицю, яку ми

маємо, щоб робити великі справи.

Після того, як усі поїли, учні зібрали дванад�

цять кошиків залишків. Так з Божою допомогою

Ісус показав, що скромного обіду цілком до�

статньо для п’яти тисяч. Цим чудом Господь

прославив Бога і показав Свою любов усім го�

лодним і нужденним.

Через деякий час стався аналогічний цьому

випадок (прочитайте з дітьми Матвія 15:32�39).

Ісус ніколи нічого не робив, щоб просто звер�

нути на Себе увагу. Насамперед, Він прийшов на

землю, щоб прославити Отця Небесного. Усі чу�

деса, вчинені Христом, свідчили про те, що Він –

Син Божий.

Побачимося наступного тижня, колеги�детек�

тиви”».

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів (1�2 хв.)

Ілюзіоніст – те ж саме, що і фокусник.

Ілюзія – щось удаване, обман.

Тиверіада – місто на західному березі Геніса�

ретського озера.

Практичне значення (6�9 хв.)

Виконайте з класом завдання на стор. 93.

Підкресліть, що в чудесах Ісуса виявлялися Його

доброта і співчуття. Він робив їх, щоб показати

могутність і владу Бога та прославити Його.

Зверніть увагу, що те ж саме ми говорили про Йо�

го зцілення. Нехай учні поділяться своїми

історіями про те, як виявлялася в їхньому житті

сила Ісуса, як Господь допомагав їм.

Застосування (5�7 хв.)

Виконайте разом завдання «Це справді чудо!» у

Робочих зошитах. Воно допоможе повторити го�

ловні моменти минулих уроків. Якщо учнем важко

знайти відповідь, вони можуть подивитися у

відповідний текст Писання.

Вивчення біблійного вірша (10 хв.)

Збільшіть запропоновані малюнки. Посилання

напишіть на кошику, виділіть його яскравішим ко�

льором. На початку уроку повісьте кошик з рибка�

ми і хлібцями на дошку.

Вірш вивчіть, викладаючи хлібці і рибок, а потім

складаючи назад у кошик.
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Виготовлення ляльки з покидькового матеріалу

1 Візьміть порожню коробку з�під соку

й обклейте її кольоровим папером.

Краї зафіксуйте скотчем.

2 Намалюйте обличчя і прикріпіть його до

коробки. Для об’єму покладіть на верх коробки

невеликий шматочок вати.

3 З ниток зробіть волосся і приклейте їх за

допомогою клею до коробки так, щоб вони обрамляли обличчя.

4 Зі шматочка матерії зробіть накидку. Зберіть кілька намистинок на міцну

нитку і пов’яжіть її на накидку. Щоб пов’язка з намистинок не з’їжджала з

голови ляльки, закріпіть її декількома стібками ниток.

4

Колекція біблійних речових доказів (20 хв.)

Діти дуже люблять що�небудь виготовляти, май�

струвати своїми руками. Запропонуйте їм зробити

ляльок для розігрування біблійних історій. Майст�

рувати ви їх будете з покидькового, тобто не�

потрібного матеріалу (посудинки і коробочки з�

під йогурту, сметани, соку чи кави різного розміру

і форми). Виготовлені ляльки ви будете викорис�

товувати наступного уроку.

У колекції залиште кошик із хлібом і рибками.

Не забудьте прикріпити бирку з номером уроку і

ключовою істиною.
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Спосіб виготовлення ляльки з коробочки:

31

2

Івана 3:2

Учителю,
знаємо ми, 

що прийшов
Ти від Бога,

бо не може
ніхто 

таких чуд
учинити, 

які чиниш Ти, 
коли Бог 

із ним не буде

як
 

Уч
ит

ел
ь,

 –

Спосіб виготовлення ляльки з пластикової посудини: 1 Намалюйте обличчя біблійного

персонажа. Виріжте його.

2 Обклейте посудину з�під йогурту

кольоровим папером. Зверху скотчем

наклейте обличчя.

3 Покладіть на верх шматочок вати для

об’єму і накрийте його шматочком

тканини. Краї закріпіть клеєм та

скотчем.

Івана 3:2
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КЛЮЧОВА ІСТИНА

Біблія вчить, що Ісус Христос є Бог, Який прий�

няв образ людини.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� зрозуміти, що Христос – одночасно Бог і лю�

дина;

� знати, що Сам Отець Небесний сказав, що

Ісус – Син Божий.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Уважно вивчіть посилання Матвія 16:13�21;

17:1�9 і паралельні місця Марка 8:27�31; 9:2�10 і

Луки 9:18�36. Подумайте про те, що Божественна

місія Христа була не тільки в здійсненні чудес,

красі Перетворення, але й у жертовній смерті на

хресті за гріхи всіх людей.

Моліться за те, щоб і вам краще зрозуміти

двоїсту природу Христа – людську і божес�

твенну.

Не забувайте виконувати всі завдання, що по�

дані в Робочому зошиті.

Підготовка наочності

✓ Приготуйте ілюстрацію, де зображений Пет�

ро, що проголошує Ісуса Христом.

✓ Якщо у вас є фланелеграфні картинки, на

яких зображене перетворення Ісуса Христа, від�

беріть їх для уроку.

✓ Барвисто оформіть біблійний вірш (дивіться

ідеї у відповідному розділі).

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

Вітайте своїх учнів, дізнавайтеся, які події відбу�

лися в їхньому житті цього тижня. Слухайте їхні

розповіді зацікавлено, це допомагає зміцнити

дружні стосунки. Повторіть біблійні вірші минулих

уроків. Подумайте про те, як заохотити тих, хто

знає всі вірші.

Зробіть помітки в «Щоденниках юного детекти�

ва», не забувайте про листки «Щоденного читання

Біблії». Якщо хтось з учнів давно не був на занят�

тях, запитайте в дітей, хто зможе відвідати

відсутніх.

Наклейте наступний символ в основний плакат

семестру.

Нагадайте дітям, що через кілька уроків відбу�

деться підсумкова гра�естафета.

Час молитви (10 хв.)

На початку уроку помоліться ви чи ваш поміч�

ник. Подякуйте Богу за Його Сина Ісуса Христа.

Запросіть Господа бути сьогодні на уроці, за�

брати всі перешкоди для сприйняття біблійної

істини. Сьогоднішній урок дуже важливий: ви

будете говорити з дітьми про те, що Ісус – Син

Божий і Господь. Подякуйте Богу за те, що Ісус

був воістину людиною, а тому знав, як ми себе

почуваємо, і що Він був воістину Богом, тому

показав нам, як сильно любить нас Батько наш

Небесний.

Попросіть кого�небудь з дітей провести заключ�

ну молитву. Скажіть, що поки ця людина буде мо�

литися вголос, всі інші повинні молитися подумки

«про себе».

Час співу (10 хв.)

Продовжуйте розучувати і співати пісню «Со�

нечко прокинеться». Усі ті чудеса і справи, що

зробив і робить Бог у нашому житті, можна поба�

чити, якщо радісно зустрічати новий день, люби�

ти всіх людей і допомагати їм, добротою зігріва�

ючи людські серця, уміти дружити і бути

привітними. І все це ми робимо, бо наш Господь –

Ісус Христос – дає нам ці якості і спонукає до до�

брих справ.

Спів – дуже важливий елемент уроку: ми сла�

вимо нашого Бога, «розмовляючи поміж собою

псалмами, і гімнами, і піснями духовними,

співаючи й граючи в серці своєму для Господа,

дякуючи завжди за все Богові й Отцеві в Ім’я

Господа нашого Ісуса Христа» (Ефесян 5:19�20).

Біблійний вірш
«А Симон Петро відповів і сказав: «Ти – Христос,
Син Бога Живого» (Матвія 16:16)

СИН БОГА ЖИВОГО
Матвія 16:13�21; 17:1�97УРО

К
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Основне в уроці

Біблійна історія (15�20 хв.)

Цю біблійну історію почніть відразу зі звіту, без

вступу. Попросіть приватного детектива Н. висту�

пити перед вами з тижневим звітом.

«Зі щоденника приватного детектива Н. – біблій'

не розслідування.

“Так приємно думати, що Бог любить нас, при�

чому настільки сильно, що ми можемо прочитати

Його особистий лист, адресований нам, – Біблію!

Мені хочеться, щоб якнайбільше людей захотіло

стати біблійними детективами!

Дослідження життя Ісуса Христа надзвичайно

захоплююче. Мені дуже цікаво дізнаватися про

різних людей, яких Він зцілив, яким допоміг. Од�

нак, коли я розмовляв з тими, хто в усьому

сумнівається, у мене стали виникати деякі запи�

тання. Як людина, не будучи лікарем, могла

виліковувати хворих, як це робив Ісус? Що роби�

ло Його навчання особливим? Як Він міг творити

чудеса? Цього тижня ми з племінником стали шу�

кати в Писанні відповіді на ці запитання. І ми знай�

шли їх!

Приблизно через півроку після незвичайного на�

сичення п’яти тисяч чоловік Ісус разом із дванад�

цятьма учнями прийшов у район Кесарії Пилипо�

вої. Там Він запитав Своїх учнів: «За кого люди

вважають Мене?» Учні відповіли, що чули різні

версії»».

Нехай діти прочитають уголос по черзі місця

Святого Письма: Матвія 16:13�21; Луки 9:18�22.

Запишіть на дошці визначення, з ким, на думку

апостолів, люди порівнювали Ісуса.

� Іван Христитель був знаменитим назореєм і

проповідником того часу.

� Ілля був пророком, відомим своїми чудеса�

ми.

� Єремію називали плачучим пророком, бо він

дуже переживав за людей і наслідки їхніх гріхів.

Ісус Христос був схожий на всіх них одночасно.

Він сміливо говорив про Бога, як і інші пророки,

але був більшим, ніж пророк.

Запитайте в класу, чому Ісус запитував апос�

толів: «Як ви думаєте, Хто Я?». Хіба тому, що Він

не знав їхніх думок? Звичайно, ні. Учні повинні бу�

ли вирішити: у Кого вони вірять.

Для нас сьогодні теж важливо вирішити: у Кого

ми віримо. Нехай діти дадуть відповідь на запи�

тання: «Ким для вас є Ісус Христос?». (Вислухай�

те й обговоріть відповіді).

«Це дивний, особливий факт. Бог відкрив Пет�

рові правду про те, Хто Такий Ісус. Якщо в імені

«Ісус» ми знайшли значення «Господь –

спасіння», то «Христос» означає «Помазаник». Це

титул, звання, що давали царям.

Ісус – Господь і Цар, Син Бога і Сам Бог!

Я сподіваюся, що ті, хто сумнівається, згадають:

відразу ж після хрещення Ісуса з небес пролунав

голос Бога, Який вимовив: «Цей Син Мій Улюбле�

ний, що Його Я вподобав». Я дав племіннику за�

вдання довідатися, чи звучать у Біблії ці слова ще

раз. Ось його звіт”.

Звіт юного детектива В., дослідження з Євангелії

від Матвія 17:1�9.

“Через тиждень після того, як апостоли довіда�

лися, що Ісус – Бог і Цар, Він піднявся разом з Пе�

тром, Яковом і Іваном на вершину гори. Ймовірно,

це була гора Фавор. Але більш точної інформації

я не знайшов.

Апостоли розмовляли з Ісусом, і раптом Він

змінився прямо в них перед очима. Його одяг став

білим, як світло, від обличчя Христа виходило сяй�

во, немов від сонця. Учні побачили поруч з Ісусом

двох великих пророків Мойсея та Іллю, які говорили

з Христом про Його смерть. Апостоли оніміли від

здивування. Навколо них з’явилася хмара, і знову

пролунав голос Бога (нехай діти хором прочитають

Матвія 17:5). Коли хмара зникла, Ісус уже був Сам.

Немає сумнівів: Ісус – Син Божий. Отець дав

Христу силу і здатність зціляти хвороби, прощати

гріхи й учити народ за допомогою сили Божої.

Отець також підготував Ісуса до смерті на хресті

за наші гріхи і до воскресіння.

Також я звернув увагу на те, що Ісус переживав

ті ж почуття, що і ми – люди. Те, що Він був Сином

Бога, не означало, що Він не відчував болі, не

хотів пити, їсти чи спати. Ісус був одночасно і Бо�

гом, і людиною.

З повагою, В”».

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів (5 хв.)

Кесарія Пилипова – місто біля підніжжя гори

Гермон поблизу головного джерела Йордану.

Ісус (євр. «Ієшуа») – «Господь – спасіння».

Христос – титул, означає «помазаник». В Ізраїлі

постанова царів на трон відбувалася через пома�

зання єлеєм.

Син Людський – людина, дитя людини.

Переображення – перетворення, повна зміна ви�

гляду.
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Практичне значення (3�5 хв.)

Підкресліть, що ті два підтвердження божест�

венності Ісуса, які ви сьогодні розбирали, не

єдині. Усе, що Господь говорив і робив протягом

Свого земного життя, свідчило про те, що Він –

Син Божий і Син Людський.

Виконайте з класом завдання на стор. 98 у Робо�

чих зошитах.

Застосування (5 хв.)

Нехай діти виконають завдання на стор. 97 у Ро�

бочих зошитах. Підкресліть, що Ісус був одночас�

но Богом і Людиною. Різні свідчення про Нього

підкреслюють різні сторони Його характеру.

Будьте готові ще раз коротенько пояснити

складні частини уроку для тих, хто ще погано

усвідомив біблійну істину.

Вивчення біблійного вірша (7�8 хв.)

Біблійний вірш представлений у вигляді велико�

го виробу. Збільште запропонований малюнок до

формату А4 і виріжте по контуру.

Простір між фігурками Петра й Ісуса скла�

дається гармошкою. У ньому запишіть текст

біблійного вірша. Коли вірш�гармошка складе�

на, то Петро й Ісус стоять поруч. Вивчаючи, роз�

кривайте гармошку з текстом. Сьогоднішній

вірш невеликий за обсягом, і діти його швидко

вивчать. Похваліть усіх за активну участь. Виріб

залиште у вашій колекції, прикріпивши до нього

бирку.

Колекція біблійних 
речових доказів (12�15 хв.)

Минулого уроку ви з дітьми виготовили фігурки

для лялькового театру. Дістаньте їх. Запропонуйте

дітям зіграти два фрагменти уроку:

1) Петро сповідує Ісуса Господом;

2) переображення Христа.

Розподіліть ролі. Якщо кілька дітей захочуть

спробувати себе в якійсь певній ролі, зіграйте сю�

жет кілька разів. Головне, щоб вони добре за�

своїли біблійну істину і змогли застосувати її у

своєму житті. А розігрування біблійної історії до�

поможе їм у цьому.

Заздалегідь продумайте, як можна відтворити

навколишнє середовище в історії: гора, рівнина.

Цього можна домогтися, зім’явши й пофарбував�

ши в коричневий чи зелений колір папір. Після

інсценівки поставте фігурки на дитячу виставку.

«А Симон«А Симон

Петро відповівПетро відповів

і сказав: «Ті сказав: «Ти –и –

Христос, СинХристос, Син

Бога Живого»Бога Живого»

(Матвія 16:16)(Матвія 16:16)
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КЛЮЧОВА ІСТИНА

Ісус хоче, щоб ми вміли правильно молитися.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� зрозуміти зміст молитви, даної Христом; 

� усвідомити важливість щоденної розмови з

Богом (молитви).

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Уважно опрацюйте місця Святого Письма

Матвія 6:5�18 і Луки 11:1�13.6 У Євангелії від

Матвія наводиться найбільш відомий зразок

молитви, даної Христом. Цю молитву називають

«Молитва Господня». Вона містить у собі по�

клоніння і прославлення Отця Небесного, про�

хання про щоденні потреби, сповідання гріхів і

прохання про прощення.

Господь учить нас бути наполегливими у своїх

молитвах (Луки 11:5�10) і впевненими в тому, що

Бог відповість на них.

Прочитайте також молитву Христа в 17 розділі

Євангелії від Івана. Це ще один зразок молитви.

Подумайте про своє власне молитовне життя і мо�

литовне життя ваших учнів. Не забувайте про свій

молитовний час цього тижня, адже молитва є най�

важливішим способом спілкування з Богом.

Підготовка наочності

✓ Приготуйте наочний посібник з текстом мо�

литви Христа. Для ілюстрації біблійної історії мож�

на використовувати фігурки для фланелеграфа.

✓ Принесіть у клас справжній чи іграшковий те�

лефонний апарат.

✓ Принесіть на урок Біблію російською мовою.

Діти повинні будуть переписати з неї текст молит�

ви «Отче наш» у свої Зошити. Незрозумілі слова

поясніть.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

Будьте в курсі важливих для дітей подій. Повто�

рюйте біблійні вірші. Пам’ятайте: діти мають по�

требу в похвалі і схваленні їхніх заслуг.

Довідайтеся, як себе почувають ті діти, яких

відвідували минулого тижня. Подякуйте дітям, що

виконали ваше доручення. Наклейте наступний

символ у плакат.

Час молитви (20 хв.)

Сьогодні у вас практичне молитовне заняття. Не�

хай діти поділяться з Богом усім, що думають чи

відчувають. Скажіть їм, що Господь завжди гото�

вий вислухати нас. Своїми словами перекажіть те,

що Ісус згадує в зразку молитви: висловлювання

нашої любові до Бога, прохання про задоволення

наших щоденних потреб, про прощення тощо.

Найкраще час молитви провести ближче до

кінця уроку. Розділіть клас на маленькі команди

по 2�3 особи. Нехай діти поділяться своїми подя�

ками, проблемами, переживаннями. Відведіть для

молитов у групі 10�15 хвилин. Потім завершіть за�

няття загальною молитвою, де пролунають

біблійна істина і всі названі на уроці складові час�

тини молитви.

Час співу (5�8 хв.)

Заспівайте псалом «Хвала Тобі, наш Господь!».

Продовжуйте періодично повторювати вивчені

пісні. Бог гідний приймати нашу хвалу і по�

клоніння.

Основне в уроці

Вступ (5�10 хв.)

Телефонний апарат до потрібного моменту має

бути захований. Коли всі діти зберуться, скажіть:

«Вибачте. Зараз мені потрібно терміново зателе�

фонувати». Дістаньте телефон і зробіть вигляд,

що набираєте номер. Поговоріть так, ніби ви теле�

фонуєте комусь незнайомому і вам байдуже, що

ви незнайомі. Перелічіть тоном наказу кілька ре�

чей, які вам потрібні. Скажіть, що ви не потерпите

заперечень. На завершення розмови запитайте:

«А до речі, як ваше ім’я?»

Біблійний вірш
«Покликуй до Мене – і тобі відповім, і тобі розповім
про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш!»

(Єремії 33:3)

НАВЧИ НАС МОЛИТИСЯ
Матвія 6:5�15; Луки 11:1�138УРО

К
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Покладіть слухавку і попросіть учнів зачекати

ще хвилинку: вам треба зробити ще один дзвінок.

Поясніть, що вашому начальнику важко догодити.

Вам доводиться регулярно телефонувати йому,

щоб довідатися, чи не хоче він чого�небудь. Далі

йде коротка розмова з вигаданим строгим началь�

ником. Ви говорите щось начебто: «Так, Іване Іва�

новичу. Звичайно, Іване Івановичу. Постараюся,

Іване Івановичу». У голосі мають звучати повага і

страх.

Після цього скажіть класу, що вам потрібно ще

раз подзвонити. Наберіть номер і зробіть вигляд,

що говорите зі своїм батьком. Це має бути най�

довша із трьох розмов, однак, не перестарайтеся.

У вашому тоні мають звучати теплота і сер�

дечність, щира повага. Поділіться з батьком

своїми переживаннями, у тому числі і пов’язани�

ми з заняттями. Запитайте, чи не може він прийти

і допомогти вам у роботі? Завершіть розмову сло�

вами: «Я люблю тебе, тату. Сподіваюся, що ми не�

забаром побачимося. До зустрічі».

Тепер вибачтеся перед дітьми і скажіть, що ви

просто розіграли спектакль, щоб показати суть

бесіди з різними людьми.

Нехай учні проаналізують ваші телефонні роз�

мови. Які думки і почуття викликала у дітей кожна

з них? У якій вони хотіли би взяти участь?

Поясніть, що сьогодні ми говоримо про особ�

ливі «телефонні розмови» – розмови з Богом.

Біблійна історія (10 хв.)

Нехай учень, що грає сьогодні роль детектива

Н., зачитає свій звіт.

«Зі щоденника приватного детектива Н. – біблій'

не розслідування.

“Досліджуючи факти, що записані в 4�х Єван�

геліях, я не перестаю захоплюватися любов’ю, до�

бротою і милосердям Ісуса. Він любить усіх людей

і поспішає їм на допомогу. Як Син Божий, Він має

необмежену владу.

Учні завжди мали перед очима особливий при�

клад Ісуса. Він учив їх любити один одного,

співчувати, допомагати іншим, піклуватися, але

все одно іноді вони поводилися егоїстично.

Одного разу учні затіяли суперечку про те, хто з

них посяде на небесах більш почесне місце. Ісус

на це сказав їм: «Якщо ви хочете мати на небесах

високе становище, ви повинні щиро цікавитися

потребами інших людей. Ви повинні допомагати

іншим». У Євангелії від Луки я знайшов цікавий

факт. Апостоли попросили Господа навчити їх мо�

литися. Часто вони бачили, як Ісус ішов у пус�

тельні місця і молився там, розмовляючи з Богом.

Іноді Він проводив у молитві дуже багато часу.

Учні розуміли, що молитва – це особливе

служіння, праця, тому попросили Ісуса навчити їх

молитися. (Нехай хто�небудь із дітей прочитає Лу�

ки 11:1�4).

Ісус не хотів, щоб учні (чи ми сьогодні) говори�

ли завчені молитви, а щоб розкривали свої думки

і почуття перед Богом. Він пояснив, що молитва –

це розмова з Богом. Ця дивовижна бесіда продов�

жується протягом усього нашого життя. Господь

сказав, що звертатися до Отця треба в ім’я Його,

тобто в ім’я Ісуса. Він також говорив, що ми по�

винні молитися за інших людей. У молитві мають

бути і хвала, і поклоніння Богу, і каяття у своїх

гріхах, і прохання про любов до всіх людей, у то�

му числі і до ворогів. Закінчувати молитву треба

словом «Амінь», що означає «Хай буде так».

Відповідає нам Бог через Своє Слово – Біблію.

(Тепер нехай діти зачитають Матвія 6:9�13).

Хто міг краще за всіх навчити молитви, як не

Сам Господь? Коли Ісус молився, а робив Він це

дуже часто, то від усього серця ділився з Богом

Своїми думками і почуттями.

Після такого прекрасного прикладу мені хочеть�

ся щодня спілкуватися з Богом. І тепер я буду мо�

литися частіше. А ви?”»

Словник біблійних термінів
і незнайомих слів (3�5 хв.)

Що єси на небесах – Котрий є на небі.

Скорпіон – комаха класу павукоподібних. Має

жало на хвості. Укус для людини не смертельний,

але дуже болючий.

Дар (застаріле) – дарунок, пожертвування.

Благий (застаріле) – гарний, добрий.

Отче – цим словом передане арамейське «авва»,

слово, яким до своїх батьків звертаються палес�

тинські діти.

Амінь (євр. амен) – хай буде так.

Практичне значення (3�5 хв.)

Молитва багато в чому схожа на телефонну роз�

мову. Деякі люди розмовляють з Богом так, немов

замовляють якісь послуги телефоном (нехай діти

згадають вашу першу розмову). Інші уявляють

собі молитву як розмову з сердитим начальником.

Їм здається, що Бог завжди незадоволений нами,

завжди чогось від нас хоче. Але насправді молит�

ва має бути схожа на вашу останню телефонну
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розмову. У ній ми відверто ділимося своїми дум�

ками з Тим, Кого любимо і шануємо.

Підкресліть, що Ісус вважав молитву важливою

справою. Це видно з Його власних молитов і на�

ставлянь. Ми теж повинні особливо уважно стави�

тися до молитви. Попросіть дітей молитися щод�

ня. Повторіть ключову істину уроку.

Застосування (13�15 хв.)

Вивчіть з дітьми молитву Христа «Отче наш» з

Матвія 6:6�13. Підкресліть, що вона є тільки

зразком. Бог не доручав нам повторювати цю

молитву слово в слово щодня, але дав її як зра�

зок, бо учні просили навчити їх молитися. Ісус

хоче, щоб ми вміли правильно молитися. По�

вторіть, що молитва має складатися з прослав�

лення, поклоніння, прохань про щоденні потре�

би, прохань про прощення гріхів. Молитва – це

велика праця.

Виконайте з класом завдання в Робочому зо�

шиті на стор. 101�102. Нагадайте їм, що Бог

завжди готовий вислухати нас. Він радий спілку�

ватися з кожним із нас.

Завдання «Тепер ми всіх зрозуміємо!» краще ви�

конувати у парах чи у малих групах. Допоможіть

дітям, коли вони будуть записувати у своїх Зоши�

тах текст молитви «Отче наш» російською мовою.

Вивчення біблійного вірша (7�10 хв.)

Оформіть вірш, збільшивши запропонований

малюнок. Поясніть символи. Ми – біблійні детек�

тиви, тому посилання написали на лупі. Вона є

інструментом, що допомагає детективам відшуку�

вати сліди. Вивчіть вірш на уроці. Не забувайте

про посилання.

Колекція біблійних
речових доказів
(див. Час молитви)

Сьогодні час творчості замінимо часом моли�

товного спілкування в малих групах. До колекції

речових доказів ви прикладете текст молитви

«Отче наш». Пропонуємо вам оформити його у

вигляді сувою.

Не забувайте вішати бирки на всі речові докази

вашої колекції.

«Покликуй до Мене» – руки

складені в молитві – так

ми звичайно звертаємося

(кличемо) до Бога в

молитві

«і тобі відповім» �

часто ми отримуємо

відповіді в листах

Земля – символ

незбагненних

людиною справ

Божих

Посилання дане в збільшенні

під лупою. Лупою

користуються детективи,

виходить, це наш символ

і т
об

і розповім, про велике танезрозуміле,

чого ти не знаєш

і то
бі

відповім

ЄЄ РР ЕЕ ММ ІІ ЇЇ
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КЛЮЧОВА ІСТИНА

Ісус навчає нас істинам через притчі.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� знати, що Ісус навчає нас істинам через

притчі;

� розуміти важливість вивчення притч і засто�

сування їх у своєму житті.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Ісус – найкращий із учителів. Він використову�

вав найрізноманітніші методи навчання, одним

із яких були притчі – повчальні історії з прихо�

ваним змістом. Саме притчі допомагали слуха�

чам запам’ятати урок. Зазначте, що часто в

притчах Господь відкриває істину тому, хто її

шукає, і приховує істину від того, хто занадто

ледачий, гордий чи засліплений своїми знання�

ми, виконанням обрядів, передань (Матвія

13:10�17).

Коли ви будете досліджувати притчі, пам’ятай�

те: щоразу, розповідаючи їх, Ісус Христос роз�

кривав яку�небудь важливу істину. Намагайтеся

добре обміркувати зміст кожної притчі, зро�

зуміти, що в ній приховано. Однак, не переста�

райтеся, дошукуючись до значення дрібниць,

тому що це може спотворити зміст і повести

вбік від ключової істини.

Сьогодні ви зупинитеся на притчі про доброго

самарянина. Нагадайте, що юдеї і самаряни так

не любили один одного, що далеко обходили

один одного. А спілкування юдеїв із самарянами

навіть було важко собі уявити. Ось чому ця

історія здавалася такою дивною.

Поясніть, що релігійних діячів так хвилювали

різні правила, обряди і процедури Закону, що

допомогти нужденному їм було ніколи.

Підготовка наочності

✓ Підготуйте ілюстрації до розповіді про добро�

го самарянина. Ви також можете скористатися

фланелеграфом.

✓ Приготуйте аркуші фіолетового, бузкового,

голубого і зеленого (світлого і темного відтінків)

паперу для виготовлення великого виноградного

грона (див. розділ «Колекція біблійних речових

доказів»). Кількість паперу ви повинні розрахува�

ти так, щоб на кожну дитину припадав один аркуш.

✓ Заготовте білий папір для малювання, но�

жиці, клей, олівці, фломастери, крейду.

✓ Зробіть шаблони виноградинок і листків.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

Вітайте кожного учня. Якщо ви запланували на

місяць який�небудь захід, обговоріть плани з уч�

нями. Одна з можливих ідей може бути зв’язана

з проведенням гри «Що? Де? Коли?» на біблійну

тему.

Запропонуйте дітям зустрітися в дружній, неви�

мушеній обстановці за чаюванням. Це допоможе

вам здружити дітей. Але найкращі ідеї, звичайно

ж, вам підкажуть діти.

Попросіть учнів узяти листки «Щоденного чи�

тання Біблії». Перевірте здані вам листки і зробіть

позначки в «Щоденниках юного детектива».

Наклейте наступний символ у плакат циклу.

Час молитви (10 хв.)

Запропонуйте кому�небудь із дітей помолиться

на початку уроку. Ви ж просіть про те, щоб Гос�

подь відкрив душі і серця дітей для сприймання

матеріалу уроку. Закінчуючи урок, дякуйте Богу за

ту благодать, яку ми маємо в Христі. Саме по Йо�

го благодаті в нас є можливість чути Добру

Звістку, вірити в неї і ставати Божими дітьми. На

закінчення не забудьте повторити біблійну істину і

вірш уроку.

Час співу (10 хв.)

Вивчіть з дітьми пісню «Лиш Ти один такий». За�

здалегідь напишіть текст пісні на плакаті досить

Біблійний вірш
«Відкрий мої очі, і хай чуда Закону Твого я по�
бачу!» (Псалом 118(119):18)

ПРИТЧІ ІСУСА
Луки 10:25�379УРО

К
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великими літерами. Нехай діти перепишуть його,

потім заспівайте всю пісню.

Головна думка пісні – немає нікого такого, як

наш Господь. Він торкається Своєю любов’ю до

наших сердець і душ та змінює їх. Коли Господь

поруч – нічого не страшно.

Основне в уроці

Вступ (2 хв.)

Запитайте в дітей, чому люди розповідають істо�

рії, яких насправді не було. Діти можуть відповіс�

ти, що для розваги, щоб не було нудно, щоб не бу�

ло якихось неприємностей, щоб привернути до

себе увагу.

Нехай діти назвуть, якими методами користу�

ються їхні вчителі на уроках. Довідайтеся, як їх

навчають на гуртках, у секціях. Список може міс�

тити в собі лекції, обговорення, наочні посібники

тощо.

Скажіть дітям, що сьогодні ви будете розгляда�

ти історії, які розповідав Ісус Христос.

Біблійна історія (10�12 хв.)

Заслухайте звіт детектива.

«Виписки зі щоденника юного детектива В. –

біблійне розслідування.

“Дядечко доручив мені провести розслідування

методів викладання Ісуса. Я дуже радий!

Один з методів Ісуса, що мені подобається

найбільше – це притчі. У них прихований таємний

зміст, істина. Учні і люди, що ходили за Ісусом, не

завжди розуміли справжній зміст притчі. Але Гос�

подь, люблячи їх, завжди відкривав і пояснював

їм значення історії.

Один чоловік, учитель закону, що дуже добре

знав Старий Заповіт, вирішив заплутати Ісуса. Він

запитав: «Що я повинен зробити, щоб мати життя

вічне?» У відповідь Христос запитав його, що про

це сказано в Законі. «Любити Бога і свого ближ�

нього», – правильно відповів законник. І запитав:

«А хто мій ближній?»

І тоді Ісус розповів ось яку притчу, що мені осо�

бисто найбільше подобається: «Жив у Єрусалимі

один юдей. Якось він пішов у Єрихон, але дорогою

на нього напали розбійники. Вони його побили,

роздягнули і кинули на шляху вмирати.

Мимо проходив священик. Він побачив поране�

ного чоловіка, що лежав на дорозі, але навіть не

підійшов до нього. Потім мимо проходив левит,

що допомагав священику в храмі. Він теж не до�

поміг побитому, тільки поцікавився і проминув.

Через деякий час цією дорогою проїжджав

третій чоловік. Він був самарянином, а юдеї, як ви

пам’ятаєте, з ними ворогували. Але він змилосер�

дився над нещасним, зупинився, перев’язав йому

рани, посадив на свого осла і відвіз його в готель.

Наступного дня самарянин дав господареві готе�

лю гроші, щоб той подбав про юдея».

Ісус запитав законника, хто із трьох подорожніх

був ближнім для пограбованого? Він був змуше�

ний визнати, що самарянин. Цей учитель Закону

зрозумів, що всі люди, навіть ненависні самаряни,

– ближні і потребують допомоги і любові. Ісус ска�

зав йому, щоб і він чинив так само. Господь хоче,

щоб ми досліджували притчі, шукали в них істину

і застосовували її у своєму житті”».

Нехай діти прочитають подумки Луки 10:25�37.

Запитайте, чому Ісус вирішив відповісти на за�

питання знавця Закону притчею. Ймовірно, тому,

що той не зрозумів би звичайної відповіді так до�

бре, як він зрозумів історію.

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів (3 хв.)

Законник – той, хто строго дотримується вико�

нання Закону. Законниками називали фарисеїв і

книжників, учителів Закону.

Левити – нащадки синів Левія, але не нащадки

первосвященицького роду Аарона; були присвя�

чені на служіння Богу, підкорялися священикам. У

перелік їхніх обов’язків входили: охорона святи�

лища, спів, гра на музичних інструментах і роботи

при храмі.

Притча – літературний жанр, історія з прихова�

ним змістом, що образною мовою розловідає про

моральні і духовні цінності.

Практичне значення (5�7 хв.)

Поясніть дітям, що Ісус використовував притчі,

бо вони допомагали краще зрозуміти духовні

істини.

Попросіть кого�небудь прочитати вголос притчу

в Івана 15:1�8.

Виконайте з дітьми першу частину завдання

«Яка суть притчі?».

Якщо всі учні правильно дадуть відповіді на за�

питання, перейдіть до другої частини завдання.

Скажіть дітям, що притчі, які ми сьогодні почу�

ли, повинні змінювати наше життя.

Запитайте у класу: як ми можемо застосувати у

своєму житті істини, взяті з притч Ісуса? Кому ми

повинні робити добро, чи тільки близьким? Як
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ми будемо тепер ставитися до людей, знаючи

про вчинок доброго самарянина? (Вислухайте

відповіді).

Застосування (10�12 хв.)

Зробіть із класом завдання на стор. 105 Робочо�

го зошита. 

Посилання до завдання «Розшифруй тему

притчі»:

� вівця – Матвія 18:12�14; 

� хліб – Луки 11:5�13; 

� нерозумний багач – Луки 12:16�21; 

� сіяч – Матвія 13:3�23; 

� загублена монета – Луки 15:8�10; 

� насіння – Марка 4:26�29. 

Допоможіть учням виконати завдання на стор.

105 з визначення ключової істини кожної притчі

(такі притчі, як «Про сіяча» і «Про хліб» нехай діти

прочитають дома; на уроці ви можете просто ко�

ротко переказати їхній зміст).

На закінчення скажіть дітям про те, як важливо

вивчати Слово Боже. Воно допомагає нам ро�

зуміти значення відомих біблійних історій. Читаю�

чи посилання з «Щоденного читання Біблії», ми

повинні запитувати себе: що Бог хоче сказати мені

цими віршами? Підкресліть, що Біблія – це книга,

що потрібна всім людям. Її істини сьогодні важ�

ливі так само, як і в давні біблійні часи.

Вивчення біблійного вірша (7 хв.)

Нехай діти знайдуть Псалом 118(119):18 у своїх

Бібліях. Цей вірш короткий і простий, і діти швидко

вивчать його. Допоможіть дітям зрозуміти значен�

ня вірша: саме Бог допомагає нам розуміти зміст

Біблії. Ми просимо Його відкрити наші духовні зір і

слух, наш розум і готові всією своєю душею і сер�

цем застосувати біблійну істину в житті. Важливо

не тільки слухати Слово Боже, але і чути всім сер�

цем. Коли людина чує істину, вона торкається її

душі і відповідно діє. Притча про добро самаряни�

на – яскрава ілюстрація тому: Бог хоче, щоб ми лю�

били всіх людей і поспішали робити добро.

Колекція біблійних 
речових доказів (20 хв.)

Сьогодні у вас колективна робота. Роздайте

дітям кольоровий папір і приладдя для малюван�

ня, розподіліть, хто буде вирізувати виноградин�

ки, хто листки, лозу, вусики. Роздайте шаблони.

Листки вирізуйте з кольорового паперу формату

А4, а виноградини – А5. Після попередньої роботи

ви будете компонувати деталі грона, а діти – роби�

ти малюнки до притч (розмір малюнків – полови�

на формату А5). Кожен має вибрати собі сюжет

будь�якої притчі і зробити до неї ілюстрацію. За�

ключний етап роботи – вклеювання в гроно ма�

люнків дітей.

«Виноградне гроно» залишається в колекції.

Виноградина

Дитячий малюнок
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КЛЮЧОВА ІСТИНА

Господь хоче, щоб ми любили Його і ближніх, а

не багатство.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� зрозуміти, що найважливіше – любити Господа; 

� знати, що любов до Бога спонукає нас бути

щедрими.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Вивчіть текст уроку і посилання з «Щоденного

читання Біблії».

Уважно розберіть описані в Луки 18:18�30 і 19:1�

10 дві історії. Ісус був настільки знаменитий, що

за Ним ішли і багаті, і бідні. Деякі приходили до

Нього просто з цікавості, інші – щоб отримати

відповіді на свої запитання. Зверніть увагу на те,

що багатий начальник був дуже шанобливим, хо�

ча і посідав у суспільстві високе становище. Він

звернувся до Христа не так, як було прийнято

звертатися до вчителів у той час, а особливо –

«Учителю Добрий!».

Вкажіть на подібність і розходження між цією

людиною і Закхеєм. Обидва вони були багаті.

Обидва хотіли послухати Ісуса. Але тільки один з

них, Закхей, зрозумів урок. Він отримав спасіння і

став жити по�іншому.

Закхей сприйняв істину всім серцем, він усвідо�

мив, яке багатство подарував йому – митнику –

Ісус Христос: він спасенний. Спасіння отримала і

вся його родина. Тепер душа Закхея була спокійна.

Він зрозумів, що гроші – це сміття: сьогодні є, а

завтра... Бог піклується про Своїх дітей, Його ба�

гатство – вічне. В історії Закхея примітно те, що

митар, усвідомивши свій гріховний стан, відплачує

тим, кого скривдив, учетверо. У ті часи винному

досить було відшкодувати збиток, додавши лише

одну п’яту його вартості (Левит 6:5; Числа 5:7).

Закхей не просто виконав Закон, але виявив лю�

бов, віддавши набагато більше. Це приклад пока�

яння, тобто підтвердження каяття добрими спра�

вами. Закхей довів усім, що став іншою людиною.

Другий багатій пішов від Ісуса Христа засмуче�

ним. Чому? Він помилково думав, що спасіння

можна заробити добрими справами, дотриманням

Закону. У Євангелії від Марка 10:17�22 цей юнак

не посоромився інших людей, опустившись перед

Христом на коліна; він хотів знати, чим можна за�

служити вічне життя. Ісус з любов’ю і ласкою вис�

лухав молодого чоловіка і запропонував йому

рятівний варіант. Однак, той, засмутившись,

пішов геть. Очевидно, для нього розпрощатися зі

своїм багатством було занадто великою жертвою.

Виявилося, що таке важливе для нього багатство

і виконання Закону не спасають і не дають вічно�

го життя.

Пристрасть до накопичення може бути дуже

серйозною проблемою для сучасних християн.

Багато хто з нас живуть сьогодні все краще і кра�

ще і, здається, хочуть усе більшого. Не дозволяй�

те прагненню до матеріального блага стати між

вами і Богом.

Закхей зробив правильний вибір – полюбив Бо�

га, а багатство вважав неважливим і поділився

ним із бідними.

Підготовка наочності

✓ Приготуйте ілюстрації до теми уроку. Якщо у

вас є фланелеграф, можете скористатися фігур�

ками для нього. Попрактикуйтесь у їхньому вико�

ристанні у ході біблійної історії.

✓ Зробіть завдання в Робочому зошиті, щоб до�

бре орієнтуватися на уроці.

✓ Складіть список запитань до гри з кульками.

Нехай вони висвітлюють і вже пройдені теми (див.

ідею в «Колекції біблійних речових доказів»).

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

Привітайте учнів.

Біблійний вірш
«“Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і
всією душею своєю, і всією своєю думкою”. Це
найбільша й найперша заповідь. А друга однакова з
нею: “Люби свого ближнього, як самого себе”»

(Матвія 22:37�39)

БЕСІДИ З БАГАТІЯМИ
Луки 18:18�30; 19:1�1010У

Р
О

К
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Повторіть вивчені біблійні вірші і нагадайте про

підсумкову гру.

Якщо ви плануєте який�небудь захід, поговоріть

про нього з дітьми.

Час молитви (10 хв.)

Почніть заняття з молитви за спасіння. Сьогодні

такий день, коли двері Божої благодаті ще відчи�

нені. Моліться за дітей, щоб вони могли прийняти

Христа як Свого Спасителя. Просіть в Бога муд�

рості для себе і дітей, щоб на першому місці в

житті у вас був Бог.

Чим більше ви молитеся, тим активнішими бу�

дуть у молитві ваші учні.

Час співу (10 хв.)

Продовжуйте вивчати і співати «Лиш Ти один

такий». Тема цього псалма співзвучна до уроку.

Ісус – наше найбільше багатство, це подарунок,

що дав нам Отець Небесний.

Запропонуйте дітям заспівати пісні, які їм особ�

ливо сподобалися. Заспівайте їх разом.

Для часу творчості приготуйте касети з дитячи�

ми піснями. Коли діти будуть працювати, увім�

кніть магнітофон.

Основне в уроці

Вступ (5 хв.)

Зіграйте з вашим помічником і одним з дітей

невелику сценку у формі пантоміми. Ви з

помічником входите з мішками на плечах, на

яких написане слово «багатство». Один – скна�

ра – ховає свій мішок, а другий ставить на

стільчик. Зобразіть, що до жадібного приходять

люди просити грошей, але він їм нічого не дає. А

другий, коли і до нього підійшли начебто проси�

ти грошей – усе роздає і молиться Богу. Уночі,

коли ви робите вигляд, що спите, злодії викрада�

ють багатство скнари, тоді як у щедрого украсти

нічого, і він спокійно продовжує спати. Наступ�

ного ранку щедра людина радісно зустрічає день,

а жадібний нехай зробить вигляд, що плаче. Йо�

го багатство вкрали.

Запитайте в дітей, що і кого любив більше кож�

ний з цих людей. Повідомте, що сьогодні ви буде�

те говорити про те, як відгукнулися на слова Ісуса

двоє багатих чоловіків.

Біблійна історія (10�12 хв.)

Попросіть юного детектива В. представити тиж�

невий звіт.

«Зі щоденника детектива В. – біблійне розсліду'

вання.

“Сьогодні я знайшов цікаві факти. Дядечко

попросив мене поділитися відкриттям. Напевно,

для вас цей урок буде таким же корисним, як і

для мене.

Ісус і Його дванадцять учнів ішли до Єрусалима

на свято Пасхи. Дорогою Господь розповідав на�

родові притчі. Люди, що хотіли вчитися, дізнава�

лися з цих притч щось нове про Бога.

До Ісуса підійшов один багатий чоловік, як пише

про нього євангеліст Лука, «начальник», тобто

той, хто займає високе становище. Його цікавило

питання: «Що робити мені, щоб успадкувати вічне

життя?». Багатій розумів, як це важливо.

Ісус сказав йому, що треба дотримуватися за�

повідей, які Бог дав Мойсею і пророкам. Багатий

начальник відповів, що завжди виконував Слово

Боже. Тоді Господь продовжив: «Розпродай усе,

що ти маєш, і вбогим роздай, – і матимеш скарб

свій на небі». Цей чоловік був дуже багатий і то�

му засмутився. Його гроші були для нього важ�

ливішими, ніж вічне життя з Ісусом. (Прочитайте

Луки 18:18�30).

Іншим багатієм був начальник митарів на ім’я

Закхей. Люди не любили його, бо він часто їх об�

манював, збираючи податки для влади, брав

більше, ніж необхідно, а надлишок залишав собі.

Закхей розумів, що чинить погано, і совість, я ду�

маю, мучила його. Почувши, що в Єрихон мав

прийти Ісус, він вирішив з Ним зустрітися.

Закхей був невисокого зросту і не міг побачити

Ісуса за головами безлічі людей. Тому він обігнав

натовп, заліз на дерево і став чекати, коли Ісус

пройде поруч. Закхей дуже хотів подивитися на

великого Вчителя, і за цю наполегливість отри�

мав бажане. 

Ісус підійшов до дерева, подивився прямо на

Закхея і сказав йому: «Закхею, – зійди зараз

додолу, бо сьогодні потрібно Мені бути в домі

твоїм».

Закхей здивувався: «Такий Учитель прийде до

мене?!» Він дуже хвилювався. Увечері, коли Ісус

навідався до його дому, Закхей звернувся до Ньо�

го: «Господи, я хочу віддати половину свого май�

на вбогим. Усім, кого обдурив, я хочу віддати гро�

шей учетверо більше». Закхей довів усім, що став

іншою людиною. Це приклад покаяння, підтверд�

жений таким щедрим вчинком. Господь відповів,

що в цей день Закхей отримав спасіння. (Тепер

нехай діти зачитають Луки 19:1�10).
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Цей урок по�справжньому схвилював і мене.

Мати гроші – це не гріх. Любити їх більше, ніж Бо�

га і Його заповіді – гріх”».

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів (1�2 хв.)

Митар, митник – чиновник, що займався збором

податків, мита.

Єрихон – «місто пальм», зимова резиденція Іро�

да Великого. Там знаходилася римська митниця.

Практичне значення (2�3 хв.)

З історії про Закхея ми зробили висновок: на�

ше головне багатство – у Христі; щедрість вина�

городжується; жадібність огидна, вона наносить

шкоду. Хочеш бути учнем Ісуса – іди за Ним, а

про решту подбає Бог.

Запитайте в дітей, чого Господь хоче від нас

найбільше? (Вислухайте відповіді). Повторіть

біблійну істину уроку.

Застосування (10�11 хв.)

Виконайте завдання в Зошитах. Обговорюючи

відповіді на стор. 109, попросіть дітей подумати,

як би вони вчинили: як молодий багатій чи як Зак�

хей. Ще раз скажіть, що багато хто хотів бути з

Ісусом, але небагато пішли за Ним. Запитайте

дітей, чи хочуть вони бути з Христом і чому.

Підкресліть, що ми, як і деякі герої Біблії, можемо

бути з Ісусом, якщо любимо Його всім серцем,

молимося, поклоняємося Йому, вивчаємо Святе

Письмо і допомагаємо нужденним людям.

Вивчення біблійного вірша (10 хв.)

Пропонуємо вам розучити сьогоднішній біблій�

ний вірш із рухами. Діти люблять вивчати вірші в

такий спосіб.

� «Люби» – зобразіть руками сердечко.

� «Господа Бога свого» – підніміть руку і по�

кажіть на небо.

� «Всім серцем своїм, і всією душею своєю» –

по черзі схрестіть руки на грудях.

� «І всією своєю думкою» – покажіть на голову.

� «Це найбільша й найперша заповідь» – по�

кажіть один палець, а потім двома руками зробіть

велике коло.

� «А друга однакова з нею» – покажіть два

пальці, а потім повторіть круговий рух двома ру�

ками.

� «Люби свого ближнього» – зобразіть сердеч�

ко, потім покажіть на сусіда.

� «Як самого себе» – схрестіть руки на грудях.

� Складіть долоні, потім розкрийте їх книжеч�

кою і скажіть посилання: Матвія 22:37�39.

Хоча нинішній вірш великий за обсягом, багато

слів у ньому повторюється, тому дітям буде до�

сить легко його вивчити.

Колекція біблійних 
речових доказів (15�20 хв.)

Принесіть повітряні кульки на кожного учня і дві

додаткових – для вас і для вашого помічника.

Ваші кульки наприкінці гри підуть в архів.

Підберіть кульки двох�трьох кольорів, але не

більше. Роздайте їх дітям і скажіть, що спочатку

потрібно написати побажання один одному, потім

записки згорнути трубочкою, вкласти в кульку і

надути її. Зберіть усі кульки, запропонуйте дітям

заплющити очі і змішайте «повітряні скарби». Те�

пер запитуйте почергово кожного учня. За кожну

правильну відповідь – як приз давайте кульку.

Якщо є кошти, купіть по одній цукерці на кожну

дитину. Хай діти разом з записками вкладуть цу�

керку в кульку.

Люби
Господа Бога

свого

Всім серцем своїм, і

всією душею своєю

І всією своєю

думкою...
Матвія 22:37�39
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КЛЮЧОВА ІСТИНА

Господь Ісус хоче, щоб ми були готові до зустрічі

з Ним.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� розуміти важливість духовного пильнування

перед приходом Христа і готовності до зустрічі з

Господом.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Вивчіть текст уроку і вірші з «Щоденного читан�

ня Біблії». Уважно і з молитвою прочитайте кілька

разів Матвія 24�25 розділи. Тут ми знаходимо

свідчення самого Господа про Його другий прихід.

Коли Він повернеться на землю, світові, що оточує

нас, настане кінець. Зло буде покаране, восторже�

ствує справедливість, і діти Божі возз’єднаються з

Ісусом Христом навічно.

Ті, хто любить Господа й очікує Його приходу,

мають бути готові до зустрічі з Ним. Саме тому

Ісус розповідає притчу про 10 дів, яка підкреслює

важливість цієї готовності.

Коротко зупиніться на в’їзді Ісуса в Єрусалим.

Прості люди, як і раніше, любили Ісуса, але книж�

ники і фарисеї все більше намагалися знайти

привід, щоб убити Його. Ісусу треба було підготу�

вати Своїх учнів до того, що відбудеться в Єруса�

лимі. Він розповів їм про Свою смерть і про те, що

знову повернеться на землю, щоб узяти Свою

Церкву в Небесне Царство.

Розкажіть про звичаї того часу, пов’язані зі всту�

пом у шлюб (учням це буде цікаво). Поясніть, що

в біблійні часи весілля були не такими, як сучасні.

Після заручин наречений повертався в дім свого

батька. Він повинен був приготувати житло для

себе і своєї майбутньої дружини. Крім того, він го�

тував усе для весілля. (Слова Ісуса, сказані учням

в Івана 14:1�4, схожі на обіцянку, яку наречений

давав нареченій).

Коли підходив час весілля, наречений повинен

був повернутися в дім нареченої, щоб забрати її з

собою в дім свого батька. Там вони одружували�

ся. Весілля починалося з того, що наречений з

вінцем на голові йшов увечері до будинку нарече�

ної (Пісня над Піснями 3:11; Ісаї 61:10) у супроводі

друзів і, ймовірно, музикантів (Суддів 14:11). По�

други виводили наречену назустріч нареченому.

Поступово до цієї процесії приєднувалися й інші

люди (Псалом 44(45):15�16). На честь торжества

запалювали смолоскипи і світильники. На весілля

запрошували безліч гостей.

Поясніть учням важливість духовного пильну�

вання. Ця притча має кілька тлумачень, але всі

тлумачі сходяться в тому, що Ісус у цій притчі по�

казує учням важливість постійного пильнування,

що містить у собі спілкування з Богом і життя за

Божою волею. Зазначте, що під дівами тут мають�

ся на увазі всі віруючі в Христа, Його Церква. На�

речений – це Ісус Христос, олія – Дух Святий,

світильник – Слово Боже (Псалом 118(119):105).

Виконайте завдання з Робочого зошита. Відпові�

ді на завдання «Чи готові ви?» такі: вір в Ісуса; ро�

би добро людям; читай Біблію і молися; ходи в

церкву; слухайся велінь Бога.

Підготовка наочності

✓ Приготуйте ілюстрації, на яких зображено

сцени з притчі про десятьох дів, а також посібник,

на якому написаний вірш для вивчення з Матвія

24:42.

✓ Приготуйте необхідні реквізити для розігру�

вання сценки про 10 дів.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

Привітайте учнів. Використовуйте початок за�

няття, щоб поділитися враженнями від подій ми�

нулого тижня.

Повторіть з дітьми біблійні вірші минулих за�

нять, нагадайте їм про підсумкову гру, яка відбу�

деться через кілька уроків.

Біблійний вірш
«Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде
Господь ваш» (Матвія 24:42)

БУДЬТЕ ГОТОВІ
Матвія 25:1�1311У

Р
О

К
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Поки діти збираються, запропонуйте їм різні

настільні ігри, зберіть і перевірте листки «Щоден�

ного читання Біблії».

Час молитви (10 хв.)

Нехай ваші сьогоднішні молитви будуть стосу�

ватися теми готовності в чеканні приходу Ісуса

Христа. Господь завжди вірний Своїм обіцян�

кам. Він обов’язково повернеться, тільки ми по�

винні чекати Його приходу. У цей час нам не

можна «спати духовно», лінуватися, а навпаки,

треба активно свідчити іншим про Божу любов,

про спасіння, молитися і вивчати Слово Боже.

Нехай у молитвах діти просять про вірність Гос�

поду, про те, щоб завжди знаходити час для

вивчення Біблії і постійного молитовного життя.

Спонукайте дітей молитися один за одного, за

вас і всіх неспасенних людей, за країну, за вла�

ду тощо.

Завершіть заняття молитвою, у якій попросіть

Бога допомогти всім вам бути готовими до Його

повернення. Моліться за те, щоб Бог допоміг

кожному учневі зрозуміти, що Він бажає його

спасти.

Час співу (10 хв.)

Спонукайте дітей брати активну участь у загаль�

ному співі. Груповий спів допомагає дітям здру�

житися, відчути причетність до колективу. Навіть

новачки можуть разом з усіма прославляти Госпо�

да, усвідомлюючи себе частиною класу. Саме під

час співу ми відчуваємо єдність. Пропонуйте дітям

заспівати ті пісні, які вони добре знають.

Основне в уроці

Вступ (3�4 хв.)

Поговоріть з дітьми про те, як вони готуються до

контрольної в школі. Нехай вони згадають, як їм

щось не вдавалося, бо вони не були готові. Або ж

отримали погану оцінку, бо вчасно не здали робо�

ту. Можливо, було таке, що вони спізнилися на

потяг чи автобус, бо вчасно не зібралися. Роз�

кажіть, які у вас бували неприємності через те, що

ви не були до чогось готові.

Біблійна історія (10�12 хв.)

Попросіть детектива Н. зачитати тижневий звіт. 

«Зі щоденника приватного детектива Н. –

біблійне розслідування.

“Я витратив дуже багато часу на вивчення

фактів останнього тижня земного життя Ісуса.

Наближалося свято Пасхи. На нього в Єрусалимі

збиралося багато народу. Ісус з учнями теж виру�

шив туди. Багато людей, як повідомляє апостол

Іван, вийшли назустріч Христові. Вони радісно

зустрічали Його з гілочками пальм у руках, розма�

хували ними і кричали: «Осанна! Благословенний,

хто йде в Господнє Ім’я!» Слово «осанна» позна�

чає «дай спасіння», «врятуй же». Люди очікували

спасіння.

Ворогам Ісуса це не подобалося, і вони, згово�

рившись, вирішили убити Його при найпершому

зручному випадку. Всі останні дні перед Пасхою

Христос багато розмовляв з учнями. Він готував їх

до того, що незабаром піде до Отця на небеса.

Христос учив тому, що необхідно для спасіння

душі, вчив бути уважними в очікуванні Його дру�

гого приходу.

Ось яку притчу Він розповів Своїм учням. Десять

молодих дівчат готувалися до весільного свята.

П’ятеро з них, яких Ісус назвав мудрими, принес�

ли світильники і запас олії. П’ятеро інших були не�

розумні, вони принесли світильники, але олією не

запаслися. У чеканні приходу нареченого всі за�

снули. Уночі почувся крик, що наречений іде.

Мудрі дівчата налили олію у свої світильники, і

їхні каганці яскраво засвітилися. А в нерозумних

олія у світильниках майже скінчилася. Вони стали

просити в подруг дати їм трохи олії. Але ті відмо�

вили, сказавши, що тоді може не вистачити всім.

Нерозумним дівчатам довелося йти купувати

олію. Коли вони пішли, прийшов наречений. У ре�

зультаті нерозумні діви пропустили весілля, бо

погано підготувалися.

Ісус пояснив значення цієї притчі так: ніхто не

знає, коли Він повернеться, тому Його учні, а та�

кож усі, хто приймає Його як Спасителя сьогодні,

повинні бути готові до зустрічі з Ним: не спати ду�

ховно, але пильнувати, розповідаючи іншим про

Спасителя, молячись і читаючи Біблію, роблячи

добро людям.

Ісус хоче, щоб ми були готові до Його другого

приходу. Під час входу Христа в Єрусалим люди

були готові тільки зовні, а храм – то взагалі був не

готовий до зустрічі Господа, там торгували. Люди

не були готові до приходу Бога, як нерозумні

дівчата з притчі.

Найважливіше для нас сьогодні – це підготувати

свої серця до зустрічі з Господом.

Ось які дивні факти я дізнався”». 

Прочитайте з дітьми Матвія 25:1�13. Розкажіть

їм про весільні звичаї того часу.
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Практичне значення (7�10 хв.)

У чому ж мудрість розумних дів? Вони піклуються

не тільки про те, щоб знати Слово Боже, але і жи�

вуть відповідно до біблійних істин. А нерозумні не

поспішають виконувати волю Бога, отже, не мають

спасіння і тому не можуть увійти на весільний бен�

кет. Ісус попереджає нас про те, як важливо бути го�

товим до Його повернення в будь�який момент.

Нагадайте дітям про дорогу до спасіння (Робо�

чий зошит, урок 7, семестр 1). Попросіть дітей

знайти запропоновані посилання в Біблії. Обго�

воріть кожен вірш.

Застосування (5�7 хв.)

Нехай діти самостійно виконають завдання на

стор. 113 у своїх Зошитах. Дайте учням час поді�

литися результатами дослідження.

Запитайте в дітей, як ми можемо готуватися до

повернення Христа на землю, що можемо робити,

очікуючи на Його прихід. Виконайте з класом за�

вдання «Чи готові ви?» (стор. 114). Допоможіть

дітям розшифрувати слова на світильниках, щоб

знайти деякі способи підготовки.

Вивчення біблійного вірша (10 хв.)

Напишіть біблійний вірш на дошці чи плакаті.

Його ви вивчите пізніше, коли будете грати прит�

чу про 10 дів.

Колекція біблійних 
речових доказів (15 хв.)

� Наречений – для нього заготовте накидку на

голову й обв’яжіть поверх тасьмою, як це робили

на Сході.

� Наречена – її обличчя укутайте легкою хуст�

кою, щоб «до весілля» не було видно. Під час сцен�

ки наречена повинна сидіти віддалік від подруг.

� 10 дів – 5 розумних і 5 нерозумних подруг на�

реченої. Для кожної заготовте свічки. Коли по хо�

ду дії всі заснуть, а потім хто�небудь за сигналом

крикне: «Наречений іде!», 5 розумних дів запа�

лять свічки, а інші – ні. (Щоб уникнути травм,

краще зробіть це ви, скориставшись сірниками чи

запальничкою).

Заключна сценка дії – ваш біблійний вірш для

вивчення, усі його повинні повторити хором. Ви

можете запропонувати класу чи групі зіграти цю

історію кілька разів. Вірш обов’язково вивчіть на

уроці. Свічки зберіть усі разом, зв’яжіть у пучок,

повісьте бирку і покладіть у вашу колекцію.

Урок №
 11

Господь Ісус

хоче, щ
об 

ми були 

готові до

зустрічі з Ним.



98 Як стати ближчим до Бога

КЛЮЧОВА ІСТИНА

Біблія вчить, що спасіння дається тільки через

Ісуса Христа.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� знати, що спасіння дається тільки через Хри�

ста;

� зрозуміти, що жертвопринесення Старого За�

повіту – символічне зображення смерті Христа на

хресті.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Добре підготуйтеся до заняття, опрацюйте всі

посилання уроку і «Щоденного читання Біблії».

Зупиніться на останній пасхальній вечері Ісуса

і Його учнів. Розкажіть, що свято Пасхи нагаду�

вало народові Ізраїля про те, як Бог вивів їхніх

предків з єгипетського полону. Під час цієї ве�

чері Ісус говорив про зраду, обвинувачення і

Свою смерть. Він продовжував учити апостолів і

молитися за них.

Христос завжди піклувався про інших більше,

ніж про Себе. Пізніше, коли Він молився в саду,

Його найбільшим бажанням було виконання

волі Бога.

Обговорюючи розп’яття Ісуса, поясніть учням,

що це не казка. Це насправді сталося з живою

Людиною з плоті і крові. Біль, який відчував

Ісус, був справжнім і набагато сильнішим за

будь�який, що доводилося витримувати нам.

Скажіть, яким це було нещастям для людей,

що любили Ісуса. Він багато разів говорив, що

помре і воскресне знову, але вони не розуміли

цього.

Зробіть завдання в Робочому зошиті. Ретель�

но вивчіть усі пророцтва Старого Заповіту про

зраду, розп’яття і смерть Христа. Відповіді на

завдання «Ми давно вам усе пророчили!» такі:

Псалом 21(22):19 – Матвія 27:35;

Ісаї 50:6 – Луки 18:31�33;

Псалом 33(34):21 – Івана 19:32�33;

Псалом 40(41):10 – Луки 22:21;

Захарія 11:12 – Матвія 26:15.

Попередьте дітей, що наступного уроку ви буде�

те проводити підсумкову гру�естафету на знання

пройденого матеріалу.

Підготовка наочності

✓ Приготуйте ілюстрації з зображенням подій,

починаючи з Таємної Вечері і закінчуючи роз�

п’яттям.

✓ Виготовте зразок безсловесної книги (див.

розділ «Колекция біблійних речових доказів»).

✓ Приготуйте кольоровий папір, картон, клей,

ножиці, скотч чи степлер.

✓ Зробіть копії листка «Нема іншого Ймення»

за кількістю учнів.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

Вітайте учнів. Запитайте, як у них ідуть справи в

школі, у різних гуртках чи секціях. Запропонуйте

дітям головоломки чи інші настільні ігри. Напри�

клад, пазли можна виготовити самостійно: зазда�

легідь розріжте на частини картинку до теми уро�

ку і запропонуйте дітям зібрати її. Повторіть вірші

минулих уроків.

Наклейте наступний символ в основний плакат

семестру.

Час молитви (10 хв.)

Моліться за спасіння ваших учнів. Нехай вони

відчують і зрозуміють, як це важливо – прийняти

Ісуса своїм особистим Спасителем. Святе Письмо

акцентує нашу увагу на тому, що «під небом не�

ма іншого Ймення», що може дати спасіння. За�

пропонуйте кому�небудь із дітей почати заняття

молитвою подяки. Дякуйте Богу за Його любов,

довготерпіння і милосердя до людей.

Скажіть дітям, що ви готові поговорити з кож�

ним, хто захоче розпитати вас докладніше про

дорогу до спасіння. Запропонуйте бажаючим за�

лишитися після уроку.

Біблійний вірш
«Бо під небом нема іншого Ймення, даного людям,
що ним би спастися ми мали» (Дії 4:12)

НЕВЖЕ ВСЕ СКІНЧИЛОСЯ?
Івана 19:16�3012У

Р
О

К
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Час співу (10 хв.)

Сьогодні ви можете вивчити пісню «Цар

царів...» Це пісня досить проста, але саме її

зміст висвітлює тему спасительної місії Ісуса.

Тільки Ісус – наш Спаситель. У цій пісні – один

куплет, що повторюється кілька разів із приско�

ренням темпу.

Біблійне підґрунтя пісні – вірш із Книги Об’яв�

лення 17:14. Тут Ісус названий «Господь над па�

нами та Цар над царями».

Основне в уроці

Біблійна історія (10�12 хв.)

Почніть біблійну історію без вступу. Попросіть

детектива Н. виступити з тижневим звітом. У

процесі читання в потрібних місцях показуйте

ілюстрації, робіть необхідні доповнення.

«Зі щоденника приватного детектива Н. –

біблійне розслідування.

“Найважливіша частина мого розслідування –

це інформація про останні двадцять чотири го�

дини земного життя Ісуса, що були для Нього

найважчими.

Один з учнів Ісуса, що разом з усіма ходив з

Господом, багато чому вчився, ламав хліб і бачив

усе, що робив Христос, зрадив Його. Це був Юда

Іскаріот. Він допустив сатану у своє серце.

Коли воїни схопили Ісуса, учні зі страху розбігли�

ся і покинули Вчителя Самого. Страх був сильні�

ший за їхню віру. Пророцтво Захарія «удар пасти�

ря – і розпорошаться вівці» (Захарія 13:7) збулося.

Потім Ісуса судили первосвященики Анна і

Кайафа, синедріон, намісник Юдеї Ірод і римсь�

кий прокуратор Пилат. Христа били бичем, над

ним глузували, знущалися. Потім весь народ, на

слова Пилата «Царя вашого маю розіп’ясти?»,

одностайно гукав: «Розіпни, розіпни!».

Ісус знав про все, що з Ним станеться, бо це

було написано в пророцтвах. Він повинен був

умерти на хресті (найганебніша страта на той

час) за гріхи всіх людей: і тих, хто його розіп’яв,

і за наші теж.

Пророк Ісая писав за багато сотень років до

Голгофи, що Спаситель буде спотворений, при�

нижений, що всі будуть відвертати від Нього

своє обличчя. Все так і сталося (нехай учні про�

читають по віршеві Ісаї 53 розд.)

На Голгофі Ісуса прибили до хреста між двома

розбійниками; люди внизу кричали, щоб Він

зійшов із хреста, якщо, звичайно, Він – Бог! А

Христос, люблячи людей, просив Отця Небесно�

го простити гріхи Його катам, тому що вони не

розуміють, що роблять. Господь любить усіх,

навіть тих, хто робить Йому боляче. (Прочитайте

дітям Івана 19:16�30).

Через шість годин, протягом яких Христос висів

на хресті, Він сказав: «Звершилось!» і помер.

Ось так усе сталося, все, що мало статися за

задумом Бога. Господь Ісус умер, щоб ми всі

мали спасіння і життя вічне на небесах.

Те, що пережив Христос на хресті, було жахли�

ве, але саме заради цього Він прийшов на зем�

лю. Ісус так любив людей, що вмер заради про�

щення їхніх гріхів, щоб віруючі в Нього могли

вічно жити на небесах”».

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів (1 хв.)

Прокуратор – у давньому Римі – управитель

провінцією (областю). 

Намісник – правитель.

Практичне значення (5�8 хв.)

Підкресліть, що сьогодні на уроці ви говорите

про причину, з якої Христос прийшов на землю.

Виконайте завдання на стор. 117 Робочого зо�

шита. Закінчіть молитву детектива В. Це допо�

може учням повторити план спасіння. У завер�

шеному вигляді молитва може звучати, напри�

клад, так: «...Молюся за те, щоб люди визнали

свої гріхи, попросили в Тебе прощення, і щоб Ти

став їхнім Спасителем; щоб люди повірили, що

Ти – Син Божий і вмер за наші гріхи; щоб вони

жили праведно і йшли за Тобою завжди».

Можливо, деякі діти вже прийняли Христа.

Інші могли зацікавитися можливістю спасіння,

але ще не відчувають, що Бог звертається до

них. Будьте готові відповісти на їхні запитання.

Порадьте таким учням також поговорити з бать�

ками і пастором.

Застосування (10�12 хв.)

Нехай діти виконають завдання на стор. 118 у

своїх Зошитах. Це можна зробити парами, мали�

ми групами чи всім разом. Прочитайте всі поси�

лання з Біблії.

Вивчення біблійного вірша (10 хв.)

Поясніть зміст вірша і незнайоме словосполу�

чення: «під небом» означає на всій землі, тому

що земля знаходиться під небом. Нехай діти

знайдуть цей вірш у книзі Дії 4:12. Вивчіть його,
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поділивши клас на групи. Наприкінці уроку ви за�

пишіть цей вірш в євангелізаційну книжечку.

Колекція біблійних 
речових доказів (15�20 хв.)

Запропонуйте дітям зробити невеликі єван�

гелізаційні книжечки формату їхніх Біблій. По�

ясніть, що ці книжечки допоможуть їм свідчити –

розповідати про Христа. Ця книга без слів. По�

ясніть дітям, що сторінки в ній будуть різного ко�

льору, у залежності від символічних понять.

Книжечку можна склеїти скотчем як «гармош�

ку» чи скріпити степлером. Внизу на сторінках

можна написати запропоновані біблійні вірші.

У книзі буде 5 кольорів:

� «золотий» (жовтий) свідчить про святість Бо�

га (Левит 20:7; 1 Петра 1:15);

� «чорний» символізує гріховність усіх людей

(Римлян 3:23; 6:23);

� «червоний» – символ крові Ісуса Христа,

Який умер на Голгофі, ставши жертвою за гріх (Дії

4:12 – біблійний вірш сьогоднішнього уроку);

� «білий» – символ чистоти, що дарує Христос

(Псалом 50(51):9);

� «зелений» символізує зростання, нове «у

Христі» творіння має рости і розвиватися (1 Пет�

ра 2:2).

Зразок книжечки покладіть у речові докази,

прикріпивши бирку.

Коли діти виготовлять книги без слів, нехай по�

практикуються в їх використанні. Ми також про�

понуємо вам макет роздаткового листка «Нема

іншого Ймення», що допоможе вашим дітям роз�

повідати іншим про Христа.

«Нема іншого Ймення» (Дії 4:12)
Знай:
✦ Бог створив тебе і хоче бути твоїм найкращим Другом (Псалом 138(139):14; Марка 10:6; Івана 3:16).
✦ Всі згрішили і повинні відповісти за свій гріх (Римлян 3:23; 6:23).
✦ Ісус Христос – Син Божий – став на твоє місце. Він умер за твій гріх на хресті і взяв на себе

покарання, яке ти заслужив (Римлян 5:8; 1 Петра 2:24).
Якщо ти віриш, що Ісус Христос умер за твої гріхи, розкажи про це Богу в молитві:
❤ визнай, що ти згрішив і потребуєш прощення;
❤ дякуй Богу, що Ісус помер за твої гріхи;
❤ попроси Ісуса ввійти у твоє серце і стати твоїм Спасителем і Господом;
❤ дякуй Богу за Його любов;
❤ розповідай іншим, що ти віриш у Спасителя і хочеш іти за Ним.
Коли ти приймеш Ісуса у своє серце, ти отримаєш спасіння і вічне життя (Дії 16:31; 1 Івана

5:13).
Тепер починай духовно зростати:
❤ читай Біблію і молися щодня;
❤ ходи в церкву і спілкуйся з християнами;
❤ роби добро людям.
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КЛЮЧОВА ІСТИНА

Ісус хоче, щоб ми розповідали всім про Його

любов.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� зрозуміти важливість Великого Доручення –

розповідати всім про любов Христа і спасіння;

� знати, як вони мають свідчити про Спасителя

Христа іншим.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Опрацюйте всі посилання до уроку, вивчіть що�

денне читання. На цьому уроці ви закінчуєте

розслідування фактів про земне життя і служіння

Ісуса Христа. Підготуйте питання до підсумкової

гри�естафети. Повторіть усі вивчені з початку се�

местру біблійні вірші.

Розкажіть про поховання Ісуса, яке організували

Никодим і Йосип з Ариматеї. Зазначте, що це був

той самий Никодим, що якось уночі приходив до

Ісуса і запитував Його про народження згори. Це

значить, що Никодим повірив Ісусу і став Його уч�

нем. Зупиніться на подіях воскресіння, коли жінки

побачили в гробниці ангела і він сказав їм, що Ісус

воскрес. Нагадайте, як Ісус з’явився Марії Магда�

лині, а потім двом учням дорогою в Еммаус. Після

цього Він кілька разів являвся всім учням, залиша�

ючись на землі ще близько сорока днів. Зверніть

увагу на неправдиві чутки, що розпустили юдеї і

римські стражники, які охороняли гробницю.

Після воскресіння Господь дав апостолам Вели�

ке Доручення (Матвія 28:18�20), у якому Він велів:

� навчати (показувати людям дорогу до

спасіння);

� хрестити (після покаяння і отриманого

спасіння людина повинна прийняти водне хре�

щення, тобто стати частиною церкви);

� навчити дотримуватися Божих заповідей (по�

казувати людям, якого життя чекає від них Бог).

Також прочитайте з учнями Марка 16:15�16.

Підготовка наочності

✓ Приготуйте ілюстрації до історії чи фланеле�

графні фігурки, на яких зображений Ісус, що дає

Велике Доручення апостолам.

✓ Приготуйте картки зі знаком питання і зі сло�

вом «вірш» (див. «Колекцію біблійних речових до�

казів»), заохочувальні призи.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

Привітайте учнів, підбадьорте їх, похваліть. По�

просіть повторити вірші.

Зробіть помітки в «Щоденниках юних детекти�

вів», зберіть листки «Щоденного читання Біблії».

Час молитви (10 хв.)

Сьогоднішній час молитви присвячений темі Ве�

ликого Доручення. Моліться з дітьми за те, щоб

вони сміливо і впевнено могли розповісти іншим

про Христа. Будьте прикладом «вірного свідка

Христового», адже саме з вас як учителя, лідера,

вони беруть приклад. Важливо не те, що ми гово�

римо, а те, що робимо. Скажіть, що ми повинні

бути вдячні Ісусу за обітницю повернутися на

землю, за те, що Він жив праведно, помер за нас

і знову воскрес. Попросіть добровольця провести

заключну молитву. Підкресліть, що всі можуть

молитися в цей час подумки.

Час співу (10�12 хв.)

Продовжуйте співати пісню «Цар царів». Нага�

дайте, що тільки в Імені Ісуса Бог дарує нам спа�

сіння. Повторіть деякі пісні за бажанням дітей.

Можливо, ви запропонуєте їм пісні євангеліза�

ційного характеру «Один поставив», нагадавши

про тверде підґрунтя духовного будівництва –

про Ісуса, чи «Як же з Ісусом зустрінусь я?».

Біблійний вірш
«“Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім’я
Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати
все те, що Я вам заповів. І ото, Я перебуватиму з ва�
ми повсякденно аж до кінця віку!” Амінь»

(Матвія 28:19�20)

ІСТОРІЯ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
Матвія 28:1�2013У
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Основне в уроці

Вступ (1�2 хв.)

Попросіть учнів згадати, чи обіцяв їм хто�не�

будь щось особливе. Запитайте, про що вони ду�

мали і що відчували, коли слухали і вірили в те,

що це збудеться. Поясніть, що, напевно, так ду�

мали і послідовники Ісуса після Його смерті. 

Біблійна історія (10�12 хв.)

Попросіть детектива Н. представити тижневий

звіт. Він поданий у Робочому зошиті на стор.

121�122. Нехай усі діти відкриють свої Зошити і

слідкують за текстом під час читання. Зупиняй�

тесь і зачитуйте посилання Святого Письма.

Практичне значення (1�2 хв.)

Зверніть увагу, що, хоча вознесіння Ісуса було

завершенням Його земного життя, історія на

цьому не закінчується. Ісус живе на небесах, і

Він обіцяв, що колись повернеться. А в чеканні

Христа ми повинні виконувати Його Велике До�

ручення. І хоча діти ще не виросли, вони теж

можуть бути свідками Христовими.

Застосування (4�5 хв.)

Попросіть дітей зробити завдання на стор. 121�

122.

Вивчення біблійного вірша (10 хв.)

Господь велить нам, його учням, нести Добру

Звістку по усьому світі. Діти ще не такі дорослі,

щоб поїхати місіонерами в Африку, Індію чи Ки�

тай, але вже сьогодні вони можуть бути місіоне�

рами Христа у своєму класі, у дворі серед сусід�

ських дітей. Ми повинні розповідати всім людям

про любов Христа і Його рятівний подвиг. Деякі

символи вірша ми помістили нижче.

Колекція біблійних 
речових доказів (25�30 хв.)

На цьому уроці ви закінчили розслідування

фактів про земне життя і служіння Ісуса Христа.

Проведіть підсумкову гру�естафету.

Для неї підготуйте картки двох видів. Перші – з

посиланнями біблійних віршів, другі – з запитан�

нями з пройденого матеріалу. На зворотньому

боці карток напишіть слово «вірш» і знак питання

відповідно. Виготовте планшет з кишеньками чи

прикріпіть картки скотчем до дошки. Їхня

кількість має бути розрахована так, щоб кожна

дитина взяла участь у грі 2�3 рази (біблійні вірші

можуть повторюватися).

Розділіть клас на дві команди. Нехай ваш

помічник фіксує правильність відповідей і

кількість балів кожної команди (за правильну

відповідь присуджуйте 10 балів). Розкладіть карт�

ки на дві купки (вірші і запитання). Нехай учасни�

ки команд беруть попарно то вірша, то запитання.

В дорогу! Естафета почалася!

Звертайте увагу на дисципліну і дружну участь.

Добре, якщо в класі не буде переможців і перемо�

жених, щоб діти не ображалися один на одного.

Завершіть заняття чаюванням. Заздалегідь под�

байте про солодкий стіл (ви можете обговорити

це питання з батьками дітей).

У колекції залиште ілюстрацію біблійного вірша.

ВІРШ

Тож ідіть, і навчіть

Матвія 28:19�20

всі народи,
христячи їх в Ім’я Отця

і Сина і Святого Духа
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КЛЮЧОВА ІСТИНА

Ісус Христос дав усім віруючим Духа Святого

для того, щоб утішати їх.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� знати, що Дух Святий – це третя Особа Бога,

рівна Богу�Отцю і Богу�Сину; Він живе в серцях

віруючих і є нашим Утішителем;

� розуміти, що у всіх життєвих ситуаціях вони

можуть шукати розради і заспокоєння у Святого

Духа, молитися і звертатися до Нього за допомо�

гою і зміцненням.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Прочитайте текст уроку і «Щоденне читання

Біблії». Докладно зупиніться на таких місцях Свя�

того Письма, які містять необхідну інформацію

про Бога – Духа Святого: Луки 3:16; Івана 14:16�

26; Римлян 8:26�27 і 1 Солунян 5:19. Зробіть такі

висновки про Духа Святого:

✧ Він – третя Особа Бога, нарівні з Богом�Отцем

і Богом�Сином, єдинорівний, єдиновічний, єдино�

сущний Отцю і Сину;

✧ є присутнім усюди;

✧ Йому належить усяка влада;

✧ вічний;

✧ Дух істини;

✧ Утішитель;

✧ допомагає християнам у їхніх труднощах;

✧ зміцнює нас в наших молитвах;

✧ випробовує серця віруючих;

✧ повчає і нагадує віруючим про Христа і Бога;

✧ Його не можна вгашати.

Проаналізуйте ваші стосунки зі Святим Духом.

Поміркуйте над тим, що вам потрібно змінити в

цих стосунках.

Вирішіть, хто сьогодні буде представляти біблій�

ну історію. Буде краще, якщо урок проведете ви

самі, бо матеріал досить складний.

Підготовка наочності

✓ Приготуйте картки з білого паперу розміром

20x7 см за кількістю учнів. Перед початком уроку

розкладіть на столі картки, а також фломастери,

скотч і ножиці.

✓ На дошці вгорі напишіть: «Ми раді бачити те�

бе,...!»

✓ Підберіть ілюстрації для представлення

біблійної історії на тему «Сходження Святого Духа

на апостолів».

✓ Підготуйте реквізити для сценки�пантоміми

(див. розділ «Колекція біблійних речових до�

казів»).

✓ Ідею щодо виготовлення біблійного вірша

дивіться у відповідному розділі.

✓ Підготуйте до уроку карту давньої Палестини.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

Радісно зустрічайте дітей. Запропонуйте кожно�

му учневі написати своє ім’я на картці і прикріпи�

ти на дошці. Нехай діти наклеять відповідну кар�

тинку у своїх Зошитах на стор. 163.

Нагадайте про листок «Щоденного читання Біб�

лії». Розпитайте дітей про їхнє навчання, друзів,

про проблеми, поговоріть про плани на майбутнє.

Час молитви (10 хв.)

Сьогоднішні молитви будуть зосереджені на темі

«Дух Святий – наш Утішитель». Поясніть дітям, що

Дух Святий заступається за нас перед Богом, нала�

штовує на молитовні розмірковування, формує

зміст наших молитов. Дух Святий знає, що в нас у

думках і серцях. Він допомагає нам у будь�яких си�

туаціях: утішає, коли нам боляче, підкріплює, якщо

нам самотньо, якщо здається, що всі нас покинули.

Саме Дух Святий допомагає духовно рости, роз�

криває наші гріхи і недоліки. Христос послав нам,

як і обіцяв, Утішителя. Він гідний честі і хвали.

Біблійний вірш
«І вблагаю Отця Я, – і Втішителя іншого дасть вам,
щоб із вами повік перебував» (Івана 14:16)

ІНШИЙ УТІШИТЕЛЬ
Дії 2:1�21; Івана 14:16�1814У
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Сьогодні ви будете вчитися дякувати Святому

Духу за турботу. Розділіться на невеликі групи по

3�5 осіб і так проведіть час молитви. Нехай діти

поділяться своїми переживаннями, потребами і

подяками. Завершіть заняття молитвою подяки.

Час співу (10 хв.)

Почніть час прославлення з пісні «Хвала Тобі,

наш Господь!». Поясніть учням, що своїм співом

ми славимо Бога – Отця, Сина і Духа Святого. Бо�

гу приємні наші славослів’я – як фіміам, що кади�

ли священики в храмі, як приємний аромат – па�

хощі Господу.

Запропонуйте кому�небудь з дітей керувати

співом.

Якщо дозволяє час, заспівайте ще кілька пісень

зі збірника «Небесні нотки». Нехай діти виберуть

їх самі.

Основне в уроці

Вступ (3�5 хв.)

Розпитайте ваших учнів про те, що відчували во�

ни, коли батьки залишали їх дома самих. Цілком

можливо, що деякі почували себе самотніми, їм

було незатишно і страшно, а інші спочатку тіши�

лися, бо самі ставали «господарями свого життя».

Вислухайте всі відповіді. Запропонуйте їм ще таку

ситуацію: вас поклали в лікарню на обстеження,

поруч немає нікого з близьких чи друзів. Що б ви

тоді відчували?

Біблійна історія (10�12 хв.)

Прочитайте тижневий звіт детектива Н.

«Зі щоденника приватного детектива Н. – біблій'

не розслідування.

“Сьогодні я знайшов такий факт: Ісус Христос

повернувся додому на небеса! Він піднявся наго�

ру на хмарі – це було захоплююче видовище.

Я думаю, що учні не до кінця розуміли все, що

відбувається. Їх, напевно, охопило почуття самот�

ності, коли Ісус ішов із землі на небо. Три роки во�

ни провели разом. Господь завжди був поруч, на�

вчав і втішав їх. Тепер Христос покинув їх. Вони

самотні.

У їхній пам’яті стали спливати обітниці, які давав

їм Ісус. Про що Він говорив? (Прочитайте Івана

14:16�18). Ісус обіцяв, що замість Нього прийде

Хтось Інший. Це буде Утішитель, Який буде піклу�

ватися, навчати й утішати всіх Божих дітей.

Після вознесіння Ісуса всі учні були разом. Вони

чекали виконання Його обітниць.

Одного разу, у день П’ятидесятниці, коли Єру�

салим був повний прочан і гостей, учні зібралися

разом в одній кімнаті. Раптом звідкись почувся

шум, начебто від сильного вітру. Цей звук поси�

лювався і наповнив увесь будинок, у якому вони

перебували. Раптово над апостолами з’явилися

язички полум’я і осіли на кожному з них. На учнів

зійшов Святий Дух! Це і був обіцяний Утішитель,

Який буде з дітьми Божими завжди, до самої ос�

танньої миті їхнього земного життя. Ісус виконав

Свою обітницю!

Всі учні стали говорити мовами інших народів,

яких раніше не вивчали. Вони раділи і славили

Господа.

Люди, що прийшли на свято до Єрусалима, були

з різних країн. Вони чули, що учні говорили їхніми

рідними мовами і дуже дивувалися. Це був дар

Святого Духа для того, щоб апостоли могли всім

розповісти про Спасителя.

Я дуже радий, що і в мені живе Дух Святий! Обо�

в’язково розповім про це своєму племінникові”».

(Повторіть ключову істину уроку).

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів (3�5 хв.)

П’ятидесятниця (День Седмиць) – свято збору

врожаю, відзначається через п’ятдесят днів після

Пасхи.

Утішитель – той, хто втішає, дає заспокоєння. У

Біблії – Святий Дух.

Прочанин – людина, що подорожує з метою

вшанувати кого�небудь чи що�небудь (на прощу).

Осіли – зійшли й опустилися на голови, заспо�

коїлися (мова йде про язики полум’я як видимий

прояв Духа Святого).

Фіміам – речовина із сильним приємним запа�

хом для кадіння в храмі.

Заступник – захисник.

Практичне значення (5�6 хв.)

Запитайте в дітей, як вони думають, навіщо апо�

столам був даний дар іноземних мов?

Для того, щоб вони могли розповісти людям, що

говорять іншими, не єврейською, мовами, про

Спасителя Ісуса Христа і Його любов до всіх.

Поясніть дітям, що говоріння іншими мовами в

день П’ятидесятниці було особливим даром Свя�

того Духа, призначеним для євангелізації усього

тодішнього світу. Зараз, якщо ми хочемо володіти

іноземною мовою, то повинні докласти чималих

зусиль, щоб вивчити її.
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Покажіть на карті ті області, з яких прийшли

євреї на свято, і, відповідно, чиїми мовами во�

лоділи апостоли. Це було чудо!

Запитайте в дітей, як сьогодні вони можуть зна�

ти про те, що Святий Дух з ними. (Прочитайте Іва�

на 14:16�18).

Дух Святий з нами завжди, якщо ми віримо в

Господа і покаялися у своїх гріхах. Тільки тоді Гос�

подь дає нам дар Святого Духа (Дії 2:38). Людина

не може бути справжнім християнином, якщо в

ній не живе Дух Святий.

Застосування (8�10 хв.)

Скажіть дітям, що Святий Дух дотепер перебу�

ває на землі. Він робить невидиму, але надзви�

чайну роботу в кожній людині. Сьогодні Дух Бо�

жий трудиться й у наших серцях. Саме Він підка�

зує нам, як краще вчинити у тій чи іншій ситуації.

Він засуджує нас, якщо ми погано чинимо,

втішає, якщо ми засмучені, підбадьорює, коли

нам страшно.

Виконайте з класом завдання «Плоди Духа». Не�

хай діти прочитають посилання Галатів 5:22�23(а).

Скажіть їм, що плоди не з’являються самі по собі.

Для того, щоб мати гарний урожай і багато плодів,

потрібно багато працювати. Повідомте, що плоди,

описані в прочитаному дітьми посиланні – це ре�

зультат роботи Святого Духа в людині.

Запитайте дітей, що вони повинні робити, щоб у

їхньому житті були такі плоди. (Вислухайте всі

відповіді).

Допоможіть дітям зробити завдання на стор.

125. Попередньо прочитайте Дії 1:13.

Вивчення біблійного вірша (10 хв.)

Заздалегідь виготовте 10 наголовників�во�

гників. На них ви напишіть слова біблійного вірша

Івана 14:16. Для виготовлення наголовників вам

знадобиться 10 аркушів картону жовтогарячого

кольору, трохи жовтого кольорового паперу і

білий картон формату А4 (5 аркушів) для виготов�

лення обідків (з 1 аркуша виходить 2 обідки).

Виріжте з жовтогарячого картону язички полум’я,

по контуру оформіть жовтим папером, а в центрі

напишіть слова.

Розріжте аркуші білого картону на 4 смужки

вздовж, склейте по дві, а на місці стику приклей�

те полум’я.

Краї наголовника за розміром голови дитини

закріпіть скріпкою.

Для вивчення біблійного вірша запросіть деся�

тьох дітей вийти до дошки. Нехай вони одягнуть

обідки з «вогниками». Запропонуйте дітям виши�

куватися в такій послідовності, щоб вийшов

біблійний вірш. Вивчіть його хором, змінюючи

дітей, щоб кожен взяв участь.

Колекція біблійних
речових доказів (15 хв.)

Час творчості ви проведете у формі інсценівки.

Запропонуйте дітям зіграти історію з моменту

вознесіння Ісуса до сходження Святого Духа, го�

воріння іноземними мовами і проповіді Євангелії

про Христа.

Розподіліть ролі: учні (виберіть за кількістю на�

головників вашого біблійного вірша), ангели – 2

дітей (заготовте для них білі накидки чи тонкі

шарфики, білі чи блискучі), люди з інших міст і

країн – решта.

Історію представте у формі пантоміми. Зіграйте

її кілька разів. Коли наступить момент сходження

Духа – нехай діти тупотять ногами, але не надто

голосно, і дмухають, а ви надягніть на голови

учнів наголовники�вогники.

Для колекції зберіть, роз’єднавши кінці, наго�

ловники�вогники. Не забудьте про бирку.

І вблагаю

Отця
Я
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КЛЮЧОВА ІСТИНА

Бог попереджає: не обманюй.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� знати, що обман – це гріх, а гріх має бути по�

караний;

� усвідомити важливість правдивого повод�

ження і способу життя;

� зрозуміти, що маленької неправди не буває,

тому що всяка неправда – гріх.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Уважно прочитайте Дії 5:1�11. Зверніть увагу,

що Петро підкреслив Божественність Святого Ду�

ха, сказавши: «Ти не людям неправду сказав, але

Богові». Це місце перегукується з темою минуло�

го уроку і підтверджує те, що Дух Святий – Бог, як

Бог Отець і Бог Син.

У Біблії ми знайдемо чимало місць, що поперед�

жають нас не засуджувати інших. Однак, це не оз�

начає, що Петро не мав права сказати Ананії, що

він – брехун. Неправда в будь�якому вигляді і

кількості є гріхом (1 Івана 5:17), а Ананій і Сапфіра

брехали, насамперед , не апостолам, а Богу, Який

бачить справжні думки і вчинки людей. Такий вчи�

нок негожий і, як показує Біблія, був справедливо

покараний. Виявляється, серед віруючих можуть

бути і лжевіруючі, що тільки прикриваються іме�

нем Христа, а насправді мріють про власну вигоду

і прославлення самих себе.

Такими, на жаль, були Ананій і Сапфіра. Ми ба�

чимо, що їхнє рішення обдурити апостолів було

обопільним. Петро відразу звинуватив подружжя

у неправді. Але тільки Господь Сам визначив пока�

рання ошуканцям (порівняти з Луки 9:54�55, Ле�

вит 10:1�7). Бог хотів дати урок новозаповітній

церкві: будьте пильні, не обманюйте, будьте чесні

й у думках, і у вчинках. Наш Бог – бачить серця,

Він відкрив Петрові гріх Ананія і Сапфіри. Апосто�

ли боролися за моральну чистоту церкви і христи�

ян, і тому мали стільки Господніх благословень.

Перевірте свій духовний стан.

Заздалегідь виберіть одного з дітей для того,

щоб він зіграв роль детектива Н. Потренуйтеся з

ним і вашим помічником показувати біблійну

історію.

Підготовка наочності

✓ Для вступу приготуйте який�небудь малень�

кий предмет, що легко міг би вміститися в затис�

нутій долоні (м’ячик, іграшка з кіндер�сюрприза

чи щось подібне).

✓ Виготовте ляльки для показу біблійної істо�

рії – Ананія, Сапфіру, апостола Петра, дві ляль�

ки юнаків�служителів. Для цього виріжте смуж�

ки картону 8x3 см, скріпіть їх скотчем чи степле�

ром у кільце, прикріпіть фігурки героїв. Як аль�

тернативу можна взяти ляльки з покидькового

матеріалу, що ви виготовляли на уроці № 6 цьо�

го семестру. Зробіть ширму – тло, що зображує

інтер’єр єврейської кімнати. Для цього візьміть

2 аркуші картону формату А4, один з них роз�

ріжте на дві частини і прикріпіть скотчем до ці�

лого аркуша так, щоб вийшла ширма�розкла�

дачка. Всередину вклейте збільшений вдвічі і

розфарбований ескіз кімнати. Ескіз і фігурки

ляльок подані нижче.

✓ Оформіть біблійний вірш уроку у вигляді гео�

метричних пазлів. Для цього виріжте з кольорово�

го картону різноманітні геометричні фігури, на�

пишіть на кожній з них по слову з біблійного

вірша і посилання. Потім розріжте їх по довільних

лініях (ідею дивися нижче).

✓ Підготуйте картки з запитаннями (див. розділ

«Застосування»).

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

Вітайте дітей. Запитайте, як у них минув тиждень.

Нехай діти поділяться своїми свідченнями про

турботу і розраду Святого Духа в їхньому житті.

Повторіть вивчені біблійні вірші. Попередьте ді�

тей, що наприкінці семестру буде ще одна гра на

Біблійний вірш
«...неправду відкинувши, говоріть кожен правду до
свого ближнього...» (Ефесян 4:25)

АНАНІЙ І САПФІРА
Дії 5:1�1115У

Р
О

К
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знання віршів. Заохочуйте тих, хто на відмінно

справився з виконанням домашнього завдання і

добре запам’ятав біблійні вірші.

Час молитви (10 хв.)

Моліться з дітьми за те, щоб ніколи не брехати.

Бог хоче, щоб ми вчилися говорити правду один

одному, нашим батькам (навіть тоді, коли боїмося

покарання), іншим людям, а насамперед – Госпо�

ду. Від Бога неможливо нічого приховати, і історія

Ананія і Сапфіри – яскравий приклад тому. Бог ба�

чить наші думки і серця. Якщо ми ще тільки поду�

мали про неправду – Він уже про це знає. Тому,

якщо ви і ваші учні коли�небудь обманювали, по�

просіть в Господа прощення і дайте обіцянку на�

магатися завжди говорити правду.

Час співу (10 хв.)

Сьогодні ви будете розучувати пісню «Справ

поганих не роби». Ця пісня допоможе вашому

класу зрозуміти ключову істину уроку. Обман,

навіть безневинний, є «злою», тобто кепською

справою, гріхом. Бог хоче, щоб ми завжди гово�

рили правду.

Основне в уроці

Вступ (2�3 хв.)

Покажіть дітям невеликий предмет і скажіть, що

їхнє завдання відгадати, у якій руці він опиниться.

На очах у всіх учнів затисніть його в одній руці і

сховайте за спину. Дуже обережно, щоб діти ні в

якому разі не помітили, перекладіть предмет за

пояс, на стіл чи передайте помічнику. Витягніть

перед собою стиснуті кулаки.

Нехай діти спробують відгадати, у якій руці захо�

ваний предмет. Відкрийте долоню, на яку вказали

діти. Нехай вони переконаються, що вона порож�

ня. Запропонуйте їм відгадати ще раз і знову схо�

вайте руки за спину. Повторіть так кілька разів.

Коли діти почнуть втрачати терпіння, відкрийте

обидві долоні. Побачивши, що обидві руки по�

рожні, діти, швидше за все, обуряться і розчаро�

вано скажуть, що «так – нечесно». Погодьтеся з

ними і підведіть до думки про те, що обман

нерідко зустрічається в нашому житті і що ви

спеціально показали такий приклад.

У Біблії теж є історія про неправду.

Біблійна історія (12�15 хв.)

Біблійну історію ви будете представляти за до�

помогою лялькового театру.

Один з учнів має зачитати звіт приватного детек�

тива Н. Дайте йому також слова автора. Ви ж із

помічником візьміть слова героїв.

«Зі щоденника приватного детектива Н. – біблій'

не розслідування.

“Дивні справи відбуваються! Після сходження

Святого Духа на апостолів усе більше і більше лю�

дей приходить до церкви. Слово Боже про�

повідується в храмі, на вулицях і міських майда�

нах. Віруючі продають свої будинки і земельні

ділянки, а гроші приносять апостолам. Усі кошти

розподіляються порівну. Особлива увага звер�

тається на бідних і вдів.

Але нещодавно стався випадок, що стривожив

усіх віруючих і тих, хто чув про це (далі розповідь

демонструють ляльки).

Автор: Ананій і Сапфіра недавно приєдналися до

церкви. Вони були знатними людьми. Відвідуючи

богослужіння, вони намагалися бути у вирі подій.

Сапфіра: Ананію, ти чув, що один віруючий на

ім’я Варнава продав свою землю і приніс гроші

апостолам?

Ананій: Так, я навіть був там, коли він передавав

гроші Петрові. Напевно, пристойною була сума...

Сапфіра: Тепер усі про це тільки і говорять. До

речі, знаєш, що значить ім’я Варнава? «Син уті�

хи». Багато хто, мабуть, «утішився» його грішми.

Ананій: Що нам до цього? У нас великий буди�

нок у Єрусалимі і два поля. Хіба цього мало?

Сапфіра: Ні, досить. Але знаєш, про що я поду�

мала? Давай і ми що�небудь продамо.

Ананій: Навіщо? Я роками це добро наживав. А

тепер продати?

Сапфіра: Ні, ти тільки уяви... Апостоли стоять,

навколо багато народу. І отут приходимо ми і

даємо Петрові гроші. Нас відразу почнуть поважа�

ти, пропускати вперед і поступатися місцем на

зборах.

Ананій: А як же ми будемо жити далі?

Сапфіра: Ну... Хіба я сказала, що потрібно відда�

вати всі гроші?

Ананій: А, я зрозумів. Віддамо частину грошей, а

скажемо – що це вся ціна нашого маєтку! Добре,

домовилися.

Автор: Як вирішили, так і зробили. Через день

Ананій прийшов до апостолів.

Ананій: Вітаю вас. Ось, ми продали свій маєток і

жертвуємо всі гроші церкві.

Петро: Ананію, навіщо ти дозволив сатані

вкласти у своє серце обман? Тебе ніхто не зму�

шував продавати майно. Але якщо ти захотів
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віддати частину грошей, чому говориш, що це

все? Ти збрехав Святому Духові – Богу, а не

людям.

Автор: Почувши це, Ананій упав і вмер. Усі, хто

це бачив, дуже злякалися. Юнаки понесли тіло

Ананія ховати. Через три години до апостолів

прийшла Сапфіра. Вона нічого не знала про

смерть чоловіка і що обман відкрився.

Петро: Сапфіро, чи за стільки�то ви продали свої

землі?

Сапфіра: Так, і ми пожертвували все до копійки!

Петро: Що це ви змовилися обдурити Духа Свя�

того? Чоловік твій умер через обман. Он ідуть ті,

котрі ховали Ананія. Тебе чекає така ж доля!

Автор: Раптом Сапфіра упала до ніг апостолів і

вмерла. Служителі віднесли її і поховали біля чо�

ловіка. У цей день усі в церкві були налякані.

Страх обгорнув серця. Але тепер кожний знав:

прикидатися перед Богом не можна. Якщо ти хри�

стиянин – будь чесним.

У своєму житті ми часто допускаємо «маленькі

грішки»: виправдуємося «забув дома зошит з

математики» (а насправді не зробив домашнього

завдання), «випадково» залишилася здача в ки�

шені, яку забув віддати (а насправді, зовсім не

випадково), болить голова (тому що не хочеться

допомагати мамі). Нам здається, що це дріб’я�

зок, але це гріхи. Ними ми ображаємо Бога, Який

бачить і знає все.

Доля брехунів ганебна. Господь скаже: відійдіть

усі, що чинять беззаконня. Тоді не виправдаєшся,

що «забув зошит» чи «голова боліла».

Бог – ще і наш люблячий Батько, дуже соромно

і негоже брехати своєму Батькові. Я не брешу, бо

люблю Свого Господа.

Давайте завжди будемо чесними перед Богом”».

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів (2 хв.)

Апостол (дослівно «посланник») – так називали

учнів Ісуса Христа.

Ананій – член першої юдейської християнської

громади.

Сапфіра – дружина Ананія.

Практичне значення (10�12 хв.)

Зробіть із класом завдання на стор. 129 Робочо�

го зошита.

Поясніть дітям, що Бог хоче, щоб ми завжди гово�

рили і чинили правдиво. Звичайно, випадок з

Ананієм і Сапфірою налякав багатьох, але відтепер

кожен знав, що християнин – це людина, що має бу�

ти чесна в усьому: і в думках, і у вчинках, і в словах.

Тепер кожен повинен був зробити відповідний вис�

новок: не прикидайся християнином, а будь ним.

Виконайте з дітьми завдання на стор. 130. За�

вдання «Поставте у правильному порядку» допо�

може класу повторити події, про які вони довіда�

лися на минулому уроці й у «Щоденному читанні

Біблії».

Застосування (8�10 хв.)

Закріпіть ключову істину за допомогою жартів�

ливої гри «Нісенітниця». Розділіть дітей на дві

команди. Дайте кожній по 3 картки: в однієї ко�

манди на картках має бути написаний початок

пропозиції, а в іншої – закінчення. Коли діти з’єд�

нають частини, вийде смішна нісенітниця, що не

може бути правдою. Запропонуйте їм відразу ж

змінити пропозиції так, щоб вийшло правдиве

висловлювання.

1а) Якщо теплу воду поставити в холодильник,

то через 40�60 хвилин вона...

1б) стане гарячою, тому що холодильник

нагріває воду.

2а) Якщо підкинути м’ячик угору, то він...

2б) обов’язково полетить ще вище, бо діє сила

небесного тяжіння.

За) Якщо посадити в квітковий горщик кісточку

фініка, то...

3б) через місяць вона проросте пальмою десь в

Африці, тому що кісточка росте усередину землі.

Нагадайте дітям, що правду важливо казати зав�

жди, тому що цього хоче Господь. Чесно жити –

означає наближатися до Бога.

Вивчення біблійного вірша (7�10 хв.)

Біблійний вірш Ефесян 4:25 ми пропонуємо вам

вивчити у формі геометричної головоломки.

Запропонуйте дітям скласти геометричні фігу�

ри. Тільки тоді вони зможуть прочитати вірш. Го�

ловна умова, щоб вірш читався – кожна фігура

має бути не менша за аркуш формату А4.

Ви можете розділитися на 2�3 команди і по черзі

повторювати вірш.

Слова вірша можете розташувати у фігурах на

свій розсуд.

Додаткові ідеї до вивчення вірша.

Варіант 1. Якщо вашим учням 6�7 років, зробіть

фігури різних кольорів. Дітям простіше буде скла�

сти з частин ціле, якщо кожне слово буде певного

кольору.
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Варіант 2. Можна виготовити два комплекти

фігур. На уроці розділіть дітей на дві команди і

організуйте гру «Хто швидше складе вірш».

Колекція біблійних 
речових доказів (12�15 хв.)

Запропонуйте дітям розіграти історію про Ана�

нія і Сапфіру за допомогою лялькового театру. Ця

історія невелика, і всі можуть спробувати зіграти

сюжет.

У колекції залишіть ляльок, вони згодяться вам

надалі.

говоріть

кожен 

4

25

до свого

ближнього
Ефесян

правду 

Слова вірша розташову�

вати у фігурах можете на

свій розсуд.

Ананій Петро Сапфіра Юнак 1 Юнак 2

Інтер’єр кімнати (див. стор. 110) і фігурки

збільшіть і розфарбуйте. 

Для того, щоб фігурки були щільніші, 

їх можна наклеїти на картон.
Як підставку для ляльок 

застосуйте паперове кільце

Ідея до виготовлення паперових ляльок

неправду відкинувши
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Центральна частина

Ліва частина Права частина



Книга вчителя 111

КЛЮЧОВА ІСТИНА

Бог хоче, щоб ми були сміливими, як Степан.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� зрозуміти, у чому полягає християнська

сміливість;

� знати: сміливість не в тому, щоб дати здачі

кривднику, а в тому, щоб сміливо говорити про

Христа.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Вивчіть Дії 6 розд. і 7:51�60. Тема досить склад�

на: смерть першого мученика за віру в Господа.

Зазначте, що Степан не боявся своїх убивць, як і

Христос. Він молився, щоб Бог не залічив (не за�

рахував) людям цього убивства.

Сміливість у християнському розумінні незро�

зуміла дітям, адже коли їх кривдять, вони хочуть за�

хищатися, оборонятися. Поясніть, що сміливість

Степана проявилася в лагідності, любові і до Бога, і

до людей, що убивали його. Він не боявся вмерти за

Христа, сміливо говорив про Господа. Дійсно, це –

гідний приклад для наслідування. Бути сміливим –

значить бути відважним, свідчачи іншим про Христа.

Відповіді на кросворд на стор. 134 Робочого Зо�

шита: По горизонталі: 1. Ісус. 2. Камінь. 3. Єруса�

лим. 4. Дух. 5. Місто. 6. Закон. 7. Життя. По верти�

калі: 1. Навколішки. 2. Синедріон. 3. Гріх. 4. Ангола.

5. Сміливість. 6. Небо.

Підготовка наочності

✓ Підготуйте ілюстрації, які ви будете прикріп�

лювати до дошки за ходом історії (Степан, фари�

сеї, книжники, відкрите небо, камені). Ви можете

скористатися фігурками для фланелеграфа.

✓ Знайдіть кольорову ілюстрацію глиняних таб�

личок з написами.

✓ Біблійний вірш уроку пропонується зробити

у виді криптограми. Напишіть його на аркуші ват�

ману чи непотрібній шпалері і згорніть у вигляді

сувою.

✓ Підготуйте за добу ігрову глину, стеки (чи за�

гострені палички) для виготовлення табличок

(див. розділ «Колекція біблійних речових дока�

зів»). Рецепт глини знаходиться в уроці 2 (1 се�

местр). Обов’язково герметично запакуйте її. Под�

байте про пластикові підкладки для ліплення.

Принесіть кольорові олівці чи фломастери.

Час співу (10 хв.)

Продовжуйте розучувати пісню «Зло перема�

гай». Поясніть дітям, що сміливість необхідна нам

для свідчення про Христа. Допомогти тому, хто

поруч – це добра справа, простити кривдника – це

теж добра справа, не побоятися сказати про Спа�

сителя – і це добра справа.

Сміливість – це навчитися не давати здачі, а мо�

литися за того, хто заподіяв тобі біль.

Час молитви (10 хв.)

Запропонуйте вашим учням помолитися са�

мостійно. Якщо вони будуть соромитися, що при�

родно для дітей, виберіть самі кого�небудь з них

для здійснення молитви.

Завершуючи урок, помоліться самі. Подякуйте

Богу за те, що Він завжди зміцнює наш дух і дарує

сміливість у небезпеці. Нагадайте дітям, що в кри�

тичних ситуаціях ми повинні пам’ятати: Бог

завжди поруч і допомагає, якщо ми просимо Його

про це.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

Привітно зустрічайте кожну дитину. Дайте дітям

відчути вашу теплоту і любов.

Зробіть помітки в «Щоденниках юного детекти�

ва» у Робочих зошитах.

Запитайте в дітей, чи вдалося їм уникати обману

протягом минулого тижня. Похваліть тих, хто чес�

но розповів про свої невдачі.

Наклейте відповідний символ в основний плакат

семестру.

Біблійний вірш
«Бо Я – Господь, Бог твій, що держить тебе за
правицю й говорить до тебе: Не бійся, – Я тобі
поможу!» (Ісаї 41:13)

СМІЛИВІСТЬ
Дії 7:51�6016У

Р
О

К
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Основне в уроці

Вступ (4�5 хв.)

Запитайте дітей, що таке сміливість. Їм, напев�

но, непросто буде визначити саме поняття, але

діти зможуть назвати ситуації, у яких сміливість

виявляється. Поясніть значення цього слова.

Запропонуйте дітям згадати випадки з їхнього

життя, коли їм була необхідна сміливість. Вислу�

хайте кілька історій. Якщо діти не зможуть згада�

ти жодної ситуації, розкажіть їм випадок зі свого

життя (тільки не згущуйте фарби, пам’ятайте про

те, що діти вразливі, і ваша розповідь не повинна

затьмарити зміст біблійної історії).

На завершення скажіть, що в Біблії ми знаходи�

мо чимало випадків, коли людям була необхідна

сміливість.

Біблійна історія (10 хв.)

«Зі щоденника приватного детектива Н. – біблій'

не розслідування.

“Сьогодні наш архів поповниться дуже сумними

фактами.

Слово Боже поширюється з неймовірною силою

і швидкістю. Апостоли всюди сміливо проповіду�

ють про Христа. Але в перших християн з’явилося

чимало ворогів. І, як показало розслідування,

ситуація склалася дуже серйозна.

На дияконське служіння в першій христи�

янській громаді було обрано одного чоловіка на

ім’я Степан. Це була чесна, відповідальна люди�

на. Він проповідував про Христа, пояснюючи лю�

дям Писання, був сповнений Святого Духа,

сміливості і мудрості. Степан дивував законовчи�

телів своєю вченістю. У розмовах з юдеями Свя�

тий Дух відкривав йому істину і давав знання. За�

конникам це було не до душі. Тоді старійшини

підкупили свідків, щоб ті оббрехали Степана і

звинуватили в богохульстві. Його схопили і при�

тягли в синедріон. Безпідставні звинувачення по�

сипалися на голову Степана з усіх боків. Усі суво�

ро дивилися на обвинувачуваного, але що вони

бачили? Обличчя його сяяло, як в Ангела. Це ще

більше розлютило законників.

Степан не став виправдовуватися, а спокійно по�

чав пояснювати тим, що зібралися, Святе Письмо.

Він намагався показати, що Господь з давніх часів

піклувався про Ізраїль, що Ісус – саме Той Месія,

Якого Бог обіцяв послати. Кожне його слово було

вимовлене з такою силою, що всі в синедріоні

відчували, як їх викриває Сам Бог. (Прочитайте з

класом Дії 7:51�54).

Степан же немов би не зауважував їхньої злості.

Він підняв очі і вигукнув: «Я бачу відчинене небо і

Сина Людського біля Отця»!

Фарисеї в люті кинулися на Божого служителя,

схопили його і витягли за місто. Степан, стоячи на

колінах, молився: «Господи, прийми духа мого.

Боже, прости їх і не залічи їм цього гріха». Камені

сипалися на нього з усіх боків. (Прочитайте вірші

55�60).

Степан став першим, хто не побоявся прийняти

смерть за свого Господа. Він є яскравим прикла�

дом сміливого свідчення про Христа і вірності Бо�

гу.

Я теж хочу бути сміливим не для того, щоб

відбиватися від кривдників, але щоб завжди гово�

рити їм про Христа. А ви будете наслідувати при�

клад Степана?

З повагою, детектив Н”».

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів (3�4 хв.)

Диякон – служитель церкви, що допомагає

бідним і нужденним.

Богохульство – образа Бога словом чи вчинком.

Побивання камінням – страта, що відбувалася

через закидання засудженого каменями.

Сміливість – хоробрість, відвага.

Твердошиїй – дослівно: людина з негнучкою ши�

єю; жорстокосердий, пихатий, байдужий, упертий.

Практичне значення (2�3 хв.)

Поясніть дітям, що Степан добре знав, чого хоче

Бог. Він сумлінно виконував своє служіння дияко�

на. Він допомагав вирішувати господарські й інші

питання в церкві. Він сміливо проголошував Доб�

ру Звістку.

Підкресліть ту думку, що Степан умер, але все

одно залишився вірний Господу. Ми повинні бра�

ти приклад зі Степана і не боятися сміливо гово�

рити про Христа.

Справжня сміливість – не в тім, щоб «дати

здачі» кривднику чи обізвати когось у відповідь, а

в тім, щоб уміти сказати: «я – християнин і не бу�

ду битися». Вирішення суперечок за допомогою

кулаків і фізичної сили – поганий вихід із ситуації.

Будь�які питання завжди можна вирішити мирним

способом.

Застосування (6�8 хв.)

Нехай діти дадуть відповідь: що потрібно робити,

коли виникає бажання «відповісти» кривднику?
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Поясніть, що в такому випадку необхідно помо�

литися і попросити в Господа сили встояти.

Господь хоче, щоб ми були сміливими, як Сте�

пан, і, якщо доведеться стати перед небезпекою –

не боялися говорити про Спасителя.

Допоможіть дітям виконати завдання на стор.

133�134 у їхніх Зошитах.

Вивчення біблійного вірша (10�13 хв.)

Розкажіть дітям, що в перші століття, коли хри�

стиянство стало поширюватися по цілому світі,

правитель Римської імперії побачив у ньому за�

грозу. Тому перших християн стали переслідува�

ти, кидати у в’язниці, катувати, страчувати. Вони

йшли в катакомби (печери), щоб сховатися від

гонінь. На стінах таких печер дотепер залишилося

багато різних зашифрованих слів з Біблії, сим�

волів, що були зрозумілі тільки першим віруючим

у Христа. Наприклад, «риба» – це знак християн�

ства, що дійшов до нас із глибокої давнини. Сьо�

годнішній біблійний вірш зашифрований у крип�

тограму (тайнопис). Але за допомогою ключа йо�

го можна розшифрувати.

Знайдіть вірш у Бібліях. Вивчіть його на уроці.

Колекція біблійних 
речових доказів (15�20 хв.)

Покажіть учням малюнок глиняних табличок.

Розкажіть, що раніше папір не був таким доступ�

ним матеріалом, як зараз. Перший папір робили з

очерету – папірусу (його батьківщина – Єгипет), і

він був дуже дорогий. У школах для навчання

дітей папірус не використовували. Листи і послан�

ня писали на глиняних табличках чи дощечках, об�

мазаних глиною.

Сьогодні ви з дітьми зробите подібні глиняні

таблички і напишете на них біблійний вірш уроку

Ісаї 41:13 стеком – загостреною паличкою.

Дістаньте заготовлене зазда�

легідь ігрове тісто. Обов’язково

зробіть його за добу – свіже тісто не має достат�

ньої еластичності. Розділіть тісто на всіх дітей,

роздайте дощечки�підставки. Нехай діти

виліплять руками таблички розміром приблизно

10x15 см, а потім паличками обережно напишуть

біблійний вірш і посилання. Для молодших шко�

лярів вірш для написання можна скоротити в та�

кий спосіб: «Бо Я – Господь, Бог твій... Не бійся, –

Я тобі поможу»

Обережно зберіть таблички і покладіть для про�

сушування. Наступної неділі роздайте їх. Роз�

кажіть, що якщо обробити таблички в духовці на

малому вогні 40�50 хв., то вони стануть як

справжня глина. Якщо такої можливості немає,

можна пофарбувати їх у рудувато�коричневий

колір гуашшю, змішаною з клеєм ПВА у співвідно�

шенні 1:1.

Зробіть свій виріб разом із дітьми і покладіть

його в колекцію.

«Бо Я – Господь, Бог твій, що
держить тебе за правицю й
говорить до тебе: Не бійся, –
Я тобі поможу»

(Ісаї 41:13)
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КЛЮЧОВА ІСТИНА

Біблія вчить, що зустріч з Ісусом змінює наше

життя.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� знати, що приймаючи Ісуса Христа у своє

серце, людина стає новим створінням;

� захотіти шукати Господа (читати Його Слово,

молитися).

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Вивчіть всі посилання з «Щоденного читання

Біблії». Опрацюйте місце Святого Письма – Дії 9:1�

22. Тут записана історія навернення до Бога апосто�

ла Павла. Бог бачив його душу і серце, здібності і

характер. Йому було відомо, що фарисей Савл пе�

реслідував християн. На перший погляд, Савл –

найбільш невідповідна кандидатура для такого важ�

ливого служіння, як місіонерство. Проте Бог покли�

кав саме його. Зверніть увагу на те, що Савл відра�

зу ж назвав того, хто говорив з ним, Господом (вірш

5). Коли ж гонитель християн зрозумів, Хто з ним

говорить, то з готовністю запитав: «Чого хочеш,

щоб я вчинив?». Савл не вимагав у Бога додаткових

пояснень і підтверджень. Він готовий був виконати

все, до чого покликав його Господь.

Як ви реагуєте на Божий заклик? Чи готові ви

виконувати те, до чого вас покликав Господь? По�

думайте про це. Нехай життя апостола Павла буде

прикладом для вас і ваших учнів.

Підготовка наочності

✓ Виготовте посібник «Обличчя» для розділу

Вступ. Зробіть 2 картонних шаблони, у вигляді

дзеркалець з ручкою. По обидва боки намалюйте

на них обличчя з різними емоціями (див. малю�

нок): смутне�веселе і зле�добре.

✓ Підготуйте ілюстрації до біблійної історії (мо�

жете скористатися фланелеграфом).

✓ Для вивчення біблійного вірша приготуйте ве�

ликий конверт. Підпишіть його, вказавши адресу

вашої церкви і недільної школи. На великому ар�

куші розміром А2 напишіть зашифрований у ви�

гляді ребуса біблійний вірш і, склавши, заклейте

його в конверт.

✓ Підготуйте картки з посиланнями: ✧ Луки

19:1�10; ✧ Луки 15:11�24; ✧ Луки 8:27�39.

✓ Для часу творчості вам знадобляться аркуші

білого паперу формату А5, кольорові олівці, фар�

би чи фломастери, степлер чи нитка з голкою.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

Стало тепло. Весна вже в розпалі. Поговоріть з

дітьми щодо того, щоб вирушити на прогулянку в

ліс, парк чи на екскурсію містом. Заплануйте з

дітьми цей захід, вирішіть всі організаційні питан�

ня, залучіть до участі батьків.

Зробіть відповідні позначки в «Щоденниках

юних детективів».

Наклейте наступний символ в основний плакат.

Ви можете запропонувати тим, хто прийшов

раніше, пограти в різні настільні ігри чи роз�

повісти один одному вивчені біблійні вірші.

Час молитви (10 хв.)

На уроці ви будете зупинятися на темі перетво�

рюючої зустрічі людини з Господом. Той, хто

зустрів у своєму житті Ісуса Христа, уже не може

жити, як раніше. Господь змінює не тільки життя,

але і саму людину: її думки, почуття, вчинки, сер�

це, душу, наповняючи їх любов’ю, терпінням,

радістю і змістом.

Біблійний вірш
«Хто в Христі, той створіння нове, – стародавнє ми�
нуло, ото сталось нове»

(2 Коринтян 5:17)

ДОРОГОЮ В ДАМАСК
Дії 9:1�2217У

Р
О
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Дякуйте Господу за те, що Він увійшов у ваше

життя і змінив його. Особистий приклад учителя –

могутній стимул для дітей.

Час співу (7�10 хв.)

Продовжуйте співати «Зло перемагай». До сьо�

годнішнього уроку діти повинні вже досить добре

знати слова цієї пісні.

Запропонуйте їм заспівати ще кілька пісень з

їхнього репертуару, наприклад, «Радість» чи

«Хвала Тобі, наш Господь!». Головне – діти по�

винні пережити радість, прославляючи Господа.

Основне в уроці

Вступ (2�3 хв.)

Запитайте ваш клас, чи спостерігали вони коли�

небудь за виразом обличчя людей.

Візьміть перше «дзеркальце». Покажіть дітям

спочатку смутне обличчя, а потім зворотній бік –

з веселим виразом. Скажіть, що одним рухом

руки ви перемінили емоцію на обличчі. Тепер

візьміть зле�добре обличчя і перемініть емоції

на ньому.

Запитайте в дітей, чи бачили вони подібні зміни

на обличчях людей. Що відбивалося на них?

Іноді досить одного руху чи дії, щоб вираз облич�

чя людини змінився. Погане швидко змінюється

гарним і навпаки. У Біблії теж є розповідь про од�

ну дивну зміну.

Біблійна історія (10�12 хв.)

Дайте час юному детективу В. для його тижнево�

го звіту.

В процесі розповіді зупиняйте його і виставляй�

те ілюстрації, щоб діти могли зосередитися на ос�

новних моментах історії.

«Зі щоденника юного детектива В. – біблійне

розслідування.

“Нарешті дядечко знову залучив мене до робо�

ти! Скільки цікавих подій відбулося в історії пер�

шої церкви! Ось який неймовірний факт я розко�

пав: виявляється, Бог може дуже швидко змінити

людину. У це важко повірити, але це – найчистіша

правда!

Отож, як вам уже відомо, у ранньої церкви

з’явилося багато ворогів. Одним з них був чо�

ловік на ім’я Савл. Його ім’я вам знайоме: саме

він стеріг одяг тих, хто брав участь у вбивстві

Степана.

Савл був фарисеєм, добре знав Закон Мойсея і

вважав, що любить Бога. Тому він ніяк не міг зми�

ритися з тим, що з’явилося багато людей, які

сповідують ім’я якогось Ісуса. Савл вирішив будь�

що викорінити це «зло» зі свого народу.

Він став розшукувати віруючих і заарештовувати

їх. Де б не збиралися християни, їх усюди пе�

реслідували люди Савла.

Гонитель церкви не обмежився одним Єруса�

лимом. Він взяв у первосвящеників листа з доз�

волом на арешт християн і вирушив до інших

міст.

І ось Савл зі своїми людьми наближався до

міста Дамаска в передчутті нових арештів. Зне�

нацька з неба засяяло сильне світло. Від не�

сподіванки Савл упав на землю. Раптом він почув

голос. Цей голос звертався прямо до нього, нази�

ваючи його на ім’я: «Савле, Савле, чому ти Мене

переслідуєш?». Від жаху Савл затремтів і промо�

вив: «Хто ти, Господи?». Голос відповів: «Я – Ісус,

Якого ти переслідуєш. Важко тобі бити ногою ко�

лючку». Савл зрозумів, що його зупинив Сам Бог.

У трепеті він запитав: «Що мені тепер робити?»

Бог повелів йому йти в місто і чекати.

Оце так! Зустріч із Самим Ісусом! Люди, що

йшли з Савлом, були налякані не менше. Вони чу�

ли голос, але нікого не бачили.

Коли все зникло, Савл підвівся з землі. Він

нічого не бачив, тому що осліп від яскравого сяй�

ва Божої слави. Люди взяли його під руки і відве�

ли в місто.

Минуло три дні. Увесь цей час Савл нічого не їв і

не пив. Йому було над чим подумати. Він зро�

зумів, що весь час він ішов проти Бога і робив не�

добре в Його очах. Але ця зустріч все перемінила.

Думаю, ці три дні Савл молився. Можливо, він

просив у Бога прощення за минуле, запитував, що

ж йому робити далі. Господь послав до Савла од�

ного християнина з міста Дамаска на ім’я Ананій.

Він помолився над осліплим Савлом, і Бог повер�

нув тому зір.

Кілька днів Савл пробув з віруючими в Дамаску.

Він відкрито всім розповідав, що з ним сталося і

гаряче проповідував про Ісуса Христа, що Він є

Син Божий. Люди дивилися на Савла і дивувалися

тим змінам, що зробив з ним Господь. Тепер і ім’я

в нього стало іншим – Павло.

Особиста зустріч з Ісусом докорінно змінює

життя людини. Змінюється її поведінка, слова і

думки. Центром життя такої людини стає Христос.

Господь змінив Савла. Моє життя – також. А ви

хочете зустрітися з Ісусом?

З повагою детектив В.”»
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Практичне значення (3�5 хв.)

Людське життя може змінитися за кілька се�

кунд, але тільки зустріч з Ісусом Христом цілком

змінює саму людину, її думки, серце, вчинки.

Як Павло – недавній гонитель Христа – ми теж

буваємо неслухняними й озлобленими. Але Гос�

подь і Його жертовна любов змінює життя лю�

дини, наповнюючи його змістом. Які зміни у

собі ви дозволите зробити Богові сьогодні?

(Вислухайте відповіді). Прийняти Ісуса Христа

як Свого Спасителя і Господа і, як апостол Пав�

ло, піти за Ним.

Застосування (5�7 хв.)

Виконайте з класом завдання «Виберіть пра�

вильні відповіді» у Робочих зошитах, нехай діти

також дадуть відповідь на запитання на стор. 137

для закріплення матеріалу уроку.

Якщо у вас залишається час, виконайте ще одне

завдання. Розділіть учнів на три групи. Кожній

групі дайте картку з посиланням на Святе Письмо

(див. розділ «Підготовка наочності»). Діти повинні

вивчити даний їм уривок і простежити, як зміни�

лося життя біблійного героя після зустрічі з Ісу�

сом. Коли всі групи виконають завдання, коротко

обговоріть відповіді.

Можливо, хто�небудь з учнів захоче прийняти

Ісуса у своє серце. Помоліться разом з такими

дітьми. Пам’ятайте, що навернення до Ісуса – це

те, заради чого Ви займаєтеся з дітьми.

Вивчення біблійного вірша (10�12 хв.)

Покажіть дітям конверт. Нагадайте, що в Савла

були листи від первосвящеників. Скажіть, що на

ім’я класу теж прийшов лист. Відкрийте конверт.

Текст вірша зашифрований у вигляді ребуса. Дітям

потрібно розшифрувати його і вивчити напам’ять.

Поясніть дітям принципи роботи з ребусом. Поря�

док букв визначається цифрами, що відповідають

порядку букв у словах (123 – ліс, 321 – сіл), зна�

ком «,» – пропущена буква (див. малюнок нижче).

Похваліть тих, хто виконає завдання першим.

Усі разом повторіть вірш кілька разів.

Колекція біблійних 
речових доказів (15 хв.)

Запропонуйте дітям створити ілюстрації до

біблійної історії. Її можна розділити на такі сю�

жети:

✧ Савл стереже одяг;

✧ гонитель церкви Христової;

✧ листи первосвящеників;

✧ дорогою в Дамаск;

✧ несподівана зустріч з Христом;

✧ Савл очікує;

✧ Ананій у Савла.

Малюнки можуть бути виконані олівцями, фар�

бами чи фломастерами.

Зберіть та зшийте картинки у книжечку. Це буде

колективна робота всього класу, що піде в ко�

лекцію.

«
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КЛЮЧОВА ІСТИНА

Бог хоче, щоб ми ретельно молилися один за

одного.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� дізнатися, що молитва з вірою може багато; 

� зрозуміти, що їм потрібно завжди молитися

один за одного, як і церква молилася за Петра.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Опрацюйте Дії 12:1�17. У тлумаченні ключової

істини вам допоможуть додаткові посилання: Яко�

ва 5:16; 1 Солунян 5:17�18 і 1 Тимофія 2:1�3. Авто�

ри цих віршів спонукають нас сердечно (ревно)

молитися один за одного.

Зверніть увагу на вірш Дії 12:5. Петра схопили і

кинули до в’язниці, але Церква старанно (ревно)

молиться за нього Богу.

Ми знаємо зі свого молитовного досвіду, що

ревна і старанна молитва може зробити багато чо�

го. У даному випадку, за молитвою віруючих Пет�

ро був звільнений з темниці чудесним чином.

Відповідь Бога на молитву завжди приходить

вчасно. В історії зі звільненням Петра це відбуло�

ся досить швидко, тому й стає зрозумілою реакція

Церкви (вона не повірила, що Петро стоїть біля

воріт). Але Бог діє за Своїм планом і згідно зі

Своєю волею.

Ви повинні самі ревно молитися за своїх дітей і

навчити їх молитися один за одного.

Підготовка наочності

✓ Підготуйте ілюстрації локомотива і вагонів

електропоїзда чи потренуйтесь малювати їх са�

мостійно (див. зразок).

✓ Збільшіть запропоновані символи для ілюст�

рування біблійної історії чи виготовте їх са�

мостійно. Символи мають бу�

ти великі, щоб діти добре їх

бачили: ✧ кайдани; руки в

молитві; ✧ Ангел; ✧ Петро

без ланцюгів; ✧ віруючі радіють.

✓ Приготуйте для часу творчості ножиці, клей,

кольоровий папір, картон, аркуші білого паперу,

фломастери, прості олівці.

✓ Виготовте кілька варіантів шаблонів для «Мо�

литовної кишеньки» (ідею див. у відповідному

розділі).

✓ Заготовте для кожної дитини картки невели�

кого розміру (5x10 см) для молитовного листка і

коробочку чи пластиковий контейнер.

✓ Виготовте посібник для вивчення біблійного

вірша (див. відповідний розділ).

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

Радісно вітайте дітей. Якщо до вас у клас прий�

шли новенькі, будьте з ними особливо уважні.

Познайомте їх із усіма дітьми, попросіть кого�не�

будь опікуватися новеньким якийсь час. Довідай�

теся про самопочуття тих, хто не був на минуло�

му занятті.

Не забудьте зробити відповідні позначки в «Що�

денниках юних детективів». У цей час ви можете

перевірити вивчені дітьми вірші чи запропонувати

дітям перевірити один одного.

Час молитви (10�13 хв.)

На початку помоліться ви, висловивши думки за

темою уроку – ревна молитва один за одного.

Просіть Господа про благословення.

Біблійний вірш
«І все, чого ви в молитві попросите з вірою, – то
одержите» (Матвія 21:22)

ДИВНЕ ЗВІЛЬНЕННЯ
Дії 12:1�1718У
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В кінці заняття, коли кожний візьме молитовну

картку з ім’ям свого однокласника (див. розділ

Застосування), запропонуйте дітям уже на занятті

подумки помолитися за свого «підопічного».

Час співу (7�10 хв.)

Сьогодні заспівайте вже знайому дітям пісню

«Молитва». Нагадайте їм, що молитва – це розмо�

ва з Господом, спілкування з Другом, Утішителем,

Батьком Небесним.

Поясніть, що Богу приємні наші молитви, це,

за словами псалмоспівця Давида, пахощі – фі�

міам перед обличчям Бога (Псалом 140 (141):2).

Коли ми молимося, то перебуваємо в спілку�

ванні з нашим люблячим Батьком. Він обіцяє

слухати і відповідати нам (Єремії 33:3; Псалом

33 (34):16).

Основне в уроці

Вступ (3�5 хв.)

Прикріпіть чи намалюйте на дошці локомотив

електропоїзда. Запитайте дітей, чи знають вони,

що це таке, чи їздили вони коли�небудь на елект�

ропоїздах. Чи можуть вони поїхати куди�небудь на

цьому локомотиві?

Ні, не можуть, тому що не вистачає залізниці.

Домалюйте рейки. Запитайте, чи може тепер еле�

ктропоїзд їхати. Ні, тому що він не підключений до

електрики.

З’єднаєте локомотив із проводами. Запитайте

учнів, чи може тепер їхати потяг. Так!

Скажіть дітям, що ми теж схожі на цей електро�

поїзд, тому що залежимо від багатьох речей, а без

молитви не можемо робити нічого.

Сьогодні ми довідаємося історію з Біблії про те,

що може відбуватися, коли люди моляться.

Біблійна історія (10 хв.)

Попросіть детектива Н. зробити тижневий звіт.

В ході історії прикріплюйте символи до дошки.

«Зі щоденника приватного детектива Н. – біблій'

не розслідування.

“Історія першої церкви рясніє незвичайними

фактами. Той, що я знайшов цього тижня – просто

приголомшив мене!

Церква росла, християни працювали і жили

однією великою родиною. В той час правив цар

Ірод Агріпа І. Був він жорстокою людиною і люто

ненавидів християн. Він наказав заарештувати і

стратити апостола Якова. Юдеї це схвалили. Потім

він наказав схопити і посадити у в’язницю і Петра.

Наказ Ірода було негайно виконано. Цар вирішив

стратити апостола при всьому народі.

Петра кинули до темниці, закували в ланцюги

між двома воїнами і стерегли як особливо небез�

печного злочинця. Чотири четверики стражників

(16 чоловік) невпинно стежили за ним.

Церква всю ніч гаряче молилася, щоб Господь

звільнив Петра, спас від смерті (нехай хтось із

дітей зачитає Дії 12:5).

Закований у ланцюги Петро спав. Раптом се�

ред ночі його хтось штовхнув у бік. Відкривши

очі, апостол побачив яскраве світло й Ангела

посередині камери. Дивним чином ланцюги самі

впали з рук Петра, Ангел звелів йому одягтися,

взутися і йти за ним. Апостол був здивований.

Він ішов за Ангелом і думав, що бачить сон. Так

вони пройшли крізь сторожу, вийшли з в’яз�

ниці, пройшли одну вулицю, і раптом Ангел

зник. Петро зрозумів, що це був не сон! Він

вільний! Бог спас його від смерті! (Прочитайте

вірші 7�11).

З радістю він поспішив до будинку, де збирали�

ся віруючі. На його стукіт вийшла служниця Рода.

Вона почула голос Петра і з радості забула відчи�

нити ворота. Рода побігла повідомити усім чудес�

ну новину. Але їй не повірили. Коли ж вона стала

наполягати на своєму, а Петро продовжував сту�

кати, ті, що зібралися, вирішили все�таки подиви�

тися, хто там. Відчинивши ворота, вони здивува�

лися: це дійсно був Петро! (Нехай хтось прочитає

вірш 17). Бог дивовижним чином відповів на мо�

литву Церкви. Воістину, молитва з вірою здатна

робити великі чудеса!

Нарешті мені стало зрозуміло, якою могутньою

зброєю є молитва. Я буду молитися за мого доро�

гого племінника.

А ви за кого молитеся?”»

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів (2 хв.)

Ірод Агріпа І – онук Ірода Великого, цар Юдеї.

Дні Опрісноків – святкові дні, що йшли відразу

за Пасхою.

Опрісноки – прісні хліби, спечені з тіста без

дріжджів.

Ревно – старанно, ретельно.

Практичне значення (5�6 хв.)

Якщо ми ревно і з вірою молимося, і наше про�

хання відповідає Божій волі, то Господь пошле те,

що ми просимо. Скажіть учням що, незважаючи
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на те, що вони ще діти, Бог хоче, щоб вони моли�

лися один за одного.

Тепер поверніться до малюнка електропоїзда

на дошці (зі Вступу). Скажіть, що цей локомотив

може їхати й сам. Але він також може тягти за

собою багато вагончиків, і користі від цього буде

набагато більше. Домалюйте чи прикріпіть кілька

вагончиків.

Скажіть дітям, що коли Петро був у небезпеці,

його друзі ревно за нього молилися. Ми теж по�

винні молитися за друзів, за свою церкву, за на�

ших служителів.

Нехай учні виконають у своїх Зошитах завдання

на стор. 141. Якщо ви не видаєте Зошити дітям

додому, коротенько розкажіть їм історію, записа�

ну на цій же сторінці.

Застосування (10�12 хв.)

Запитайте дітей, що ми можемо робити доброго

для своїх друзів і однокласників. (Дайте час для

обговорення).

Найголовніше – молитися за них. Підведіть

дітей до того, що Бог чує наші молитви і

відповідає на них, якщо ми молимося з вірою,

ретельністю, ревно.

Роздайте учням невеликі листочки. Нехай кожна

дитина напише на цій картці своє ім’я, прізвище, а

також молитовні потреби. Листочки згорніть і по�

кладіть у контейнер чи коробочку. Пронесіть його

класом, і нехай кожний візьме собі листочок з

іменем і молитовними потребами однокласника.

Протягом наступного тижня діти будуть молитися

один за одного. Вся інформація (хто за кого буде

молитися) має зберігатися в таємниці. Наступного

уроку діти дізнаються, хто за них молився, і вру�

чать один одному пам’ятні подаруночки чи

листівки з побажаннями (наприкінці уроку ще раз

нагадайте їм про сюрпризи)!

Виконайте з дітьми завдання в їхніх Зошитах на

стор. 142. Якщо діти вашого класу – молодші

школярі, приготуйте для другого завдання ал�

фавіт.

Зауважте: ми повинні бути постійними у своїх

молитвах.

Вивчення біблійного вірша (7�10 хв.)

Для виготовлення посібника візьміть 5 аркушів

паперу формату А4, складіть їх один на другий

(див. малюнок), на верхньому аркуші намалюйте

фігурку чоловічка, а потім виріжте. На чотирьох

чоловічках напишіть по одному

уривку біблійного вірша, а на п’ятому

– посилання.

На уроці перемішайте їх і дайте дітям завдання:

знайти біблійний вірш уроку, записаний у Єван�

гелії від Матвія 21:22, а потім зібрати чоловічків у

ланцюжок у правильному порядку і склеїти їх

скотчем.

Ви можете зробити 2 комплекти чоловічків,

розділитися на дві команди і позмагатися, хто

швидше збере і вивчить вірш. Не забувайте повто�

рювати посилання на Писання.

Колекція біблійних
речових доказів (15 хв.)

Роздайте дітям кольоровий і білий папір, кар�

тон, клей, ножиці і шаблони. Запропонуйте їм ви�

готовити «Молитовну кишеньку» (покажіть гото�

вий виріб).

Хід роботи:

1. Вирізувати за допомогою шаблона по 2 до�

лоньки з кольорового і білого паперу.

2. Приклеїти краї кольорової деталі до білої.

3. На одному кольоровому боці виробу написати

біблійний вірш уроку, а на іншому – посилання до

нього.

4. Зігнути долоньку за пунктиром, щоб кишень�

ка була об’ємною.

5. Зробити невеликі надрізи в підставці.

6. Склеїти дві деталі по краях, не торкаючись

верху;

7. Підставку відігнути і приклеїти на картон.

Нехай учні поставлять ці молитовні кишеньки у

себе дома на видному місці. В кишеньку можна

вкладати листки з молитовними потребами й іме�

нами тих, за кого молишся.

Матфея
21:22
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КЛЮЧОВА ІСТИНА

Бог хоче, щоб ми робили добрі справи і не за�

смучувалися.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� знати, що, роблячи добрі справи, не потрібно

засмучуватися, якщо обставини складаються не

на краще;

� знати, від чого буває зневіра і як з нею боро�

тися.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Вивчіть усі посилання Святого Письма, подані в

уроці.

Поширюючи Слово Боже, Павло і Сила добрали�

ся до міста Филипи. Протягом усієї дороги вони

зупинялися в християнських громадах, підбадьо�

рюючи і зміцнюючи віруючих у Христа. Багато по�

трудилися апостоли й у проповіді Слова Божого

для спасіння язичників.

У Филипах стався цікавий випадок. Одна служ�

ниця була обтяжена духом прорікання (окультним

духом). Її господарі мали чималий грошовий при�

буток від дару своєї служниці. Багато днів підряд

вона, побачивши апостолів, кричала, що це раби

Всевишнього, які вказують дорогу до спасіння.

Павло обурився, бо бачив нещасну під владою сил

пітьми, і вигнав з неї нечистого духа. Господарі

жінки звинуватили Павла і Силу в порушенні їхніх

звичаїв, але насправді вони розлютилися через

втрату доходів. Апостолів за їхні добрі справи –

проповідь спасіння у Христі – побили, кинули до

в’язниці. Судді були не в змозі прийняти справед�

ливе і законне рішення.

У в’язниці апостоли моляться і співають, славля�

чи Бога, чим свідчать про істинну віру в Господа.

У якому стані перебуваєте ви, коли зустрічаєте�

ся з труднощами?

Бог хоче, щоб ми, виконуючи Його справу, не за�

смучувалися.

Підготовка наочності

✓ Підберіть ілюстрації до біблійної історії.

✓ Підготуйте кілька сувенірів чи листівок з по�

бажаннями для тих дітей, які були відсутні мину�

лого уроку.

✓ Принесіть на урок гілочку сосни і кілька ши�

шок. Якщо у вас немає можливості знайти живі

експонати, скористайтеся малюнками.

✓ Приготуйте невеликий моток товстих в’язаль�

них ниток чи мотузку для білизни.

✓ Виготовте три картки з описом життєвих си�

туацій (див. Практичне значення).

✓ Підготуйте кольорові олівці, фломастери й

аркуші білого паперу.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

Радісно вітайте всіх учнів. Розпитайте їх, як ми�

нув тиждень. Чи не забували вони молитися за

своїх друзів? Чи всі принесли пам’ятні сувеніри

або листівки? Якщо хтось з учнів вже одержав Бо�

жу відповідь на своє прохання, нехай поділиться

переживаннями з усіма.

Час молитви (8�10 хв.)

Подякуйте Господу за здоров’я ваших учнів, за

те, що ви сьогодні можете бути на уроці.

Біблійний вірш
«А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого
пожнемо, коли не ослабнемо» (Галатів 6:9)

ТРУДНОЩІ
Дії 16:16�3419У
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Попросіть Божого проводу, щоб Господь благо�

словив цей урок і допоміг дітям зрозуміти ключо�

ву істину.

Нагадайте дітям про поведінку під час молитви.

Це розмова з Богом, тому потрібно поводитися

гідно і благоговійно.

Подякуйте Господу за те, що Він чує наші молит�

ви і відповідає на них. Нехай помоляться ті, хто

одержав відповіді на молитви минулого тижня.

Час співу (10 хв.)

Запропонуйте для вивчення пісню «Хочу я про�

славить».

Ця пісня допоможе дітям налаштуватися на

сприйняття біблійної істини: Бог завжди поруч і

допомагає тим, у кого труднощі. Він хоче, щоб ми

не впадали в зневіру, а раділи у всіх обставинах

нашого життя.

Заспівайте чи зіграйте дітям мелодію, нехай во�

ни її прослухають, а потім вивчіть перший і другий

куплети.

Основне в уроці

Вступ (2�3 хв.)

Покажіть дітям гілочку сосни і кілька шишок.

Запитайте, чи знають вони, що це. Чи бували во�

ни в лісі? Скажіть, що в хвойних лісах, особливо

в спекотну погоду, бувають сильні пожежі. Во�

гонь знищує цілі кілометри лісу, усе живе гине.

Гинуть у вогні і шишки. Але через якийсь час

можна побачити, як проростають молоді сосон�

ки. Відкіля ж береться ця рослинність? Справа в

тому, що на соснах, крім простих, є й особливі

шишки. У звичайних умовах вони ніколи не роз�

криваються і не віддають свої насіння. Тільки

після лісових пожеж ці шишки, обгорілі і мертві

на перший погляд, розкриваються і віддають

своє насіння землі.

У Біблії ми знаходимо відповідь на питання: що

робити, коли ми потрапляємо у подібні життєві

«лісові пожежі» (хвороби, проблеми, труднощі,

смерть близьких, друзів)?

Біблійна історія (10�12 хв.)

Нехай детектив Н. зачитає свій звіт.

«Зі щоденника приватного детектива Н. – біблій'

не розслідування.

“Сьогодні я записую в щоденник такі факти:

апостол Павло і Сила вирушили в другу місіонер�

ську подорож. Вони відвідали ті міста, де люди

недавно навернулися до Господа, і скрізь про�

повідували про Христа. Багато хто приходив до

Господа, почувши їхню проповідь. Одного разу

Павло і Сила прийшли в місто Филипи. Дорогою

до молитовного будинку їх зустріла служниця ба�

гатих панів, що була одержима віщунським духом.

Її господарі заробляли на її «хисті» великі гроші.

Служниця стала ходити за служителями і кричати:

«Ці люди – раби Бога Всевишнього. Вони прові�

щають нам дорогу до спасіння». Так повторюва�

лося щодня. Павло обурився і сказав: «У ім’я Ісу�

са велю тобі, злий дух, вийди з неї». Нечистий дух

вийшов з жінки, вона видужала і перестала віщу�

вати. Коли її господарі зрозуміли, що тепер зали�

шаться без прибутку, то дуже розлютилися. Вони

схопили Павла і Силу та притягли їх до начальни�

ків. Місіонерів брехливо звинуватили в бун�

тарстві, побили палицями і кинули до в’язниці.

Тюремний сторож забив їхні ноги в колоди.

Павло і Сила могли впасти в зневіру, внутріш�

ньо обурюючись: «Господи, ми так багато робимо

доброго, а самі ж і тепер у в’язниці!» Але, вияв�

ляється, Павло і Сила думали інакше. Сидячи на

кам’яній підлозі, заковані в колоди, вони стали

молитися і співати Богові. Вони вірили, що Гос�

подь був з ними. Настала ніч, але у в’язниці ніхто

не спав. Усі слухали цих дивних людей. Раптом

сильний землетрус похитнув темницю від даху до

фундаменту. Двері камер відчинилися, а кайдани

з в’язнів поспадали. Це було Боже чудо! (Прочи�

тайте Дії 16:25�26).

Від шуму прокинувся тюремний сторож, і, поба�

чивши відчинені двері, подумав, що в’язні втекли.

З жаху він схопив меч, щоб убити себе. Але Пав�

ло сказав: «Не роби собі ніякого зла, ми всі тут».

Тоді сторож наказав принести вогню і вбіг у каме�

ру де сиділи Божі служителі (прочитайте вірші

29�34). На його питання: «Що мені робити, щоб

спастися?», Павло і Сила відповіли: «Віруй у Гос�

пода Ісуса Христа, і спасешся ти і твоя родина».

Схвильований сторож звільнив в’язнів і привів

до себе додому. Там він їх нагодував і перев’язав

рани. Апостол Павло і Сила розповіли про Ісуса

всім, хто був у домі. Вони покаялися, прийнявши

Христа як свого Спасителя, і хрестилися. Радість

переповняла їхні серця.

Дійсно, Бог зробив дивовижне. Біль від побоїв і

ув’язнення Він перемінив на радість спасіння

грішників.

Тепер Павло і Сила бачили, що їхнє приниження

Господь обернув на благо «для спасіння погибаю�

чих». Якби вони не потрапили у в’язницю, можли�
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во, тюремний сторож і його родина ніколи б не

почули про Ісуса.

Господь обіцяв, що ніколи не залишить нас са�

мотніми у важких ситуаціях. Навпаки, чим нам

важче, тим ближче Господь. Мені навіть згадали�

ся слова однієї християнської пісні, де співають

про те, що чим ніч темніша, тим яскравіші зірки,

чим глибша скорбота, тим ближче Бог.

А ще Він хоче, щоб ми знали: роблячи добрі

справи, не можна зневірюватися.

З повагою, детектив Н”».

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів (4 хв.)

Місіонер – духовна особа, яку посилає церква

для поширення євангельської звістки.

Зневіра – смуток, сум, туга.

Віщунський дух – дух гадання, ясновидіння, во�

рожбитства.

Колода – дерев’яне чи залізне пристосування, у

яке вставлялися ноги в’язнів.

Филипи – місто в східній частині Македонії.

Практичне значення (15 хв.)

Запитайте дітей, чого хоче Господь, коли у нас

виникають труднощі. (Вислухайте відповіді). На�

гадайте дітям про соснові шишки з історії Вступу.

Скажіть, що іноді Бог допускає випробування,

щоб зробити в нашому житті щось особливе. Він

хоче, щоб ми не сумували, коли несемо звістку

про спасіння іншим людям. Дивлячись на Павла і

Силу можна побачити, що вони, по�перше, моли�

лися, а по�друге – радісно співали, прославляю�

чи Бога.

Виконайте завдання цього уроку в Робочих зо�

шитах на стор. 145�146.

Застосування (8�9 хв.)

Розділіть дітей на три групи і дайте кожній

картку з описом ситуації. Учні мають допомогти

героям вирішити проблему. Це навчить їх не впа�

дати у відчай, коли можна з радістю трудитися

для Господа.

Ситуація 1

Оленка сильно занедужала і потрапила в лікар�

ню. Ох, як невчасно! Адже незабаром в школі

відбудеться святковий вечір, якого вона так чека�

ла. Але в лікарні багато дітей, яким...

Ситуація 2

Мама зібралася в гості до бабусі. На вокзал во�

на прибула вчасно. Але рейс відмінили, а касир

навідріз відмовилася продати квиток на ранковий

автобус, зіславшись на те, що вже немає вільних

місць. Однак мама не впала у розпач...

Ситуація 3

Сашко сьогодні забув ключі. Він розраховував,

що встигне застати вдома брата, але його затри�

мали в школі, і брат пішов у справах. Тепер Сашко

стоїть біля зачинених дверей, і невідомо, скільки

ще доведеться чекати...

Вивчення біблійного вірша (10 хв.)

Розділіться на групи дівчатка�хлопчики, вивчіть

вірш хором. Коли діти запам’ятають вірш, запро�

понуйте пограти в гру.

Розсадіть дітей у коло. Перший гравець бере мо�

ток ниток, говорить початкове слово вірша і кидає

моток іншому гравцю, міцно тримаючи в руці

кінець нитки. Той, хто піймав моток, говорить дру�

ге слово вірша і, тримаючи свою ділянку нитки,

кидає моток наступному. Повторюйте вірш доти,

поки не закінчиться нитка. Зверніть увагу дітей на

візерунок, що утворився. Скажіть, що іноді нам

наші проблеми здаються моторошною плутани�

ною, але Господь бачить у них особливий візеру�

нок і може легко все розплутати.

Колекція біблійних
речових доказів (10 хв.)

Сьогодні ви з дітьми зробите ілюстрації до

біблійної історії. Нехай діти самі виберуть сюжет

для малюнків. Роботу можна виконувати кольоро�

вими олівцями чи фломастерами.

Для колекції візьміть кілька малюнків учнів на

вибір. Прикріпіть бирки. З інших робіт обов’язко�

во зробіть виставку.
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КЛЮЧОВА ІСТИНА

Біблія вчить, що є тільки Один істинний Бог –

Бог Отець, Син і Дух Святий.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� знати, що є тільки Один істинний Бог – Бог

Отець, Син і Дух Святий;

� уміти пояснити, кому вони повинні поклоня�

тися;

� вільно розповідати про дорогу до спасіння.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Опрацюйте текст уроку і «Щоденне читання

Біблії».

Сьогодні ви зачепите важливу тему – є тільки

Один істинний Бог. Учні повинні згадати сторінки

з історії ізраїльського народу, Боже милосердя і

любов, виявлені в житті ізраїльтян. Бог спочатку

відкрився цьому неслухняному народові і закли�

кав його через Мойсея і патріархів поклонятися

тільки Одному істинному Богу.

Коли на Сінаї був отриманий Закон, його пер�

шою заповіддю була саме та, що стосується по�

клоніння Богу (Вихід 20:2�6). У ній розкрито все: є

тільки Один істинний Бог, а всі решта – лише ідо�

ли; не можна поклонятися іншим богам і створю�

вати собі їхнє зображення. Бог – Він є єдиний, жи�

вий і істинний. Поясніть дітям, що Бог єдиний у

трьох Особах.

Вивчіть додаткові посилання, що допоможуть

вам у розкритті теми: Повторення Закону 6:4�5;

Ісаї 26:4; 44:8; 45:22; Єремії 25:6; Псалом

80(81):10.

Читаючи Дії 19:23�40, зверніть увагу на те, що

особисті інтереси золотаря Дмитра, його напускна

релігійність були викликані лише турботою про

гроші. Коли він побачив у Павлові погрозу для

свого бізнесу, то пустив у хід «важку артилерію».

Під голосними фразами про вірність і справед�

ливість Дмитро приховував своє користолюбство.

Перевірте себе, чи немає у вашому серці нещи�

рості стосовно Бога і служіння. Просіть в Господа

сили завжди бути вірним Йому і Його справі.

Розкажіть дітям про храм Артеміди. Хоча він

вважається чудовим і є одним із семи чудес світу,

насправді він був збіговиськом містичних культів,

а сама скульптура Артеміди виглядала досить

страхітливо (вона була цілком чорною з потвор�

ною фігурою).

Підготовка наочності

✓ Для представлення біблійної історії скорис�

тайтеся фігурками для фланелеграфа.

✓ Для гри на закріплення матеріалу уроку виго�

товте 3 копії ілюстрації скульптури Артеміди

Ефеської та її храму (вона дана наприкінці уроку).

Зображення храму поставте на картон і розріжте

на 6 частин два комплекти.

✓ Приготуйте невеликі призи на кожного учня.

✓ Приготуйте фломастери чи кольорові олівці,

аркуші білого паперу, фарби і пензлики.

✓ Виготовте кубик з біблійним віршем (див.

відповідний розділ).

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

Зустрічайте дітей з радістю. Запитайте в них, що

цікавого відбулося за останній тиждень. Можли�

во, у когось з учнів були особливі переживання чи

благословення. Дайте можливість дітям про все

розповісти.

Наклейте черговий символ в основний плакат

семестру. Дайте дітям настільні ігри чи попросіть

повторити біблійні вірші, поки всі зберуться. На�

гадайте їм, що через кілька уроків буде проведена

заключна гра на знання віршів Святого Письма за

матеріалами всього циклу.

Час молитви (7�10 хв.)

Почніть заняття з молитви подяки Небесному

Отцю, бо Він дав нам життя, влаштував і сьо�

Біблійний вірш
«Один�бо є Бог, і один Посередник між Богом та
людьми, – людина Христос Ісус, що дав Самого Се�
бе на викуп за всіх. Таке було свідоцтво часу свого»

(1 Тимофія 2:5�6)

ХТО ТВІЙ БОГ?
Дії 19:23�4020У

Р
О

К
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годнішню зустріч. Дякуйте Богу самі і спонукайте

до цього дітей.

Подякуйте Господу за можливість бути на уроці

і вивчати Його Слово – Біблію, за те, що Він – ваш

Друг і Помічник.

Просіть, щоб Він відкрив ваші серця і розум для

розуміння Його Слова.

У молитвах повинні брати участь і діти, і ваш

помічник.

Запропонуйте дітям під час заключної молитви

взятися за руки і по черзі подякувати Богу за всі

Його благодіяння.

Час співу (7�10 хв.)

Сьогодні ви будете продовжувати вивчення пісні

«Хочу я прославить».

Тема пісні співзвучна до ключової істини уроку:

славити ми повинні тільки Бога. Він – Господь і

гідний прославлення. Господь наш – Бог живий та

істинний, Він завжди поруч і дарує нам Свою лю�

бов, радість і мир.

Основне в уроці

Вступ (5 хв.)

Скажіть дітям про те, що деякі люди відмов�

ляються шанувати Бога і поклонятися Йому.

Вони вважають, що крім Бога є ще багато

інших богів. Але історія ізраїльського народу

свідчить нам, що є тільки Один істинний Бог;

тільки Йому можна і потрібно поклонятися. По�

просіть дітей згадати випадки з історії Ізраїлю,

коли люди вибирали собі помилкових богів і

були покарані.

1) Єгиптяни вірили в безліч богів, тому і були

покарані 10 карами.

2) Филистимляни вірили в бога Дагона, але з

історії ми знаємо, що Дагон був повалений і

розбитий однією присутністю ковчега Заповіту

(1 Книга Самуїлова 5:2�7). Це Господь показав: є

тільки Один істинний Бог.

3) Соломон став поклонятися поганським бо�

гам, у результаті чого його царство було розді�

лене, а колишня могутність назавжди втрачена.

Біблійна історія (10�12 хв.)

«Зі щоденника юного детектива В. – біблійне

розслідування.

“Дядечко доручив мені зібрати факти, що стосу�

ються другої місіонерської подорожі апостола

Павла, під час якої він зміцнював у вірі християн

новоутворених церков.

Кілька років Павло провів у місті Ефесі. Там йо�

го переслідували, причому не тільки юдеї.

Допомагаючи дядечкові в розслідуванні, я прий�

шов до такого висновку: виявляється, люди мо�

жуть цілий день кричати, тягти інших у суд, вва�

жати себе захисниками божества і не знати, що в

житті є найголовніше.

У місті Ефесі знаходився великий храм погансь�

кої богині Артеміди. Жителі цього міста вважали її

своєю покровителькою. В Ефесі жили майстри і

художники, що робили статуетки богині і зобра�

ження її храму. Вони заробляли на цьому великі

гроші, тому що багато людей купували фігурки,

вважаючи, що саме вони оберігають їх від зла.

Після проповіді апостола Павла про Господа ба�

гато жителів Ефеса повірили в Спасителя Христа.

Вони стали розуміти, що Артеміда – не що інше,

як ідол. Ці маленькі дрібнички не можуть грати в

їхньому житті ніякої важливої ролі. Люди переста�

ли купувати статуетки і поклонятися богині (про�

читайте з дітьми Дії 19:23�28).

Ремісники, підбурювані Дмитром, бачачи, що

їхній бізнес занепадає, вирішили вжити заходів.

Вони збаламутили народ, вийшли на міську пло�

щу і кричали: «Велика Артеміда Ефеська!». Зібра�

лася величезна юрба. Багато хто навіть не ро�

зумів, чого він тут і що потрібно робити, але про�

довжував цілий день кричати: «Велика Артеміда

Ефеська!». (Прочитайте вірші 29�34).

Схвильований натовп заспокоїв страж порядку,

пояснивши, що зборище нічим не виправдане. Усі

розійшлися, боячись бути звинуваченими в зако�

лоті (вірші 35�40).

Кому поклонялися всі ці люди? Цілий день вони

кричали, захищаючи свою богиню, що насправді

була усього лише ідолом. Звичайно, ремісники на

чолі з Дмитром прикидалися набожними, бо їм

так було вигідно. Чи знали вони про того, хто на�

справді їхній бог і кому вони служать?

А хто ваш Бог? Кому ви служите, у кого вірите?

Подумайте, це дуже важливо.

З повагою, детектив В.”»

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів (3 хв.)

Заколот – бунт, безладдя.

Артеміда Ефеська – богиня полювання в давніх

греків, а в епоху римлян – богиня родючості.

Ефес – місто на західному узбережжі Малої Азії.

У Римській імперії став столицею провінції Асії.

Золотар – ювелір, майстер по сріблу.
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Практичне значення (10 хв.)

Підбиваючи підсумки, розберіть наступні поси�

лання: 1 Тимофія 2:5; 1 Коринтян 8:6; Дії 5:3�4;

Ефесян 4:6. Нехай діти читають по одному віршу.

Поясніть дітям, що Бог єдиний у трьох особах:

Отець, Син і Дух Святий. Ми приймаємо це на віру.

Люди дуже слабкі і недосконалі, а Бог – доскона�

лий і могутній.

Поясніть дітям, що Бог любить нас, спасає віру�

ючих від гріха і дає їм вічне життя:

1. Бог�Отець послав у світ Ісуса Христа – Сина

Божого.

2. Ісус Христос помер за наші гріхи і воскрес із

мертвих. Зараз Він готує для нас небесне місто.

3. Дух Святий входить у серце при покаянні, че�

рез Біблію Він вчить нас жити, оберігає від зла,

якщо ми слухаємося Його.

У результаті проповіді Павла, багато жителів

Ефеса повірили в істинного Бога і перестали купу�

вати ідолів у Дмитра.

Застосування (15 хв.)

Проведіть гру на закріплення матеріалу.

Розділіть групу на 2 команди. Повісьте зобра�

ження храму Артеміди на дошці, щоб діти знали,

як складати частини картинки. Два комплекти

храму розріжте. Кожній команді буде задано по 6

запитань. Правильна відповідь нагороджується

шматочком зображення. Виграє та команда, яка

швидше збере зображення.

Питання до гри

1) У якому місті проповідував Павло?

2) Який особливий будинок знаходився в Ефесі?

3) Чим займалися ремісники і художники Ефе�

су?

4) Чому ремісники розлютилися на Павла?

5) Що стали робити ремісники після слів Дмит�

ра?

6) Що кричали люди на площі?

7) Що наказали Павлові Асійські начальники?

8) Чи розуміли люди, навіщо вони на площі і що

вони роблять?

9) Що зробив страж порядку?

10) Чи розуміли ефесяни, кому вони служать і

хто є їхнім богом?

11) Чому важливо знати, кому ми належимо і

кому служимо?

12) Поясніть, як ви розумієте біблійний вірш

уроку.

Похваліть дітей за активність. Будьте готові до�

помогти їм, особливо в питаннях 11�12. Відзначте

переможців невеликими призами.

Виконайте з дітьми завдання в їхніх Зошитах.

Для розфарбовування малюнка на стор. 150 за�

пропонуйте дітям кольорові олівці чи фломастери.

Вивчення біблійного вірша (10 хв.)

Для сьогоднішнього біблій�

ного вірша зробіть кубик, як

показано на малюнку, і на�

пишіть біблійний вірш

на гранях. Запропо�

нуйте дітям спочатку

знайти посилання на

одній із граней, роз�

шукати її в Біблії, а потім уста�

новити послідовність фраз.

Можете розділитися на ко�

манди і вивчити за принципом «хто швидше».

Кубик з біблійним віршем залиште у колекції,

прикріпивши до нього бирку.

Колекція біблійних 
речових доказів (10 хв.)

Запропонуйте дітям зіграти історію, у якій

потрібно інсценувати проповідь Павла в Ефесі,

ефесян, що увірували в Христа і події, зв’язані з

заколотом ремісників. Нехай беруть участь усі

діти, ви ж допоможіть їм розподілити ролі.

Можете замінити інсценівку малюванням за сю�

жетом історії. У такому випадку принесіть аква�

рель, пензлики, папір для малювання і баночки

для води.

Зробіть виставку художніх робіт.

Головне – діти повинні отримати задоволення

від творчої активності і відтворити почуту істину.
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Наочність «Храм Артеміди в Ефесі».
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КЛЮЧОВА ІСТИНА

Бог хоче, щоб ми були добрим взірцем для ото�

чуючих.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� знати, що вони мають бути взірцем для ото�

чуючих, бо цього хоче Бог.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Ретельно опрацюйте усі посилання Святого

Письма уроку.

Хочеться звернути вашу увагу на те, що морські

подорожі в біблійні часи були досить небезпеч�

ним заходом. Кораблі були не дуже великі і ними

керували веслами і вітрилами.

Під час плавання Павло попереджав корабель�

ників про небезпеку, але його не стали слухати.

Далі ми бачимо, що все сталося саме так, як і

передбачав апостол. Коли на корабель обруши�

лася сильна буря, Павло став усіх підбадьорю�

вати й умовляв не засмучуватися, а довіряти

Господу.

Павло є взірцем витримки і впевненості в

рятівній допомозі Бога. У важкій ситуації апостол

залишився твердий і мужній, цілком покладаю�

чись на Бога.

Відповіді на завдання «Знайдіть відповідь»:

1) три; 2) проповіді; 3) Кнід; 4) Бог; 5) буря;

6) чотирнадцять; 7) ніхто; 8) корабель; 9) прийом;

10) надія; 11) страх; 12) Кріт; 13) 276; 14) суд.

Підготовка наочності

✓ Знайдіть карту місіонерських подорожей Пав�

ла. Для кращого уявлення Біблійної історії прикрі�

піть карту на дошці. У процесі розповіді показуйте

маршрут Павла, використовуючи для цього неве�

ликий кораблик, наприклад, вирізаний з паперу.

Ви повинні добре досліди�

ти дорогу апостола до

Рима.

✓ П і д г о т у й т е

пляшку темного

кольору з проб�

кою. На смужці папе�

ру напишіть зашифро�

ваний біблійний вірш.

Згорніть його трубочкою і

помістіть в пляшку. Перед уроком напишіть на

дошці ключ до шифровки і закрийте від очей

дітей.

✓ Заготовте по 2 горіхові шкарлупки для кожно�

го учня. Ще вам знадобляться сірники чи зубочи�

стки, білий папір розміром 5x6,5 см, пластилін,

кольоровий папір, скотч і фломастери. Виготовте

один кораблик, щоб на уроці показати дітям гото�

вий виріб. Для молодших школярів біблійний

вірш на вітрилі запишіть заздалегідь.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (5�7 хв.)

Радісно вітайте ваших учнів. Будьте уважним

вчителем, адже вам цікавий внутрішній світ ваших

дітей.

Слухайте уважно їхні розповіді про шкільне жит�

тя, друзів, рідних.

Зробіть помітки в «Щоденнику юного детекти�

ва». Наклейте сьогоднішній символ уроку – «Ко�

рабель» – в основний плакат семестру.

Ви вже закінчуєте цей цикл уроків. Нагадайте

дітям, що на наступному занятті буде конкурс на

знання віршів і пройденого матеріалу.

Час молитви (8�10 хв.)

Продовжуйте пояснювати дітям, що час молит�

ви – це час, призначений для спілкування з Богом.

Прославте Господа і подякуйте Йому за турботу

про вас і ваш клас, за благополуччя і здоров’я

дітей.

Попросіть благословення на майбутній урок.

Закінчуйте заняття спільною молитвою, запро�

понуйте дітям узятися за руки. У ній повинні бути

прославлення, подяка, потреби, прохання.

Біблійний вірш
«Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але
будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у
дусі, у вірі, у чистоті!» (1 Тимофія 4:12)

ДОРОГА ДО РИМА
Дії 27:1�4421У

Р
О

К
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Час співу (7�10 хв.)

Заспівайте пісню «Хочу я прославить». Поясніть,

що прославлення імені Господа дуже важливе, бо

цим ми визнаємо Його досконалість, Його справи,

Його благодіяння.

Прославлення Бога і Його якостей має бути при�

родною і щиросердечною дією. Усвідомлюючи

милість Господа до людини, ми не можемо не сла�

вити нашого Творця, Господа і Спасителя.

Запропонуйте для співу «Хвала Тобі, наш Гос�

подь!», «Цар царів...» чи інші гімни хвали.

Основне в уроці

Біблійна історія (12�15 хв.)

Сьогоднішній урок почніть без вступу зі звіту при�

ватного детектива Н. У такий спосіб ви відразу ж за�

володієте увагою учнів. Краще, якщо звіт детектива

прочитаєте ви самі. Під час читання історії зупиняй�

теся і стежте на карті за маршрутом апостола Павла.

На місці аварії корабля кораблик прикріпіть скотчем.

«Зі щоденника приватного детектива Н. –

біблійне розслідування.

“Так, безліч цікавих фактів я знайшов цього

тижня!

Я переконався в тому, що апостол Павло –

дійсно людина твердого духу, безмежної віри в

Бога і дивовижної стійкості.

У матеріалах з історії першої церкви є безліч за�

хоплюючих пригод, які часто загрожували смертю

відважним Божим благовісникам. Дивно, але не�

зважаючи на труднощі та гоніння, вони йшли по

цілому тодішньому світі і несли світло Христової

любові, розповідаючи людям про спасіння і над�

звичайну Божу доброту.

Восени приблизно 58 чи 59 року Павло робить

свою останню подорож. У цей раз він прямує до

Рима (прочитайте дітям Дії 27:1�7, заодно показу�

ючи корабликом маршрут на карті).

Павло знав, що в дорозі будуть труднощі, але він

сподівався на Господа. Наставала зима, і плавання

ставало більш небезпечним. Якось корабель, на

якому знаходився Павло, прибув до місця, що на�

зивалося Доброю Пристанню. Апостол порадив

перезимувати там, щоб уникнути проблем у до�

розі. Але його ніхто не слухав, і було вирішено

плисти далі (прочитайте вірші 8�13).

Незабаром почалася сильна буря. Корабель ки�

дало з боку на бік. Напевно, усі згадували пораду

Павла, але було пізно. Буря бушувала два тижні.

Люди зі страху прощалися з життям, вони були в

розпачі, ніхто нічого не їв і не пив. Однак, Павло

покладався на Господа, і Той відкрив апостолу, що

чекає всіх попереду. Павло став посередині і ска�

зав: «Потрібно було послухати мене і залишитися

там на зиму. Але тепер підбадьортеся. Мій Гос�

подь відкрив мені, що ніхто не загине, тільки ко�

рабель». Слова Павла підбадьорили тих, хто плив

із ним. (Прочитайте вірші 27:40; розкажіть дітям,

що серед звітів про морські подорожі записи,

зроблені Лукою – автором Дій апостолів – є най�

давнішими і найдокладнішими).

З часом корабель наблизився до острова. Але бу�

ря все ще бушувала. Судно сіло на мілину, і його

стали розбивати хвилі. Усі люди, хто на чому міг,

добралися до острова, і ніхто не загинув. Господь,

як і обіцяв, врятував усіх (прочитайте вірші 42�44,

зверніть увагу дітей на те, що й у даній ситуації Гос�

подь врятував життя Своєму вірному апостолу).

На острові місцеві жителі влаштували мандрів�

никам теплий прийом. Павло ні в чому не мав не�

статку, бо завжди довірявся Господу. Він продов�

жував своє служіння і був близький до Бога. Буду�

чи в’язнем, Він намагався проповідувати всім про

Христа і дарувати людям сподівання, яке не буває

даремним. Ось у чому секрет віри апостола Павла.

І я думаю, це – гідний взірець для наслідування.

З повагою приватний детектив Н.”»

Словник біблійних термінів 
і незнайомих слів (1 хв.)

Сажень – міра довжини, що дорівнює приблиз�

но 2 м. 

Практичне значення (5 хв.)

Скажіть учням, що ми теж маємо прагнути в

усьому бути взірцем вірності, твердості, сміли�

вості, показувати оточуючим (друзям, близьким,

родичам), що віримо і любимо Бога.

Апостол Павло був добрим взірцем для всіх, хто

знаходився на кораблі: сотника, воїнів, в’язнів,

моряків (всього 276 чоловік). Він молився і підба�

дьорював людей, що були поруч, просив їх

підкріпити свої тіла їжею, в усьому був зразком

сміливості, твердості духу і віри в Бога.

Павло покладався на слова Господа: «Не бійся,

бо всі будуть врятовані!», і Бог довів вірність

Своїй обіцянці, зберігши життя Павлові і всім, хто

знаходився на кораблі.

Застосування (10�13 хв.)

Поясніть дітям, що серед життєвих випробу�

вань, які подібні до бурі на морі, ми повинні
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зберігати спокій і бути взірцем для інших людей –

взірцем твердості, сміливості та віри в Бога, як і

апостол Павло.

У труднощах ми повинні молитися, вірити в Гос�

подню допомогу, читати Слово Боже і підбадьо�

рювати своєю стійкістю інших.

Виконайте з класом завдання в Робочому зо�

шиті. Допоможіть їм розв’язати кросворд.

Для виконання завдання «Тренування пам’яті»

потрібно добре знати вивчені на минулих уроках

біблійні вірші. Це підготує учнів до майбутньої

гри�естафети.

Вивчення біблійного вірша (10�15 хв.)

Пропонуємо вам вивчити біблійний вірш,

обігравши «морську тематику».

Поясніть дітям, що раніше людей, які подоро�

жували на кораблях, чекала велика небезпека.

Кораблі не були настільки досконалі й міцні, як

нині. Якщо корабель зазнавав аварії чи з ним

траплялося лихо, люди писали записки з про�

ханням про допомогу, клали їх у пляшки, заку�

порювали і кидали в море, у надії на те, що їхнє

послання хто�небудь виловить і прочитає. Сьо�

годні дітям теж прийшло таке послання. По�

кажіть їм пляшку з посланням. Нехай учні роз�

шифрують лист. Розкрийте шифр, записаний на

дошці.

Вивчіть вірш на уроці.

Колекція біблійних речових доказів (15 хв.)

На цьому уроці вашу колекцію речових доказів

поповнять невеликі вироби з природного матері�

алу. Ви будете виготовляти кораблики.

Хід роботи:

1. У шкарлупку покладіть невелику кульку плас�

тиліну, трохи його приплюснувши.

2. На аркушах білого паперу напишіть біблійний

вірш.

3. Зробіть маленькі отвори в аркуші�вітрилі і

вставте туди сірник�щоглу.

4. Поставте щоглу з вітрилом у пластилін.

5. На верхівці щогли зробіть прапорець з кольо�

рового паперу.

Кораблик готовий. Нехай цей виріб буде нагаду�

ванням про те, що ми повинні бути взірцем віри в

Бога для всіх навколишніх людей, як був взірцем

апостол Павло в небезпечній морській подорожі.

Діти можуть зробити кілька корабликів, щоб по�

дарувати їх своїм друзям чи рідним.

– А

– В

– Г

– Д

– Е

– З

– И

– Л

– М

– Н

– О

– П

– Р

– С

– Т

– У

– Ц

– Ф

– Я

– К

– Є

– Б

– Ч

– Ю

– Ж

– Ы

– Ь

– Х

– Й

– І

– Ї

φ

δ

υ

λ

τ

π

β

κ

ϖ

ψ

ϕ

γ

η

χ

ν

ε

ω

α

ζ

ρ

Ω

ι

ο

Ψ

Λ

σ

Φ

∆

Γ

Σ

Θ

«ψτ∆φΓ ϖϕκϕλβϖ νδϕΘϖ

δΣρϕϖ ψΣ∆νϕ ψτ υϕηλεΩ,

φκτ ιελΦ πηφπρϕϖ λκζ

δΣηψβ∆ ε χκϕδΣ, ε ΛβννΣ, ε

κΨιϕδΣ, ε λεχΣ, ε δΣηΣ, ε

οβχνϕνΣ!» (1 νβϖϕαΣζ 4:12)
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КЛЮЧОВА ІСТИНА

Біблія вчить, що ми можемо стати ближчими до

Бога, якщо будемо духовно зростати.

МЕТА УРОКУ

Діти повинні:

� знати, що духовне зростання наближає нас

до Бога;

� повторити матеріал циклу про життя Ісуса

Христа й історію першої церкви;

� розповісти вивчені біблійні вірші.

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

Особиста підготовка

Ви підійшли до підсумкового уроку семестру.

Відновіть в пам’яті весь пройдений матеріал, що

стосується земного життя Христа й історії першої

церкви.

Підійдіть до цього уроку відповідально, на ньо�

му ваші учні повинні показати, чи знають вони, як

можна стати ближчими до Бога.

Проаналізуйте свої стосунки з Господом: на�

скільки ви стали близькі до Нього, опрацювавши

цей курс? Чи відвели ви час для усамітненого

спілкування з Богом? Чи зростаєте духовно?

Пам’ятайте, що діти дивляться на вас і вчаться у

вас, як стати ближчими до Бога.

Заздалегідь продумайте, кого б ви могли за�

просити на роль приватного детектива Н. і його

племінника В. Можливо, це буде хтось із молоді

чи старшої групи недільної школи. Їхнє завдан�

ня – допомагати вам і виконувати обов’язки

журі.

Підготовка наочності

✓ Підготуйте до вручення «Посвідчення» (ви по�

винні були вирізати їх на початку семестру зі стор.

167 Робочого зошита): підпишіть їх у пресвітера

вашої церкви, директора недільної школи. Також

розпишіться ви і ваш помічник. Непогано було б

уставити кожне посвідчення у файл, щоб воно не

забруднилося.

✓ З кольорового паперу (червоний, синій і зеле�

ний кольори) та дерев’яних паличок зробіть три

великих прапорці. Як підставки до них використо�

вуйте пластилін чи брусочок мила. Виготовте та�

кож маленькі прапорці відповідних кольорів, щоб

розділити дітей на три команди (див. Перші дії).

✓ Для повторення біблійних історій пропо�

нується гра «Чиї це слова?». Приготуйте три ком�

плекти карток, напишіть на них слова біблійних

героїв із пройдених історій. Залиште на картках

місце для відповідей дітей.

Запитання:

1. «Я повинен піти, але Я дам Вам іншого

Утішителя».

2. «Навіщо ти допустив обман у своє серце? Ти

обдурив не нас, а Бога».

3. «Я бачу відчинене небо, і Ісуса біля Бога

Отця».

4. «Хто ти, Господи? Чого, Господи, хочеш,

щоб я вчинив?»

5. «Уставай, одягнися, взуйся і йди за мною».

6. «Що мені робити, щоб спастися?»

7. «Велика Артеміда Ефеська!»

8. «Треба було послухати мене, тепер же

підбадьортеся, ніхто не загине, тільки

корабель».

Біблійний вірш
«Господь близький всім, хто взиває до Нього, хто
правдою кличе Його» (Псалом 144(145):18)

ЯК СТАТИ БЛИЖЧИМ ДО БОГА
(Підсумковий урок)22У

Р
О

К
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✓ З кольорового картону виготовте

квіточки для вінка. На пелюстках на�

пишіть біблійні вірші по фразах і відріжте

їх. Підготуйте скотч і атласну стрічку, щоб

перевити нею зібраний вінок.

✓ До початку уроку перемалюй�

те на дошку кросворд «Будь ласка,

тільки факти!» і прикрийте його.

✓ Для гри «Біблійні класики»

(див. малюнок) напишіть на лис�

точках ключові істини минулих

уроків. Згорніть їх у трубочки і пе�

рев’яжіть стрічечками. Приготуйте

також маленький м’ячик чи м’яку

іграшку.

✓ Заздалегідь підготуйте

приміщення, у якому буде прохо�

дити урок, до проведення заняття. Роз�

ставте столи і стільці так, щоб кожна ко�

манда сиділа окремо. На першому столі

кожного ряду поставте прапорець певного

кольору. На стінах і поличках класу

розвісьте ілюстрації дітей до біблійних

історій і вироби з колекції біблійних речових до�

казів, які ви збирали протягом минулих уроків. На

столах розкладіть усе, що знадобиться учням про�

тягом уроку: ручки, клей і фломастери. На стіл

учителя покладіть маленькі прапорці трьох кольо�

рів. Приготуйте стільці для детектива Н. і його

племінника В. Візьміть для них папір і ручки.

✓ Напишіть біблійний вірш цього уроку на арку�

ші формату АЗ. Наприкінці уроку діти повинні бу�

дуть його вивчити.

✓ Підготуйте призи для переможців, подумайте

про те, як заохотити всіх учасників.

✓ Подбайте про чай і солодощі для заключної

частини заняття. Спечіть чи купіть торт, можливо,

ви вирішите це питання з батьками ваших учнів.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Перші дії (3�5 хв.)

Радісно зустрічайте учнів. Вітайте кожну дитину

любов’ю Господа Ісуса Христа. Зверніть увагу

дітей на незвичайне оздоблення класу. При вході

прикріплюйте скотчем до одягу кожного учня пра�

порець певного кольору так, щоб вийшло 3 рівні

за кількістю учасників команди. Нехай діти займа�

ють місця за столами відповідно до кольору вели�

ких прапорців. Так утворяться три команди: чер�

вона, синя і зелена. Повідомте дітям, що сьогодні

підсумковий урок, і кожний зможе пе�

ревірити свої знання і допомогти своїй ко�

манді здобути перемогу. Представте дітям

гостей: детектива Н. і його племінника В.

Скажіть, що саме вони будуть сьогодні по�

чесними членами журі.

Нехай діти придумають назви

своїм командам і напишуть їх на

великих прапорцях.

Вклейте в основний плакат се�

местру останній символ.

Час молитви (10 хв.)

Моліться за благословення цьо�

го заключного уроку. Сьогодні ви

підбиваєте своєрідний підсумок

того, що було зроблено.

Подякуйте Господу за те, що, опрацю�

вавши цей цикл уроків, ви зрозуміли, що

значить «стати ближчими до Бога». Що�

денне читання, молитва, християнське

спілкування, благовістя – це дорога, що

допомагає стати ближчими до Бога.

Просіть Бога про Його провід.

Час співу (10�15 хв.)

Сьогодні ви можете запропонувати дітям самим

вибрати ведучого для часу співу, а також визначи�

ти репертуар. Нехай діти скористаються збірни�

ком пісень «Небесні нотки».

Як варіант, запропонуйте командам заспівувати

по черзі. Нехай одна команда починає співати

перший куплет, а інша закінчує. Також ви можете

завершувати співом кожне завдання цього уроку.

Основне в уроці (45�60 хв.)

Заключні ігри і завдання з циклу «Як стати

ближчим до Бога».

● Завдання №1 – Гра «Чиї це слова?»

Кожній команді вручіть комплект карток зі сло�

вами біблійних героїв. Діти повинні написати, ко�

му належать слова і з якої біблійної історії вони

взяті. Команда, яка перша справиться з завдан�

ням, одержує 35 балів. Друга – 30, третя – 25.

Підбадьорте відстаючих. Спонукайте їх прагнути

до перемоги. Нагадайте, що успіх залежить від

кожного гравця.

● Завдання №2 – Гра «Збери вінок віршів»

Роздайте кожній команді деталі квіточок.
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Розподіліть вірші так, щоб навантаження на

команди було рівносильним. Наприклад:

Перша команда – 1 Тимофію 2:5�6; 2 Коринтян

5:17.

Друга команда – Івана 14:16; Ефесян 4:25;

Матвія 21:22.

Третя команда – Ісаї 41:13; Галатів 6:9; 1 Ти�

мофію 4:12.

Поясніть завдання гри: кожна команда по�

винна зібрати свої квіти з біблійними вірша�

ми. Пелюстки потрібно з’єднати за допомогою

клею чи скотча. Коли всі команди виконають

завдання, нехай кожна розкаже свої біблійні

вірші. Потім повторіть вірші всім класом. По�

хваліть дітей за участь.

Нехай журі оцінить участь команд у конкурсі:

враховується участь кожного члена команди,

швидкість, точність і злагодженість у роботі.

Команда, що виконала своє завдання якісно і

першою – одержує 25 балів, друга – 20, третя –

15. Журі має підраховувати загальну суму

балів та інформувати про кількість балів у кож�

ної команди.

Тепер запропонуйте колективну роботу: діти

повинні з’єднати всі квіти з віршами в один

великий «Вінок біблійних віршів». Допо�

можіть дітям компонувати деталі. Потім пе�

рев’яжіть вінок стрічечкою. Цей «Біблійний

вінок» можна прикріпити в класі на видному

місці.

● Завдання №3 – Кросворд «Будь ласка,

тільки факти!».

Відкрийте кросворд, що ви перемалювали на

дошку перед початком уроку. Нехай діти відкри�

ють свої Зошити на стор. 161. Прочитайте запи�

тання і внесіть відповіді дітей у клітинки на

дошці, а діти нехай роблять відповідні записи у

своїх Зошитах.

Відповіді на кросворд: 1. Закхей. 2. Дванад�

цять. 3. Віфлеєм. 4. Учень. 5. Притчі. 6. Хрест.

7. Вода. 8. Марія. 9. Никодим. 10. Камінь.

11. Юдея. 12. Єгипет. 13. Чудо. 14. Храм.

● Завдання №4 – Гра «Біблійні класики»

Накресліть на дошці «класики» (див. малюнок

у розділі «Підготовка наочності»). У кожну

клітинку скотчем прикріпіть «лист�трубочку». Від

кожної команди вибирайте по черзі гравця. Він

має мячиком чи м’якою іграшкою потрапити в

кожній із класиків, узяти лист і, прочитавши

біблійну істину, пояснити її практичне значення:

як дана істина допомагає стати ближчим до Бо�

га? Наприклад: «Інший Утішитель – це Святий

Дух. Він завжди з нами, Він поруч, коли нам важ�

ко, Він допомагає розуміти Слово Боже, молити�

ся. Дух Святий змінює мої думки. Таким чином,

Він допомагає мені стати ближчим до Бога».

Будьте готові трохи допомогти гравцям, якщо

в них виникнуть труднощі. Похваліть дітей за

виконання завдання.

За кожну правильну відповідь – 15 балів.

Підсумки

Нехай журі оголосить підсумки всіх конкурсів.

Визначте команду переможців.

Нагадайте дітям, що, як би сильно вони не

прагнули до перемоги, усе�таки головне – це

участь у загальній справі і прагнення з кожним

днем ставати ближчими до Бога.

На завершення заняття виконайте з класом за�

вдання в Робочому зошиті на стор. 157�158. Це

відверне їх від можливого розчарування від

програшу і змусить кожного особисто подума�

ти, чого вони досягли за цей семестр.

Вручіть дітям призи, а детектив Н. і його

племінник нехай вручать кожному посвідчення

про присвоєння звання «Біблійного детектива».

Примітка: цей урок можна провести на свіжо�

му повітрі. Запросіть кого�небудь з батьків до�

помогти вам і підтримати дітей. Подумайте, як

видозмінити біблійні ігри, додайте кілька рухли�

вих. На завершення можна влаштувати пікнік з

бутербродами, печивом і компотом.

Урочисте чаювання: Завершіть ваш підсумко�

вий урок чаюванням. Подякуйте всім дітям за

їхню працю.
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1. Радість

2. Радість, радість в серденьку моїм,

В серденьку моїм, в серденьку моїм,

Радість, радість в серденьку моїм,

Бог дарує радість всім.

Лиш в Ньому є спасіння і життя моє,

Бог мене Сам береже.

Радість, радість в серденьку моїм,

Бог дарує радість всім.

3. Радість, радість в серденьку твоїм,

В серденьку твоїм, в серденьку твоїм,

Радість, радість в серденьку твоїм,

Бог дарує радість всім.

Христос – твоє спасіння, сила і життя,

Він спасає від гріха.

Радість, радість в серденьку твоїм,

Бог дарує радість всім.

2. Наш Пастир

2. Він мій Пастир добрий,

Слухняних любить Він,

Геть відкинь ти гордість

І вчинки злі свої.

Приспів.

3. Він – життя й дорога,

Істина свята,

Ти йди за Ісусом

В чисті небеса.

Приспів.

НебесніНебесні ноткинотки
Збірник дитячих пісень
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3. Світлофор

2. Ще раз я спитав у Бога,

Відповів Він: «Зачекай»,

Ніби жовте світло бачу,

То знак «не поспішай».

Приспів.

3. Запитався я у Бога,

Він промовив: «Ні, не так»,

Мов червоне світло бачу,

Це – заборони знак.

Приспів.

4. Хочу я прославить

2. За Христову руку міцно я візьмусь,

Завжди буде поруч вірний Друг Ісус.

Тільки із Ісусом не боюсь біди,

Тільки із Ісусом – щастя назавжди.

3. Люди всього світу! Нам любов Христа –

І дорослим, й дітям – щастя принесла.

Тільки із Ісусом не боюсь біди,

Тільки із Ісусом – щастя назавжди.
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5. Лиш Ти один такий

6. Цар царів

7. О, Господь

8. Молитва

2. Ти оберігаєш все життя моє,

Ангел Твій, я знаю, мене береже.

У молитві щирій, Господи, молю,

Щоб завжди чинив я волю лиш Твою.

3. На колінця стану, Богу помолюсь

І своє серденько Йому відчиню.

Хай же ця молитва лине в небеса,

Така щира й тиха, чиста, як роса.
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9. Хвала Тобі, наш Господь!

11. Зло перемагай

10. Один поставив

2. Другий поставив на скелі свій дім, (3 р)

І дощ пішов.

Дощ пішов, і вода розлилась, (3 р)

А дім стоїть.

3. Будуйте дім на Ісусі Христі, (3 р)

І дім не впаде.

Дощ піде, і вода потече, (3 р)

А дім не впаде.

2. Дух недобрий ходить біля нас завжди,

Спокусити хоче, кличе до біди.

Приспів.

3. Злого ти не слухай, муки не лякайсь,

Доброму відкрийся, зло перемагай.

Приспів.
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13. Вранці на світанку

2. Щиро посміхнися, ранок зустрічай,

До серденька свого зла не допускай.

Приспів.

3. Подаруй всім людям доброти слова,

Щоб вони зігріли всі тверді серця.

Приспів.

4. За руки візмемось ти, і він, і я,

Будем в цьому світі, як одна сім’я.

Приспів.

12. Свято Воскресіння

2. Пташечки раненько та моє серденько

Заспівали пісню: «Наш Христос воскрес!»,

Він воістину воскрес!

3. Посміхнулось сонце в кожнеє віконце:

«Веселіться, люди, наш Христос воскрес!»

Він воістину воскрес!

14. Як же з Ісусом зустрінусь я?

2. На літаку в небо шлях знайду,

Чи на кораблі туди попливу,

А може, придбаю карету й коня?

О, як же з Ісусом зустрінусь я?

3. Я залишу всі гріхи свої,

Небо Спас відкриє тоді мені,

Бо вірю в Ісуса, бо вірю в Христа,

На небі з Ним буду навіки я.



1. Радість

2. Наш Пастир

3. Світлофор

4. Хочу я прославить

5. Лиш Ти один такий

6. Цар царів

7. О, Господь

8. Молитва

9. Хвала Тобі, наш Господь!

10. Один поставив

11. Зло перемагай

12. Свято Воскресіння

13. Вранці на світанку

14. Як же з Ісусом зустрінусь я?

15. Ісуса любов чудова є

16. Божі пташки

Зміст
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15. Ісуса любов чудова є

16. Божі пташки

2. На землі тут для вас лиш тривоги,

В боротьбі тануть сили не раз,

Але в небо для вас є дорога,

Де з Христом буде зустрічі час.

Приспів.

3. Божі пташки, у небо злітайте,

Бо настав долгожданий цей час,

І на землю вже не повертайтесь,

Синє небо – Вітчизна для вас.

Приспів.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


