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“Хочу любити Бога в кожному уроці. Хочу любити дитину при кожній зу-
стрічі на уроці і при згадці в молитві. Хочу любити істину, яку проповідую 
на уроці. Хочу любити підготовку до уроку. Хочу любити сам урок та його 
проведення. І тільки тоді, Господи, я виконаю Твоє призначення на землі — 
буду люблячим служителем для дітей. Амінь”.

Такою молитвою ми розпочали наш методичний посібник. У ньому вмі-
щено 25 біблійних уроків, у яких розповідається лише про Ісуса Христа — 
нашого Господа і Спасителя.

Ціль програми “Люблю Ісуса” — так розповісти дітям про Ісуса Христа, 
щоб вони Його полюбили.

Любімо Бога, бо тільки в такий спосіб можна проповідувати про Любов!

Над книгою працювали:
Автор — Олена Медведєва (церква “Благодать”, м. Рівне). 
Рукоділля запропонувала Наталка Ящук (церква “Благодать”,  
м. Рівне).
Про слова пісень подбала Алла Левчук (церква “Благодать”,  
м. Рівне).
Теологічна редакція — М.А.Ільюка, В.З.Басараби, А.В.Ярмушка. 
Коректор та літературний редактор — Юлія Береза (церква  
“Преображення”, м. Рівне).
Верстка та дизайн — Андрій Тригуба 

Короткий коментар до книги:
у цій програмі ми запропонували Вам урізноманітни- 
ти виклад нового біблійного матеріалу шляхом чер-
гування — то читання Біблії, то слухання Слова Божо-
го, яке записане на аудіодиску, який можна знайти у 
будь-якій християнській книгарні;

ілюстрації в уроках описуються лише словесно, їхнє  
зображення не подається;

усі потрібні відеоматеріали до уроків є на диску “Лю- 
блю Ісуса”, який був додатком до книги координато-
ра табору;

уроки насичені методичним матеріалом, тому Вам,  
як учителю, доведеться вибирати те, що найдоцільні-
ше для Ваших учнів.
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Хід уроку
I. Вступна частина

Вітання. Налагодження контакту з класом.
Спів. Співається 1-2 улюблені дитячі християнські пісні, 

які діти вивчили в таборі.

II. Основна частина

1.  Біблійний персонаж: 
пророк Старого Завіту — Ісая

До класу поважно заходить ошатно одягнений чоловік, 
пророк Ісая, в руках у нього сувій. Він шанобливо вітаєть-
ся з дітьми і таємниче розповідає їм історію свого життя та 
служіння.

Ісая. Давно це було. Ваші діди та прадіди ще навіть не наро-
дилися на світі. Багато воєн, смертей та поневолення доводи-
лося тоді переживати людству. Єврейський народ то шанував 
Бога та служив Йому, то знову повертався до гріха і покло-
нявся бовванам. Бог милував цей народ, карав і знову милу-
вав. Словом, все людство потребувало зцілення від гріха. І не 
знайшлося жодної людини на планеті, яка б могла звільнити 
землю від гріховного поневолення. Усі були хворі гріхом. По-
трібен був Визволитель, Той, Хто зміг би перемогти гріх і по-
дарувати людству спасіння.

І от одного разу Бог сповістив Найдобрішу Новину, яку я 
будь-коли чув. Він розказав мені, простому смертному чоло-
вікові, що у світ прийде Месія, Божий Син, Який переможе 
гріх та подарує людям свободу. Він докладно повідав мені про 
те, де саме з’явиться Немовля, за яких обставин, тому я і за-
писав все це на сувої, бо, коли мене не стане, інші покоління 
мають читати про це і пам’ятати Божу обітницю.

Бог вірний Своїм обіцянкам. Він завжди виконує те, що 
обіцяє. Так сталося і цього разу. Ось ця свята Книга Божа 
(показує на Біблію) все вам розповість. А зараз я хочу разом з 
вами помолитися.

1
УРОК

Тема уроку

«На вагу золота»
(Пророцтва щодо народження 

Ісуса)

Мета:

освітня: 4  з’ясувати, чому 
Богові потрібно було че-
рез пророків говорити 
людям про прихід у світ 
Месії;
виховна: 4  виховувати в 
дітей вдячність до Ісу-
са — Бога, Котрий став 
Людиною;
розвивальна: 4  розвивати 
в учнів вміння виважено 
давати обіцянки та сумлін-
но їх виконувати.

Біблійна основа  — Кни-
га пророка Ісаї 7:10-16; Ісаї 
9:1-6; Ісаї 42:1-9.
Найважливіша думка  
уроку — Бог виконав Своє 
пророцтво щодо народжен-
ня Месії.
Ключовий вірш:  “Бо Дитя 
народилося нам, даний нам 
Син, і влада на раменах 
Його” (Ісаї 9:5).
Обладнання:  Біблія, сувій, 
солома, пелюшка, пляшка 
із соскою, корона, терновий 
вінок, роздрукований клю-
човий вірш.

Усе це (і не більше) стоїть на окре-
мому столі, який добре видно всім. 
Мета такого показового виставлен-
ня обладнання — зацікавити дітей тим, 
що буде сьогодні на уроці і спонукати їх 
до самостійного аналізу фактів.

Література до уроку:

1. Біблія/ Пер. Проф. 
І.Огієнко. — К.: УБТ, 2009.

2. Серія “Християнська чи-
танка” Зимова книжка. — 
Київ 2009. — 151 с.

3. Огляд Нового Заві-
ту: Навчальний посіб-
ник. — 1990. — 390 с.
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2. Молитва разом з біблійним героєм
Він благословляє їх і залишає.

3. Перевірка домашнього завдання
Оскільки це перший урок у цьому навчальному році, то і вимагати від дити- 
ни, аби вона щось розповіла, не маємо права. Та все ж, позаду у неї гамірли-
ве літо, сповнене пригод та яскравих подій. Тому ми проведемо спілкуван-
ня з дітьми у формі “Обміну благословеннями”.

Кожна дитина обов’язково починає свою розповідь зі слів: “Я славлю Бога 
за…”

Інформація для дітей про об’єктивне оцінювання домашнього завдання. 
Виконання домашнього завдання буде оцінюватися наклеюванням “ягід” (на-

клейок) на гроно винограду. Наприкінці зошита кожна дитина бачить порожнє гро-
но винограду. До завершення року воно має “наповнитися, достигнути”. Яким чи-
ном? Фіолетове коло наклеюється тим дітям, які виконали домашнє завдання на 
“відмінно”; червоне — тим, у кого щось недопрацьоване; зелене — тим, у кого до-
машнє завдання виконане погано, чорне коло — не виконане взагалі.

Ця загальна картина і визначить найпрацьовитішого та найдисциплінованішого 
учня року, котрий отримає гарантований подарунок.

Вчитель повідомляє дітям про те, що протягом цілого навчального року ми  
будемо вчитися любити Бога. Кожен наш урок буде про Ісуса, для Ісуса і в 
Ім’я Ісуса.

4. Гра-зачіпка “Правда-неправда”
Перед дітьми лежать перевернуті догори 20 листівок. Десять із них реалістич-

ного змісту, десять — фантастичного. Наприклад, дитина піднімає листівку, пере-
вертає і бачить: кущ помідорів росте на землі. Має сказати, правда це чи неправда. 
Друга дитина перевертає і бачить, що помідори ростуть догори ногами на хмарах. 
Має сказати, що це фантастика, неправда і т.п.

Обговорення гри. Гра завершується декількома запитаннями: як на вашу думку, 
а чи можуть помідори рости на хмарах, літаки їздити шосейною трасою і птахи плава-
ти під водою? Ні? Чому? А як ви думаєте, чи може Бог стати Людиною? Цікаво, а що 
каже про це Біблія? На сьогоднішньому уроці ми довідаємося про це.

Гра-зачіпка “По воді писано” (за наявності додаткового часу на уроці)
Для проведення цієї гри запасіться великою кількістю вербових гілок. Адже писати 

по воді можна всім дітям одночасно.
Виведіть дітей на вулицю до калюжі. Якщо дощу давно не було у вашій місцевос-

ті, створіть штучну калюжу і продемонструйте правдивість української народної 
приказки “Вилами по воді писано”. Зміст цієї приказки полягає не тільки в неви-
значеності ситуації (буде щось з того чи не буде), але і в тому, що людина може по-
обіцяти і не виконати.

От, скажімо, ви берете довгу лозину і пишете по калюжній воді: “Я спечу сьогодні 
велику піцу розміром 1 метр”, або: “Я підніму автобус своїми двома руками”. Цього 
напису, звісно, на воді не залишиться.
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Обговорення гри. Щось подібне відбувається і зі словами людини. Вона може 
пообіцяти і забути про обіцяне. Адже її совість, як каламутна калюжна вода, не зано-
товує те, що їй невигідне. (Діти пишуть свої обіцянки на воді.) Так хто ж, все-таки, ви-
конує обіцянки?

5. Ілюстрація
На плакаті формату А-1 великими синіми літерами зліва написано: “Бог обіцяв 

спасіння”. Далі зображено розгалуження двома стрілками вгору та вниз: “Виконав”, 
“Не виконав”. Біля “Виконав” — ще одне розгалуження: “Важко” “Легко”. Біля слова 
“Важко” — ще одне розгалуження: “Ціль досягнена”, “Ціль не досягнена”. Цей пла-
кат демонструється та пояснюється учням. Після викладення нового матеріалу за-
креслюються непотрібні слова: “не виконав”, “легко”, “ціль не досягнена”. Лишаєть-
ся такий зміст: Бог обіцяв спасіння. Він виконав обіцянку. Виконувати її було важко 
(згадайте земний шлях Ісуса Христа)

6. Знайомство дітей з темою уроку
Їм повідомляється про те, що сьогодні вони пізнають одну духовну істину, за яку 

любитимуть Христа ще дужче — Бог виконує Свої обіцянки (пророцтва).

7. Виклад нового матеріалу
Звучить із диска або читаються з Біблії тексти — Книга пророка Ісаї 7:10-16; 

Ісаї 9:1-6; Ісаї 42:1-9. Усі вони розповідають про Одного — Ісуса Христа, Котрий має 
прийти у світ.

8. Обговорення
Використання обладнання та проголошення основних думок за темою:

Бог знає, що обіцяє. Він ніколи “не кидає слів на вітер”, а робить це на бла- 
го людини.
Господь знає ціну обітницям. 
Виконує завжди те, що обіцяє людям. 
Виконанням Своїх обітниць Він досягає поставленої цілі. 
Ісус настільки любить людей, що не може не виконувати Своїх обітниць. 

Творець неба і землі турбується про кожну людську душу. Кожен із нас для Ньо-
го — цілий Всесвіт. І Він, знаючи, як страждає Його народ від гріха, бажав підтри-
мати його та надихнути, аби той не занепав вірою та не ослаб серцем своїм. Тому 
Бог через пророків багато розповідає про те, що настане час, коли прийде спасіння 
з роду Давидового для всіх людей.

Не потрібно буде більше приносити цілопалень та жертв, потрібна буде лише 
віра. І поклонятися можна буде відтоді не тільки в Єрусалимському храмі, але і на 
кожному місці, де зберуться віруючі в ім’я Господнє.

Бог нагадував ці пророцтва людям і чекав, доки сповниться час, щоб послати 
Сина Свого у світ — та не засуджувати його, а спасати.

Одному Господу відомо, чому саме таким шляхом повинен був прийти Месія. 
Проте Він вирішує все правильно. Бог ніколи не помиляється.

9. Вивчення ключового вірша
Він роздрукований на папері суцільним реченням.

“БоДитянародилосянам,данийнамСин,івладанараменахЙого” Ісаї 9:5.
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Дітям потрібно розділити між собою слова і вивчити цей вірш самостійно. Хто 
перший впорається із завданням, той має право очолити “хор” учнів і проспівати 
біблійний вірш на щойно складену дітьми мелодію.

10. Закріплення матеріалу шляхом знайомства з наступною 
таблицею

Ілюстрація. На аркуші А-1 формату роздрукована таблиця, яка розповідає 
про виконання пророцтв щодо народження Месії. Вона висить на дошці і її 
значення пояснюється дітям. Дитину середнього шкільного віку ця таблиця може 
певною мірою злякати, проте заспокойте її, ці дані напам’ять вчити не потрібно. 
Вони лише зображують повну картину Божого Слова, яке обіцялося і яке збулося.

Старозавітні месіанські пророцтва,
котрі виконалися за часів Нового Завіту

Тема Пророцтво Виконання

Людяність Месії
Народження від Діви Ісаї 7:14 Матв. 1: 22-23
Спадкоємці Авраама Буття 12:3,7; 17:7 Гал. 3:16; Рим. 9:5,7
Коліно Юдине Буття 49:10 Євр. 7:14; Відкр. 5:5
Дім Давида 2 Цар. 7:12-13 Луки 1:31-33, Рим. 1:3
Народження у Віфлеємі Мих. 5: 2-3 Матв. 2:6, Лук. 2:4,15
Названий Емануїлом Іс. 7:14 Матв. 1:23
Покликаний із Єгипту Ос. 11:1 Матв. 2:15
Сповнений Святим Духом Іс. 11:2-3, 61:1 Лук. 3:22, 4:18, Ів. 3:34
Його предтеча Іс. 40:3; Мал. 3:1 Матв. 3:1-3, Мар. 1:2,3

Божественність Месії
Бути вічним Сином Пс. 2:7-12 Дії 8:33, Матв. 3:17
Бути втіленим Іс. 9:6 Лук. 2:12
Бути Слугою, Котрий страждає Іс. 43:1, 53:3-12 Матв. 12:18, Фил. 2:7
Бути Наріжним Каменем Пс. 117:22 Матв. 21:42, Дії 4:11,Єф. 2:20
Бути Ранковою Зіркою Чис.24:17 Відкр.22:16
Бути Священиком-Царем Бут. 14:18 Євр.7:1.14-17

Бути Найвеличнішим Священиком Вихід 28:1, Чис.16:40, Пс. 
109:4 Євр. 5:4,5;5:5,10; 7:11-28

Бути Найвеличнішим Пророком Повтор. 18:18 Дії 3:22

Бути Правдивою Паростю Єрем. 23:5, Зах. 3:8, 6:12, 
Іс. 4:2 Матв., Мар., Лук., Івана.

Бути Жезлом Чис. 24:17 Відкр. 19:15
Бути прославленим язичниками Іс. 60:3, 6,9. Матв. 2:2
Бути Князем Світу Іс. 9:6 Єф. 2:14-18
Правити народами Пс. 2:8 Відкр. 2:27
Бути Царем усього світу Зах.14:9 Дії 2: 34-35
Мати Вічне Царство Дан. 2:44, 4:34, 7:13-14,27 Лук. 1:33; Євр. 12:28

Служіння Месії
Критерій Його служіння Іс. 61:1-2 Лук. 4:16_19
Творити чудеса Іс. 35:5-6 Матв. 11:4-5
Просвітлювати язичників Іс.43:1, 6,7 Лук. 2:32. Дії 13:47
Бути скорботним Іс.53:3 Євр.2:18, 4:15, Ів. 15:16
Бути відкинутим Пс.68:8, Іс.53:3 Ів. 1:11, 7:5
Бути покинутим Зах. 13:7 Матв. 26:31
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Оточений ворогами Пс. 21:8-9, 108:25 Матв. 27:39-40, Мар. 15:29-30
Відданий бичуванню Іс. 1:6, 50:6 Матв. 26:67, 27:26, Мар. 14:65
Той, хто отримав оцет для пиття Пс. 68:22 Матв. 27:34, 48
Пронизаний цвяхами Пс. 21:17, Зах. 12:10 Луки 23:33, Ів. 20:25-27
В агонії спраги Пс. 21:16 Ів. 19:28
Ділять між собою одяг Пс.21:19 Лук. 23:34, Ів. 19:23-24
Кістки не переломлені Чис. 19:12, Пс. 33:21 Ів. 19:33-36
До злодіїв зарахований Іс. 53:12 Мар. 15:28, Лук. 22:37
Покинутий Богом Пс.21:2 Матв. 27:46
Передав Свій Дух Богові Пс.30:6 Луки 23:46
Похований багатим Іс.53:9 Матв. 27:57-60
Воскреслий Пс.15:9-10 Дії 2:27, 31, 13:33-35
Вознесений у славі Пс.67:19, 23:7-10 Дії 1:9,Єф.4:8

Обговорення побаченого та почутого. Основна думка — як би важко не було Хрис-
ту на землі, Він виконав усі пророцтва.

Отож, складаємо формулу Божої обітниці (пишеться на дошці).
Бог дав 100 % інформації про народження Ісуса. Потім Він додав стовідсоткове її 

виконання, і людство отримало стовідсоткове спасіння. Ось як це виглядає:

100 + 100% = 100%

Гра-дискусія на тему:  

“Обіцянки-цяцянки, або Чому люди обіцяють”
(За наявності вільного часу на уроці)

Перед початком гри пообіцяти дітям, що наприкінці ті учасники, які дадуть най-
оригінальніші відповіді, отримають приз — смачний торт (водночас відсвяткуєте 
відкриття недільної школи чи клубу “Майбутнє України”). Отож, гра проходитиме 
так. Кожній дитині роздаються папірці, вона підписує їх своїм прізвищем і дає від-
повідь на кожне запитання:

1. Тато пообіцяв на вихідних повезти тебе до зоопарку. Проте у нього зміни-
лися плани і ви не поїхали. Що ти відчував при цьому?

2. Твій друг обіцяв, що провідає тебе, коли ти лежав хворим. Але він цього не 
зробив. Що коїлося у твоїй душі?

3. Начальник обіцяв твоїй матері підвищити заробітну плату і не виконав 
обіцянки. Що ти відчував би стосовно нього?

4. Твій брат (сестра) пообіцяли прибрати замість тебе в домі і не прибрали. 
Ти б образився на них?

5. Чому люди обіцяють?
6. Що таке обіцянка?
7. Чому люди виконують обіцянки?
8. Як ставляться до тих, хто постійно виконує свої обіцянки?
9. Чому люди не виконують обіцяного?
10. Як ставляться до тих, хто не дотримується свого слова?
11. Чи обіцяв щось Бог людині?
12. Чи виконує Бог Свої обіцянки? Чому?
13. Яка користь людині з того, що Бог виконує Свої обіцянки?
14. Чи може Бог хоч один раз не виконати того, що пообіцяв?



8 УРОК 1

На вагу золота

Отож, тепер найцікавіше. За всі дані письмово відповіді діти отримують не по 
торту кожен, а по шматочку. А шматок торта — це також торт. Поспостерігайте за 
їхньою реакцією.

Відповіді обов’язково обговорюються і підсумовується сказане. Було б доцільно 
прочитати Пс. 14(15):4. Бог завжди вірний Своєму Слову. Якщо Він пообіцяв, що у 
світ прийде Месія, то Він не міг не прийти. Якщо Господь пообіцяв, що потопу вже 
не буде, то варто цьому вірити і дощ ніколи нас не заллє. Якщо Бог сказав, що пра-
ведник не помре від голоду, бо Він про нього потурбується, то саме так і буде. І якщо 
Ісус Христос пообіцяв, що кожен, хто кається перед Ним у своїх гріхах — прощений, 
то так воно є. Більше того, Бог обіцяв, що кожна народжена згори людина — спа-
сенна від пекла і отримує рай в подарунок. Бог виконує всі Свої обіцянки. Можете 
перевірити.

11. Рукоділля
Виготовлення та оздоблення щоденника духовних істин. Ним дитина буде ко-

ристуватися під час читання Біблії протягом цього навчального року.
Можна використати різні матеріали: ґудзики, різнокольоровий папір, тканину, 

штучні квіти, стрічки різних кольорів, мереживо, намистинки, висічки та дироко-
ли різних форм та ін.

III. Підсумок уроку
Сьогодні ми багато говорили про вірне Ісусове Слово. Аби більше жити Божи-

ми обітницями, потрібно частіше читати Біблію. У Новому Завіті записано багато 
Господніх обітниць щодо життя християнина як земного, так і вічного. Ці обітниці 
варті того, щоб любити Христа ще більше, ніж ми любили Його до цього дня. Пере-
бувайте в Божих обітницях, вони додадуть вам віри!

Оповідання для закріплення матеріалу 
Валентина Вздульська

Обітниця
Швидкий грудневий вечір всіяний зорями. Міріадами вогників-блискіток пере-

ливається сніг під ліхтарями. Діамантовим сяйвом міняться скуті інеєм гілочки де-
рев. Тиха й мирна велич спустилася на землю.

Аня не помічає краси зимового вечора. Дівчинка надула червоні від морозу губи, 
насупила чорні бровенята, стисла руки в білих рукавицях в кулачки й невидющим 
зором дивиться в кінець вулиці: “Ненавиджу його, ненавиджу!”

Поруч її пухкенька бабця нетерпляче топче ногами сніг та все примовляє: “Ой, 
коли ж приїдуть? Ой, щось довго нема!”

“Хоч би й зовсім не їхали!” — думає собі Аня й раптом заходиться ревом.
— Дитино моя! Що сталося?! — схоплюється бабця. Аня відштовхує стареньку й, 

захлинаючись від сліз, валиться в сніг. Старенька скрикує й кидається підводити 
дитину. Аня пручається, верещить, з очей, з носа, з рота течуть потоки. Та раптом 
мала здається й міцно пригортається до бабусі. За якусь мить з її вуст починають 
злітати плутані пояснення.

Мама й тато більше не люблять Аню. Їм набридла неслухняна донька. Це тому 
батьки поїхали до дитбудинку взяти собі нову дитину. Хлопчика. Який буде розум-
нішим і кращим від неї. Буде слухатися. Аня ще не бачила його, але вже ненавидить 
усім серцем. Вона хоче померти.
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— Ой лишенько! — зітхає бабця й обіймає заплакану онуку.
* * *

Годину по тому вулиці не впізнати. За вікном квартири гуде й бібіпкає, дорога 
виблискує золотою змійкою фар — галасливою вервечкою автівки мчать з роботи 
додому. Де й поділася тиха казка надвечір’я?

Аня сидить на канапі біля вікна, закутана в картатий плед. Її тільце здригається 
від гикавки, що прийшла на зміну гірким сльозам. Поруч зажурена бабця стурбова-
но дмухає на молоко для онуки — загаряче.

— Ну, де тут наша пацієнтка? — гримотить дідусь. Він накинув на плечі білий ма-
мин халат, повісив на шию стетоскоп, а до рук взяв стару шкіряну валізу — так він 
грається з онукою в лікаря. — Так, відповідай-но мені, де болить, — лунає кімнатою 
його веселий бас. Карі очі хитро мружаться під кудлатими бровами, сиві вуса сміш-
но стовбурчаться.

Аня гикає й мовчки позирає на діда.
— Ага, я вже бачу! — вигукує старий. — Ця рідкісна хвороба називається “вперта 

кучугура”. Вона змушує семилітніх дівчаток ні сіло ні впало гепатися в кучугури й 
набирати повен рот снігу!

З-під пледу лунає невпевнений смішок.
— О, а це вже перші симптоми одужання! — радісно каже дідусь і серйозно до-

дає: — Але боюся, без ліків таки не обійтися!
— Ліків? — налякано питає дівча.
— А ти як думала? — підігрує дідові бабця. — Ось, для початку молоко! — і дає ма-

лій чашку. Аня кривиться, але відсьорбує.
— А поки питимеш, — дідусь підсовує собі стілець і сідає, — відбудемо з тобою ще 

одну процедуру.
Карі оченята онуки здивовано кліпають — пан лікар дістає з валізи велику товсту 

книжку, розгортає на яскравім малюнку й підсовує до онуки.
Перед дівчинкою — велична пані у довгім зелено-синім вбранні. Її тонка по-

стать свічечкою виструнчується на золотому тлі. Суворе обличчя немов прониза-
не неземним світлом. У руках — довгий сувій, списаний химерними незрозуміли-
ми літерами.

— Це свята Анна, матір пророка Самуїла, — пояснює дідо. — Тебе назвали на її 
честь.

Аня дивується:
— Справді?
— Як і в твоєї мами, в Анни довго не було дітей. Вона дуже побивалася через це, — 

старий на мить зупиняється й серйозно дивиться на онуку. — Та Анна була мудрою 
жінкою, — веде він далі, — а тому не здавалася. Вона ревно молилася й сподівала-
ся, що одного дня Бог пошле їм із чоловіком дитинку. І навіть склала обітницю: на 
знак подяки віддати свого первістка до Скинії Завіту, на службу Всевишньому. І що 
б ти думала? Бог почув її молитви! Він дав їй сина, та ще й такого, який став потім 
великим пророком і помазав на царство Саула й Давида!

— Цікаво… — розчаровано мовить Аня, а її закопилена губа заперечує: не цікаво 
ні краплиночки.

— Найцікавішого ти ще не знаєш, — загадково мовить дід. Він підсувається ближ-
че й шепоче: — Коли у твоїх батьків, як і в Анни, довго не було дітей, вони теж скла-
ли обітницю.

Аня широко розплющує очі від здивування:
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— Тепер і мене віддадуть в пророки?
— Ні! — сміється дід з бабцею.
Якусь мить Аня сердиться, що їм весело.
— То що тоді? — вигукує вона нетерпляче.
— Коли по довгих роках чекання в твоїх тата й мами нарешті народилася ти, вони 

дали обітницю прихистити в своєму домі стільки покинутих дітей, скільки змо-
жуть, — пояснює бабця.

— Ось чому вони привезуть сьогодні з собою хлопчика, — пояснює дідусь. — Не 
тому, що не люблять тебе, а тому, що дуже люблять і хочуть поділитися цією любов’ю 
з іншими дітьми, яким пощастило менше, ніж тобі.

* * *
Великі сіро-блакитні очі дивляться сторожко та водночас допитливо. Рудий чуб 

кучерявиться і стирчить з-під шапки на всі боки. Веснянки нахабно розкинулись 
носом, щічками по всьому обличчю. Вуха маленькі, шия тонка, худеньке тільце гу-
биться в завеликій для нього фіолетовій куртці.

— Знайомтесь! Аню, це — Андрій! Андрійку, відтепер це — твоя старша сестричка 
Аня! — голосно промовляє з порогу тато, підтримуючи малого за плечі.

Аня вичавлює з себе “привіт”, та малий і далі мовчить, тільки насторожено зир-
кає очиськами.

— Доню, — тихенько звертається мама до Ані, — Андрійко погано чує. Будь із ним 
дуже терплячою, добре? — І раптом помічає червоні очі: — Дитинко, ти плакала?

Несподівано в розмову втручається дід і відвертає мамину увагу. Він наполегли-
во розпитує, як все відбувалося у дитбудинку. Аня тим часом розглядає наляканого 
хлопчика. Раптом їй стає соромно.

* * *
Пізно ввечері, коли всі повкладалися спати, Аня вибирається з-під ковдри й бо-

сими ніжками тихенько крадеться до сусідньої кімнати. Там, на новому ліжку ти-
хенько сопе уві сні хлопчик із дитбудинку. Йому п’ять років, сказали батьки, але 
дівчинці він здається зовсім маленьким і беззахисним. За весь вечір, коли вони 
спершу сиділи за столом, а потім разом у вітальні, він зронив тільки чотири слова. 
Запитав: “Можна мені в туалет?” — та так нечітко, що спершу ніхто не міг нічого ро-
зібрати. Було видно, що він дуже сором’язливий.

Груднева ніч за вікном всіяна зорями. Міріадами вогників-блискіток перели-
вається сніг під ліхтарями. Діамантово міняться скуті інеєм гілочки дерев. Сніго-
ве сяйво прокрадається крізь штори й освітлює кімнату. Аня якийсь час розглядає 
тонкі риси Андрійкового обличчя, а тоді нахиляється над сплячим хлопчиком і ти-
хенько шепоче: “Насправді я тебе не ненавиджу…”

“Може, ти навіть нічого”, — додає за хвилину і з полегшенням, немов виконавши 
якусь важку місію, тихенько кидається до себе в спальню.

12. Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки із афоризмами. 
Вони зачитуються дітям наприкінці уроку)

“Якщо ми не завжди спроможні виконати нашу обіцянку, то завжди у нашій  
волі її не давати”.

“Кожна невиконана обіцянка — це безводна хмара, ненагострена шабля і  
безплідне дерево” (Ас Самарканді).
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“Коли занадто багато сил тратиться на обіцянку, — надто мало залишається  
на її виконання” (К.Симонов).

“Крихітний, добрий вчинок кращий, аніж найпомпезніші обіцянки зроби- 
ти неможливе” (Т.Миколей).

“Хто обережний у своїх обіцянках, той точніший у їх виконанні”  (Ж.Руссо).

“Коли зробиш обітницю Богові, то не зволікай її виповнити, бо в Нього нема  
уподобання до нерозумних, а що ти обітуєш, сповни! Краще не дати обіту, 
ніж дати обіт, — і не сповнити!” (Книга Еклезіястова 5:3-4).

13. Домашнє завдання:
Згадати одну обіцянку, яка була дана людині і яку не виконано на сьогодні.  
Протягом наступного тижня виконати її. На уроці розповісти про ті благо-
словення, які пережили, коли її виконували.

Вивчити напам’ять ключовий вірш. 

Виписати в робочий зошит із Біблії Божі обітниці віруючій людині стосов- 
но вічного життя.

Завести щоденник духовних істин і занотувати ті думки, які з’явилися при  
читанні Біблії впродовж тижня.

Читати Біблію якомога частіше. 

Згадати обіцянки, дані собі самому. Поміркувати над їхнім виконанням. 

14. Оголошення

15. Молитва
“Дорогий Господи! Ми дякуємо Тобі за всі Твої обітниці, які виконалися, 

і які ще будуть виконуватися. Спасибі, що ми Тобі не байдужі, і що Ти дбаєш 
про нас. Ми хочемо любити Тебе всім своїм серцем. Допоможи і нам викону-
вати свої обіцянки, щоб бути подібними до Тебе. Амінь”.

Діти, за бажанням, можуть на папірцях написати свої молитовні прохання, на які 
вони хочуть, аби Бог відповів, й обмінятися ними, щоб протягом наступного тижня 
молилися один за одного.
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Хід уроку
I. Вступна частина

Вітання. Робіть це привітно, з посмішкою на обличчі. На-
лагодження контакту з класом має відбуватися у довірливо-
проникливій атмосфері. Щиро цікавтеся життям своїх ви-
хованців, розпитуйте їх про події, що трапилися минулого 
тижня.

Спів.

II. Основна частина

1. Біблійний персонаж — Іван Хреститель
Це переодягнений чоловік у хутряний одяг, з ремінним по-

ясом, у руках якого вощина з медом. “Сам же Іван мав одежу 
собі з верблюжого волосу, і пояс ремінний на стегнах своїх, 
а пожива для нього була сарана та мед польовий.” Матвія 3:4

Іван бережно заходить до класу, аби не наполохати дітла-
хів. Він скромно сідає край столу і кличе якогось сміливця, 
аби взяти до себе на руки. Поставивши декілька запитань, 
аби учні здогадалися, хто перед ними, він починає свою не-
хитру розповідь.

“За днів царя юдейського Ірода був один священик, на 
ім’я Захарій (це мій батько), з денної черги Авія, та дружина 
його із дочок Ааронових, а ім’я їй Єлисавета — це моя матуся. 
І обоє вони були праведні перед Богом, бездоганно сповня-
ючи заповіді й постанови Господні. А дитини не мали вони, 
бо Єлисавета неплідна була, та й віку старого обоє були. І ось 
якось, як за порядком своєї черги, батько мій служив перед 
Богом, за звичаєм священства, жеребком йому випало до Гос-
поднього храму ввійти й покадити.

2
УРОК

Тема уроку

«До останньої йоти»

Мета:

освітня: 4  з’ясувати з ді-
тьми, чому безгрішний 
Ісус наполягав на тому, 
щоб Його охрестив Іван;
виховна:  4 виховувати в ді-
тей бажання виконувати 
доручену їм справу сумлін-
но, докладаючи максимум 
зусиль;
розвивальна: 4  розвивати 
в дітей бажання прагнути 
до досконалості у повсяк-
денному житті.

Біблійна основа —  Луки 
3:7–22, Матвія 3:13–17
Найважливіша думка  
уроку — Ісус завжди вико-
нує всю правду.
Ключовий вірш:  “… Бо 
так годиться нам виповнити 
усю правду” (Матвія 3:15). 
Цей текст роздрукований за 
кольорами веселки. 1-ше 
слово “Бо” — червоним 
кольором, друге “так” — 
оранжевим, третє “годить-
ся” — жовтим, четвер-
те “нам” — зеленим, п’яте 
“виповнити” — блакитним, 
шосте “усю” — синім, сьоме 
“правду” — фіолетовим.
Обладнання:  Біблія, мед, 
сандалі (бажано, з ремін-
цем), мокрий чоловічий хі-
тон або просто чоловічий 
одяг.

Усе це (і не більше) стоїть на окре-
мому столі, який добре видно всім. Так 
само, як і на попередньому уроці. Це 
має зацікавити дітей, про що ж буде 
говоритися сьогодні, адже вони вже 
мають досвід із попереднього заняття, 
що ви, беручи до рук ці наочності, роз-
повідали цікаві факти про Ісуса Христа.

Література до уроку:

1. Біблія/ Пер. Проф. І.Огієнко. — К.: УБТ, 2009.
2. Ірина Хомин. Життя видатних дітей. Оповідання для дітей та дорос-

лих. — Т.: Грані . — 2008. — 136 с.

Подія — Хрещення Ісуса
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Під час же кадіння вся безліч народу молилася знадвору. І з’явився йому Ангол 
Господній, ставши праворуч кадильного жертівника. І стривоживсь Захарій, поба-
чивши, і острах на нього напав. А Ангол до нього промовив: Не бійся, Захаріє, бо 
почута молитва твоя, і дружина твоя Єлисавета сина породить тобі, ти ж даси йому 
ймення Іван. І він буде на радість та втіху тобі, і з його народження багато хто вті-
шаться. Бо він буде великий у Господа, ні вина, ні п’янкого напою не питиме, і на-
повниться Духом Святим ще з утроби своєї матері. І багато синів із Ізраїля він на-
верне до їхнього Господа Бога. І він сам перед Ним буде йти в дусі й силі Іллі, щоб 
серця батьків привернути до дітей, і неслухняних до мудрості праведних, щоб гото-
вих людей спорядити для Господа”.

І промовив Захарій до Ангола: “Із чого пізнаю я це? Я ж старий, та й дружина моя 
вже похилого віку...” А Ангол прорік йому у відповідь: “Я — Гавриїл, що стою перед 
Богом; мене послано, щоб говорити з тобою, і звістити тобі про цю Добру Новину. 
І замовкнеш ось ти, і говорити не зможеш аж до дня, коли станеться це, за те, що ти 
віри не йняв був словам моїм, які збудуться часу свого!” А люди чекали мого батька 
Захарія, та й дивувались, чому забарився він у храмі. Коли ж він вийшов, не міг го-
ворити до них, і ті зрозуміли, що видіння він бачив у храмі. А батько тільки знаки 
їм давав, і залишився німий... І як дні його служби скінчились, він вернувся до дому 
свого. Згодом, через дев’ять місяців народився я.

І почули сусіди й родина Єлизавети, що Господь Свою милість велику на неї по-
слав, та й утішалися разом із нею. І сталося восьмого дня, прийшли, щоб обріза-
ти дитя, і хотіли назвати його йменням батька його Захарій. І озвалася мати моя 
та й сказала: “Ні, нехай названий буде Іван!” А до неї сказали: “Таж у родині твоїй 
нема жадного, який названий був тим ім’ям!” І кивали до батька його, як хотів би 
назвати його?

Попросивши ж табличку, написав він слова: Іван імення йому. І всі дивувались.І в тій 
хвилі уста та язик розв’язались йому, і він став говорити, благословляючи Бога! 
І страх обгорнув усіх їхніх сусідів, і по всіх верховинах юдейських пронеслася чут-
ка про це все... А всі, хто почули, розважали у серці своїм та казали: Чим то буде ди-
тина оця?... І Господня рука була зі мною. А батько тоді пророкував: “Ти ж, дитино, 
станеш пророком Всевишнього, бо будеш ходити перед Господом, щоб дорогу Йому 
приготувати, щоб народу Його дати пізнати спасіння у відпущенні їхніх гріхів.

Та що я все про себе та про себе! Я все своє життя проповідував Ісуса! Це Він — 
найвеличніший із усіх Людей та Вчителів. Любов до грішних людей покликала мого 
Господа на землю, і Він, будучи праведним та безгрішним, хрестився у Йордані. 
Хоча тоді потреба у хрещенні була у тих, які каялися у гріхах і шукали Божого про-
щення. А Христос цього не потребував. Та він сказав мені: “Облиш, Іване, так нам 
належить виконати всю правду”. Дуже вже Він любив людей і Своїм хрещенням хо-
тів подати їм приклад побожного життя.

Багато я вам тут усього наговорив. Та все правду казав. І вірю, що коли і ви вирос-
тете, то теж охреститеся, бо Ісус про це говорив. Для того, щоб увійти до Його Цар-
ства, треба покаятися у власних гріхах та охреститися. Це Його веління, отож ша-
нуйте його!

А зараз помолімося разом та я й піду!

2. Молитва
Іван молиться разом з дітьми, благословляє їх і бажає праведного життя. Проща-

ється та залишає кабінет.
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3. Перевірка домашнього завдання
Діти мають розказати одну із якостей Ісуса Христа, про яку вони довідалися  
минулого уроку, — Бог виконав усі пророцтва щодо народження Месії.

Розповідь біблійного вірша з посиланням та його тлумачення. 

Наклеювання “ягід” (наклейок) на гроно винограду. Нагадуємо, що фіоле- 
тове коло — це домашнє завдання, виконане на “відмінно”, червоне — щось 
недопрацьовано, зелене коло — домашнє завдання погано виконане, чор-
не — не виконано взагалі.

4. Гра-зачіпка “На чиєму ти боці?”
Група недільної школи ділиться на дві підгрупи. Перша підгрупа “Соняхи” отри-

мує мішечок із чорним насінням соняшника, яке змішане зі шкаралупами цього ж 
насіння. Їхнє завдання — відділити справжнє насіння від сміття.

Друга підгрупа “Гарбузи” отримує мішечок із жовтим насінням гарбуза, яке змі-
шане із пересмаженим гарбузовим насінням (коричневим, чорним). Завдання іден-
тичне першій підгрупі — відділити в один бік справжнє насіння, в інший — сміття. 
Виграє та команда, яка першою якісно виконає свою роботу. Подарунок — очище-
ні від шкаралупи зернята.

Обговорення гри. Іван Хреститель говорив про те, що Ісус Своїх дітей забере до 
Себе, і вони будуть там, де Він. А тих, які не покаялися, отримають покарання.

В присутності дітей сміття після цих слів викидається у смітник і їм пояснюється 
значення біблійного вірша (Луки 3:17): “У руці Своїй має він віячку, — і перечистить 
Свій тік: пшеницю збере до засіків Своїх, а полову попалить у вогні невгасимім”.

5. Ілюстрація
На плакаті А-1 формату наклеєні чотири листки А-4 формату. 1-ий аркуш “вси-

паний” густими чорними цятками. Другий має цяток трохи менше, ніж попередній, 
третій — лише 10 невеличких плям, четвертий — одну маленьку, ледь помітну ця-
точку. Вчитель коментує ці чотири аркуші.

В одного писаря розлилося чорнило на його святкове вбрання. Він покликав свою 
служницю і дав їй наказ випрати одяг. Вона була не зовсім старанною, тому попра-
ла його так-сяк. (Вказуєте перший листок).

Писарю вельми не сподобалася робота лінивої пралі, тому він покликав іншу 
і дав їй те ж саме завдання. Вона була трохи стараннішою, аніж попередня, та все ж 
принесла йому не зовсім чисте вбрання. (Вказуєте на другий папір). Він і її прогнав. 
Найняв на роботу третю пралю. Вона намагалася-намагалася, та все ж десять кра-
пель залишила, бо вважала, що і так краще впоралася з робото, аніж її попередниці 
(Вказуєте на третій папір).

Писар розгнівався. Він прагнув чистого одягу. Тому став шукати ще одну жінку, 
яка вміла гарно прати одяг. Знайшов. Довірив їй цю справу, а сам чекав результату. 
Вона прала довго і старанно. Та все ж, лишила одну цятку, бо подумала, що писар її 
не помітить (вказуєте на четвертий папір). А той чоловік прискіпливий був, він за-
примітив ту цятку і теж розгнівався на пральницю.

Чому він так вчинив? Хіба одна цяточка на білому одязі — це так страшно?



16 УРОК 2

До останньої йоти

Суть ілюстрації полягає в тому, щоб пояснити дітям одну просту істину — викона-
на робота на 99% — це ще не завершення роботи. Вона буде вважатися виконаною 
лише тоді, коли буде бездоганною. (Показуєте ідеально чистий аркуш).

Так жив і служив Ісус Христос на землі. У Нього було життя, праведне на 100%, 
і Він на всі 100% віддав Себе людям. Більше того, Христос на всі 100% відсотків вико-
нав план спасіння людства. Господь народився, помер та воскрес, як і було написано 
в Законі Господньому. Ні більше, але і не менше! Отож, вчімося у Христа робити будь-
яку справу досконало!

6. Знайомство дітей з темою уроку
Дітям ми з радістю говоримо про те, що сьогодні вони пізнають одну духовну 

істину, за яку любитимуть Христа ще більше. Якщо Ісус береться за якусь справу, 
то виконує її на всі 100 %, до останньої йоти. І в цьому велике благо для кожної 
людини!

7. Виклад нового матеріалу
Звучить (із диска) або читається з Біблії оповідь — Луки 3:7-22, 

Матвія 3:13-17.
Чим керувався Христос, коли вирішив охреститися? Любов’ю до людини. Йому, 

Святому від віку вічного, не потрібні були ні каяття, ні прощення гріхів, ні очищен-
ня від них. Але Господь, принизивши Себе (зауважте — вкотре!!!) приймає хрещен-
ня від Івана, як і будь-яка смертна людина.

Бог доступний нам. Він подає приклад того, як повинні чинити ми. Він вико-
нує Свою справу настільки свято, що навіть розкриваються небеса, звідти лине Дух 
Святий і звучить голос Отця. Смирення Ісуса не має меж. А яке воно, наше смирен-
ня? Бог його має, Йому це не принизливо. А нам?

Якщо ми хочемо виконувати Божу справу досконало, ми повинні почати її зі 
смирення.

8. Обговорення
Використання обладнання та проголошення основних думок за темою.
Ісус, Котрий був абсолютно святий, тобто безгрішний, також бажав охреститися 

(хоча Він у цьому не мав потреби) з кількох причин:
1. Він хотів виконати усю правду, тобто усю волю Бога. — Матвія 3:15

2. Засвідчити Івану про те, що Він — Син Божий. — Матвія 3:17.

3. Саме під час хрещення Дух Божий зійшов на Ісуса. — Матвія 3:16.

9. Вивчення ключового вірша
Кожне слова вірша записується іншим кольором (за тим порядком, як вони роз-

міщені у веселці). Діти розраховуються на 1,2,3,4,5,6,7. Вивчаємо вірш за кольора-
ми веселки. Ті, хто під першим номером говорить червоне слово, хто під другим — 
оранжеве, під третім — жовте, під четвертим — зелене, хто під п’ятим — блакитне, 
під шостим — синє, під сьомим — фіолетове. І так декілька разів, доки вихованці не 
запам’ятають біблійний вірш.
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10. Закріплення матеріалу шляхом гри 
“Добра новина для полоненого”

Оскільки Іван “багато навчав іншого, звіщаючи Добру Новину народові” (вірш 
18), то ми пропонуємо пограти в таку гру.

Діти діляться на три команди і сідають за три столи. Їм сповіщається, що у міс-
ті “Х” сталася надзвичайна подія. Молодого юнака несправедливо засуджено до 
смертної кари, і завтра його вже мають стратити. Перед дітьми на кожному сто-
лі лежить план-схема міста “Х” та в’язниці, в якій перебуває ув’язнений. І декілька 
знарядь праці.

В учасників гри є три варіанти, згідно з якими вони можуть діяти. Вибір за ними. 
Але цей вибір вони обов’язково потім пояснюють. Їхні дії обговорюються потім ін-
шими учасниками гри.

1-й варіант  — Діти отримують посвідчення водія, ключі від машини, ключі 
від в’язниці. В’язня можна насправді врятувати, але для цього потрібно про-
никнути до його камери та викрасти. Проте спершу треба розібратися у по-
будові міста та в’язниці;

2-й варіант  — Діти отримують аркуші паперу, ручку, диктофон, телефони 
всіх газет та телестудій. Борці за справедливість можуть сповістити про це 
4-тій владі, так нині зветься ЗМІ, — але дітям треба провести, так би мови-
ти, журналістське розслідування і написати невеличку статтю, аби громад-
ськість прочитала її та виступила з протестом;

3-й варіант  — Лежать телефони, діти можуть їх взяти і користуватися. 
З якою ціллю? Трохи обговорити в команді цю історію про несправедли-
ве ув’язнення, а потім телефонувати своїм друзям, їм також розповісти про 
нечесність, яка коїться у наш час. Смажені факти — це цікаво для кожного 
співрозмовника.

Обговорення. Переможців у цій грі не буде. Тому що, як перший, так і другий варі-
ант, — це допомога, третій — пасивність. Це повчальна гра, яка лише обговорюється. 
Бог не ходив околицями навколо планети Земля, Він прийшов в епіцентр гріха і пере-
міг його. Він не обговорював плачевний стан людства та ті беззаконня, які кояться, 
а прийняв рішення піти до людей, бо бажав реально допомогти кожному грішнику.

Добра новина для полоненого, якого засудили несправедливо, є допомога з боку 
громадськості та правосуддя, визнання його невинним та відпущення на свободу. До-
бра новина для кожного з нас така: Бог переміг наш гріх і звільнив від справедливо-
го покарання. Як ми повинні реагувати на це?

Наочна проповідь “Виконати усю правду”
(за наявності вільного часу на уроці).

Ватман формату А-1, на якому зображений лабіринт, в центрі якого — серце. Всі 
входи-виходи із нього закриті. Зверху, на порожньому місці, на одній прямій лінії 
поступово зображується (малюється) вчителем таке: небеса, ясла, солома, дім, руба-
нок та стружка, 30 років, голуб, вибір 12 ( це пишеться), зцілення (лежачий хворий), 
проповідь (сувій), молитви (руки в молитві), Гефсиманський сад (дерева), мішечок 
із написом “30 срібних монет”, хрест, печера-могила, та ж печера вже з відваленим 
каменем, небеса.
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Суть ілюстрованої проповіді. Це своєрідний план-схема спасіння людства. 
І розпочався він ще із звістки пророків про прихід Месії та продовжився в хрещенні 
Ісуса, про яке ми сьогодні говорили. Але хрещення — це був лише один із етапів. На 
Бога ще чекало чимало випробувань!

11. Рукоділля
Робиться голуб із паперу методом орігамі та розфарбовується. А на його крилах 

можна написати сьогоднішній ключовий вірш.

III. Підсумок уроку

Оповідання для закріплення матеріалу 
Ірина Хомин

Ван Гог — син пастора
Одного разу маленький Вінсент (Ван Гог в майбутньому) зустрів біля річки бід-

ного хлопчика Корнеліса. Він так перейнявся його зубожілим існуванням, що хотів 
хоч якось допомогти.

— Тату, — спитав він за вечерею, — чим можна допомогти другу, коли й сам нічо-
го не маєш?

Тато, мить обдумавши запитання малого, розповів історію з Біблії про те, як різ-
ні люди складали до скарбниці дари. Заможні — багато, бідніші — менше. Одна вдо-
ва вкинула дві лепти — а то були найдрібніші мідні монети. Господь Ісус сказав, що 
вона віддала найбільше, бо всі клали частину свого багатства, а вона пожертвувала 
все, що мала.

Хлопчик задумався. Він радий був би віддати останнє, що має, але ж не мав ані-
чогісінько. Жодної лепти! Хоч і не уявляв, що то за гроші.

Цілісіньку ніч не спав, прислухаючись, як солодко сопуть його братики. Чим же 
допомогти Корнелісу? І раптом його осяяла думка! Вінсент знав, як стати у пригоді 
бідній дитині та принести йому радість. І не тільки йому, але й іншим!

Адже він уміє гарно малювати! Ось що він може віддати людям! Можна малюва-
ти все найпрекрасніше, що тільки є у світі, і віддавати картини людям!

Зрадівши відкриттю, Вінсент подумав, що малюнок потрібно віднести з самого 
ранку.

Корнеліс щойно поснідав, а вже треба було йти до праці — батько кликав. Як же 
він здивувався, коли, вийшовши з хати, побачив Вінсента.

— Ось, — сказав, привітавшись, — це тобі! І простягнув згорток паперу. Той узяв, 
не розуміючи, про що йдеться. Мить обдумував, що роботи з несподіваним дарун-
ком, а тоді розгорнув. То був малюнок.

— Як гарно! — мовив Корнеліс.
Малюнок справді був гарним, хоча й виконаний звичайним олівцем.
— Дякую. Тепер мені вже не буде сумно.
Отак Вінсент збагнув, що мистецтво здатне приносити розраду і тому вдоско-

налював його. Він і не думав, що стане всесвітньо відомим художником, а його по-
лотна будуть безцінними. Він тільки любив Господа Ісуса всім своїм єством, йшов 
Його вузькою дорогою і звершував свою мистецьку справу досконало. От Бог його 
і нагородив.
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P.S. Вінсент Ван Гог — нідерландський художник. Рік провчився в сільській школі, 
потім його разом із сестрою навчала вдома гувернантка.

Навчається в школах-інтернатах, де студіює французьку, англійську та німецьку 
мови. Працює на фірмі “Купіль і К”, звідки його звільняють. Після цього він учителює 
в пансіонаті Рамсгатта. Ще пізніше в Айлворті був помічником проповідника, а у Дор-
дрехті — продавцем книг.

Відвідує Протестантську місіонерську школу в Лакені, під Брюсселем, і стає місіо-
нером у Боринажі.

Увесь свій час присвячує живопису. За десять років він створив майже півтори ти-
сячі малюнків. Найвідоміші з них: “Зоряна ніч”, “Селянка”, “Нічне кафе”, “Червоні ви-
ноградники” та інші.

12. Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки із афоризмами. 
Вони зачитуються дітям наприкінці уроку).

Сьогодні запропонуйте вихованцям долучитися до збору та зберігання цікавих 
висловів. Нехай діти висловляться стосовно того, що вони думають про досконалу 
роботу. Найцікавіші вислови запишіть на картках, обов’язково вказуючи прізвище 
автора цієї мудрої думки, покладіть до скарбниці.

А на завершення прочитайте слова із Біблії:
“І все, що тільки робите словом чи ділом, — усе робіть у Ім’я Господа Ісуса,  
дякуючи через Нього Богові й Отцеві” (Колосян 3:17).
“Блаженна людина, яка виконує свою справу досконало. Вона буде постав- 
лена перед царем” (Приповісті Соломона).

13. Домашнє завдання:
Вивчити напам’ять ключовий вірш. 
Готувати домашні завдання у загальноосвітній школі на всі 100% протягом  
наступного тижня. А раптом це сподобається дитині, можливо, вона поба-
чить свої здібності, оцінить можливості і стане відмінником?
Перечитати Луки 3: 7-22, Матвія 3:13-17. 
Молитися Богу щодня і просити, аби Господь давав силу робити все  
досконало.

14. Оголошення
15. Молитва

“Дорогий Небесний Батьку, Ти все створив досконало: і світ, і людину. 
Я живу і захоплююся Тобою та Твоїм творивом. Немає подібного Тобі! На-
вчи мене, будь ласка, старанності та відповідальності до справи, за яку бе-
руся. Дай сили волі та працелюбності, щоб виконувати її якісно, з душею.

Благослови моє навчання в загальноосвітній школі, аби до кожного уроку 
я готувався відповідально і докладав усі зусилля та старання. Хочу славити 
Тебе своїм працьовитим життям! Амінь”.

Діти, за бажанням, можуть на папірцях написати свої молитовні прохання, на які 
вони хочуть, аби Бог відповів, й обмінятися ними, щоб протягом наступного тижня 
молилися один за одного.
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Хід уроку
I. Вступна частина

Вітання. Налагодження контакту з класом.
Сьогодні вчитель може бути одягнений у світлий одяг, 

який символізуватиме перемогу. Вітайтеся з дітьми лагід-
но, привітно, з посмішкою на обличчі. Як ви раді їх бачити! 
А хіба не так? Адже цілий тиждень минув від попередньо-
го уроку, і стільки всього трапилося! Цікавтеся їхніми досяг-
неннями, негараздами, шкільними та домашніми справами. 
“Той, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом!”, тому діти 
повинні пам’ятати цю істину, коли розповідатимуть про свої 
досягнення.

Спів.

II. Основна частина

1. Біблійного персонажу сьогодні не буде
Диявола грати забороняється, а Ісуса не варто. Тому ви за-

інтригуйте дітей тим, що сьогодні відбуватиметься нестан-
дартний урок — до них ніхто не прийде. Згодом вони самі 
здогадаються, чому.

2. Молитва
Проведіть її у спільному поклонінні та шануванні Бога. 

Станьте в коло, візьміться за руки, заплющіть очі та прослав-
ляйте Бога за все!

3. Перевірка домашнього завдання
Діти мають розказати одну із якостей Ісуса Христа,  
про яку вони довідалися минулого уроку, — Ісус вико-
нує всю правду заради духовного блага людей.

3
УРОК

Тема уроку

«Підніжка»

Мета:

освітня: 4  з’ясувати з ді-
тьми, навіщо було сата-
ні спокушувати Христа 
у пустелі і навіщо Хрис-
ту було проходити через ці 
випробування;
виховна: 4  виховувати в ді-
тей бажання тримати-
ся далі від спокус та пе-
ремагати їх, коли ті вже 
прийшли;
розвивальна: 4  розви-
вати в дітей праведне 
мислення.

Біблійна основа  — Луки 
4: 1-13.
Найважливіша думка  
уроку — Ісус не зосеред-
жувався на спокусі, Він зо-
середжувався на Слові 
Божому, тому і переміг їх 
у пустелі.
Ключовий вірш:  “Дося-
гла вас спроба не інша, тіль-
ки людська; але вірний Бог, 
Який не допустить, щоб ви 
випробувалися більше, ніж 
можете” (1 Коринтянам 
10:13).
Обладнання:  Біблія, оман-
ливе чорнило (те, яке при 
потраплянні на тканину че-
рез хвилин 7-10 повністю 
з неї зникає), чорна ткани-
на, каміння, свіжа пахуча 
хлібина, скарбничка — у ній 
гроші, золото, коштовнос-
ті, Біблія, саморобні папе-
рові гаманці, в яких лежить 
“валюта” — папірці із на-
писами: “хвороба”, “лихо”, 
“біда”, “сльози”, “втра-
та”, “біль” і т.д., фартухи для 
вчителів.

Усе це (і не більше) стоїть на окре-
мому столі, накрите чорною ткани-
ною. Це має зацікавити дітей, про що 
ж буде говоритися сьогодні на уроці, 
адже вони вже мають досвід із попе-
реднього заняття, що ви, беручи до рук 
наочності, які лежать на столі, розпо-
відаєте цікаві факти про Ісуса Христа. 
А сьогодні це все накрите тканиною, та 
ще й чорною.

Подія — Диявол спокушує Ісуса в пустині

Література до уроку:

1. Біблія/ Пер. Проф. І.Огієнко. — К.: УБТ, 2009.
2. Людмила Ганжелюк. Зернятко добра. — Рівне, 2006. — 129 с.
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Роз повідь біблійного вірша з посиланням та його тлумачення.

Наклеювання “ягід” (наклейок) на гроно винограду. Нагадуємо, що фіоле- 
тове коло — це домашнє завдання, виконане на “відмінно”, червоне — щось 
недопрацьовано, зелене коло — домашнє завдання погано виконане, чор-
не — не виконано взагалі.

4. Гра-зачіпка “Кафе “Спокуса”
Нині в Україні чимало є таких закладів громадського харчування, які мають цю 

інтригуючу для молоді назву “Спокуса”. Що ж, зазирнімо і ми до нього, аби побачи-
ти, що там коїться.

Діти — це клієнти, які прийшли в кафе, вчителі — обслуговуючий персонал.
Кожній дитині персонально даються саморобні паперові гаманці, в яких лежить 

“валюта” — папірці із написами: “друзі”, “успіх”, “здоров’я” і т.д. Вони ними можуть 
розраховуватися за послуги в кафе.

Вчителі, одягнені у фартухи, приносять молодим клієнтам меню і подають його.
Кожна дитина має вголос озвучити свій вибір. Потім “офіціант” озвучує всі назви 

страви, з чого вони виготовлені та ціну, яку потрібно заплатити.

Меню кафе “Спокуса”
Назва страви З чого виготовлена Ціна

Крадіжка грошей Бажання мати свої гроші Довіра
Плітка про товариша Бажання очорнити людину Повага

Заздрість Хочу все й відразу Стосунки
Лінь Не хочу нічого робити Успіх

Цигарки Бажання бути таким, як усі Здоров’я

Бійка Злість: “Я йому дам!” Відсутність “2” у щоденнику
Здоров’я

Егоїзм Тільки мені Друзі 

Пияцтво Бажання бути дорослим

Високі оцінки
Здоров’я

Успіх
Перспективне майбутнє

Обговорення гри. Варто стежити за реакцією дітей та ходом бесіди.

— Яку страву вам подати?

— Що бажає ваша душа?

— Вам крадіжку з егоїзмом? Чи просту?

Ця гра має наочно проілюструвати дитині ціну, плату за гріх, хоча в кінцевому ре-
зультаті — це смерть духовна, вічна розлука з Богом.

5. Ілюстрація
На плакаті А-1 формату надруковано щільно одне до одного багато написів єди-

ного слова “спокуса”. Вся “територія” цього великого паперу просто “засипана” цим 
словом. Завдання дітей: вони мають підрахувати кількість слів “спокуса”.
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Суть ілюстрації полягає в тому, щоб пояснити дітям одну просту істину — людину 
на кожному кроці підстерігає спокуса; її так багато, що й не злічити. Тому треба пиль-
нувати своє серце, щоб не згрішити.

6. Знайомство дітей з темою уроку
Їм говориться про те, що сьогодні вони пізнають одну духовну істину, за яку лю-

битимуть Христа ще більше, — Ісус переміг серйозні спокуси у пустелі заради нас, 
заради того, щоб виконати план спасіння людства.

7. Виклад нового матеріалу
Звучить (із диска) або читається з Біблії біблійна оповідь — Луки 4: 1-13.
Після хрещення Ісус одразу був поведений Духом в пустелю. В Біблії не написано, 

що саме Він робив. Написано лише те, що 40 днів там диявол його спокушав, і за тих 
днів Він нічого не їв, а коли закінчилися вони, то наприкінці зголоднів. І саме тоді, 
коли дуже захотілося їсти ( чи це мислимо 40 днів не мати в роті жодної крихти хлі-
ба!!!) диявол пропонує Йому каміння, якого в пустелі сила силенна, перетворити на 
хліб. У такому стані в ніздрях може навіть почутися запах свіжого хліба… Тим біль-
ше, що це перетворення Христос спроможний зробити. Але Він не приймає пропо-
зиції диявола, а відповідає йому вічним Словом: “Не хлібом самим буде жити лю-
дина, але кожним Словом Божим!” Господь знав, що мине ще декілька годин, і Він 
з рук людських прийме їжу і тоді їстиме. А зараз — ні!

Господь, Котрий мав силу перемогти будь-який гріх, не грає за правилами ди-
явола, Він відкидає їх і не хоче мати з ним нічого спільного. Адже яка спільність 
у досконалої святості з огидним гріхом? Ніякої. Тому Ісус цим вчинком показав 
нам приклад — не тільки не йти на компроміс з дияволом, але не мати з ним нічого 
спільного. Навіть дискусій.

Не дивно, що Господь Ісус Христос досконало знав Слово Боже. Адже Він Сам 
Ним був. Пригадуєте, “Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Сло-
во” (Єв.Івана 1:1). І саме Ним Він давав відсіч дияволу. Тож висновок: учімо Слово — 
воно допоможе нам при спокусі!

Припускають, що місце спокуси Ісуса було в пустельних районах, що підіймалися 
над Єрихоном, над потоком Хорав — де ворони годували пророка Іллю; з цього міс-
ця, ймовірно, вдалині була видна Голгофа, де Йому належало пройти останнє ви-
пробування (Матв. 3:13-17).

Ісус постив 40 днів. Мойсей постив 40 днів на горі Сінай, коли отримав Десять За-
повідей (Вих. 34:28). Пророк Ілля постив 40 днів дорогою на цю ж саму гору.

Через три роки вони всі троє зустрілися в оточенні сіяння Слави Преображення 
на горі Ермон. Співтовариші за стражданнями зустрілися як брати по славі.

8. Обговорення
Використання обладнання та проголошення основних думок за темою.

У Біблії немає конкретної відповіді на запитання: чому диявол спокушував  
Христа? Але, ймовірно, що він таки хотів пересвідчитися в Його Божествен-
ності, що Він справді Син Божий.
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Христос не заслужив такого випробування в пустелі, особливо, коли не їв 40  
днів і був голодним, а тут йому згадують про хліб і про те, що Він спромож-
ний перетворити каміння на хліб. Та Він пройшов Його з гідністю. Бо зосе-
реджувався не на спокусі, а на Слові Божому, яке добре знав.

Урок для всіх нас: добре знати Біблію і в хвилини випробувань та спокус —  
цитувати біблійні тексти, якщо хочемо вийти у цій битві переможцями.

9. Вивчення ключового вірша
Цей біблійний текст написаний чорним маркером (яким пишуть по CD, DVD дис-

ках) на червоних яблуках — по декілька слів на кожному із них. Діти спершу склада-
ють правильно це речення, тобто кладуть одне за одним яблуко у правильному по-
рядку, а потім уже переписують його на папір та вчать напам’ять.

10. Закріплення матеріалу шляхом гри 
“Лабораторія по роботі з отрутою”

Умови гри. На дошку вивішується напис “Обережно, отрута!”. Кожній дитині роз-
даються чисті персональні паперові фігурки у вигляді пробірок (10 шт.) Розповіда-
ється про те, що вони зараз у провідній Хельсенській лабораторії, де проводяться 
таємні досліди з отрутою. Вони, відповідно, — провідні хіміки зі світовим ім’ям та 
професори, науковці. Діти мають особисто підписати ці пробірки назвою гріхів, які 
найбільш поширені серед молоді. (Підписують).

Тепер їм роздаються ще по 10 чистих паперових фігурок у вигляді пробірок. 
І вони, люди зі світовими іменами, мають знайти протидію цій отруті гріха, що ни-
щить світ. Отож, користуючись Біблією, вони мають знайти правильний метод, як 
подолати той чи інший гріх. Вони пишуть пораду і посилання. Наприклад, біля про-
бірки з отрутою “Лінь” кладуть пробірку зі словами “Все, що не робите, робіть, як 
для Господа”.

Обговорення. Суть гри в тому, щоб продемонструвати дітям, що вихід із гріха є: 
Бог спроможний допомогти кожному, хто звернеться до Нього і Його Слова.

11. Рукоділля
Асоціація зі спокусою — це змій. Можна зробити змія власноруч. Для цього нам 

необхідно придбати такі матеріали: голки з нитками, синтапон, котрий потріб-
но порізати на частини розміром 15-150 см, краватка (можна придбати в секонд-
хенді), очі зробити із ґудзиків або придбати на ринку штучні, вирізати з червоної 
тканини язик. В краватку просовуємо синтапон і зашиваємо кінчик, на край кра-
ватки пришиваємо язик, зверху з обох боків пришиваємо ґудзики, або наклеюємо 
очі. Так виготовляється наочність на тему “Спокуса”.

Так вже заведено, що переможець у змаганнях отримує нагороду, тому ми сьо-
годні працюватимемо над виготовленням тієї нагороди.

Плететься вінок із лаврового листя для кожної дитини, враховуючи розмір її 
голови. Вихованці розфарбовують його золотою фарбою або це робиться фарбою 
графіті.

Якщо немає змоги використовувати лавровий лист на ручній праці, можна зро-
бити вінок паперовим та пофарбувати його в золотий колір. Теж буде непогано.
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IV. Підсумок уроку

Оповідання для закріплення матеріалу 
Людмила Ганжелюк

Охорона червоних полуниць
“Господеві огида — дорога безбожного, а того, 

хто женеться за праведністю, Він кохає” 
(Приповісті Соломона 16:9)

Христинка ображалась на всіх, хто називав її маленькою. Цієї осені дівчинка зби-
ралась до 1-го класу. І книжки, і зошити уже є. Ще б тільки купити щоденник. Хрис-
тинка не знала, який він, але мама пояснила, що це такий зошит для запису хма-
ринок. Так, спочатку оцінки ставити не будуть. Якщо ти добре відповіси — ось тобі 
сонечко. Щось не знатимеш — сонечко прикриє хмаринка. А ще гірше будеш вчити-
ся, то тільки хмаринки отримаєш. Христинка була згідна навіть на хмаринки, аби 
тільки прийняли до школи.

А поки літо, мама доручила їй охорону червоних полуниць. А охороняти треба 
від курей. Вони такі хитрі! Перелітають через паркан — і гайда на полуниці. Мама 
курам і ніжки плутала, а вони все одно втікають. Христинка вдома одна і тому має 
добре пасти курей.

Дівчинка пішла в свою кімнату і затіяла прибирання. Постелила ляльці ліжечко, 
випрала скатертинки, повитирала пил. Залишилось розпушити землю у вазон і…

— Ой, лишенько! Христинка забула про курей. І як вони могли? Всі до одної на 
городі, і навіть півник.

— Що я мамі скажу? — розплакалася дівчинка. Вигнала курей і чекала вечо-
ра. — Скажу правду. Я ж уже доросла. Невдовзі буду школяркою. А школярі не 
обманюють.

Христинці дісталося від мами, але вона була задоволена собою.
Запитання за темою:

Чи легко було Христинці перемогти спокусу? 

Чому вона прийняла рішення казати правду? 

Що вона пережила в кінцевому результаті? 

12. Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки із афоризмами. 
Вони зачитуються дітям наприкінці уроку).

“Коли людина перебуває в стані постійного гріха — не відчуває жодних  
спокус, але як тільки бажає змінити своє життя — все пекло кидається на 
нього”.

“Дорогою до Бога ми обов’язково  зустрінемося з ворогом”.

 “Ми ніколи не повинні добровільно йти на спокусу. Благоговіння, покір- 
ність та обережність повинні стримувати нас”.

“Випробування — це  перевірка, іспит на духовну зрілість”.

“Є декілька способів впоратися зі спокусами; найкращий із них — це втеча”  
(Марк Твен).
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13. Домашнє завдання:
Вивчити напам’ять ключовий вірш. 

Перечитати Луки 4: 1-13. 

Молитися Богу щодня і просити, аби Господь давав силу перемагати  
спокуси.

14. Оголошення

15. Молитва “Отче наш”
“Отче наш, що єси на небесах! Нехай святиться Ім’я Твоє, нехай прийде 

Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліба нашого 
насущного дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо 
винуватцям нашим. І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лу-
кавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.”

Діти, за бажанням, можуть на папірцях написати свої молитовні прохання, на які 
вони хочуть, аби Бог відповів, й обмінятися ними, щоб протягом наступного тижня 
молилися один за одного.
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УРОК

Тема уроку

«Дванадцять мінус 
один»

Мета:

освітня: 4  з’ясувати з ді-
тьми, навіщо було Христу 
так довго молитися перед 
вибором дванадцятьох 
учнів;
виховна: 4  виховувати в ді-
тей звичку молитися пе-
ред виконанням будь-якої 
справи;
розвивальна: 4  розвивати 
в дітей потребу в молитві.

Біблійна основа  — Луки 6: 
12-26
Найважливіша думка  
уроку — Ісус молиться пе-
ред виконанням важливої 
справи.
Ключовий вірш:  “Він вий-
шов на гору молитися, і пе-
ребував цілу ніч на молитві 
до Бога” (Луки 6:12).
Обладнання:  Біблія, 12 од-
норазових ложок (одна з 
яких ламається наприкінці 
уроку), 12 одноразових та-
рілок (одна із яких ламаєть-
ся наприкінці уроку), 12 од-
норазових склянок (одна із 
яких ламається наприкін-
ці уроку), 12 маленьких мі-
шечків, наповнених сіллю 
(одна із яких з великою дір-
кою, тому сіль розсипається 
наприкінці уроку) — усі вони 
символізуватимуть кількість 
апостолів, котрих Господь 
вибере Собі в учні; Біблія; 
намальовані на аркуші руки, 
складені в молитві; роздру-
кований ключовий вірш, 
дзеркало середнього роз-
міру; 12 конвертів із запи-
таннями для гри “Що? Де? 
Коли?” , чорна скриня.

Усе це (і не більше) стоїть на окре-
мому столі. Воно має зацікавити ді-
тей, про що ж буде говоритися сьогодні 
на уроці, адже вони вже мають досвід 
із попереднього заняття, що ви, беру-
чи до рук наочності, які лежать на сто-
лі, розповідаєте їм цікаві істини про Іс-
уса Христа.

Подія — Ісус цілу ніч проводить у мо-
литві перед вибором дванадцятьох 

апостолів.

Хід уроку
I. Вступна частина

Вітання. Налагодження контакту з класом.
Наголосіть сьогодні дітям на тому, що час, який ви прово-

дите з ними, є дуже дорогоцінним для вас особисто. Чому? Бо 
ви любите їх, хочете їм служити, розповідати про Бога і ра-
зом з ними вчитися любити Ісуса Христа. І це — не порожні 
слова. Це — слова любові і це — час любові.

Діти дорогі вам як оригінальні красиві особистості, котрі 
мають власну думку і власне бачення. Вони цікаві, неповтор-
ні, вміють дивуватися світу і людям. Діти вміють дивувати і 
захоплювати! Зізнайтеся чесно, що це не тільки ви їх вчите 
життю з Богом, але і вони вас вчать не переставати дивувати-
ся Божій любові! Діти обіймуть вас за вашу чесність!

Спів.

II. Основна частина

1. Біблійний персонаж — 
святий апостол Андрій

До класу заходить чоловік, переодягнений в апостола Ан-
дрія. В руках у нього рибальські сіті та декілька сушених ри-
бин. Він сідає на підлогу і кличе до себе дітвору. Ті збігаються 
до нього, сідають перед ним і починається бесіда.

Андрій. Не знаю, чи за адресою я потрапив.
Відповіді дітей.
Андрій. Я шукаю тих, хто недільного ранку славить Бога, 

читає Його Слово та молиться.
Відповіді дітей.
Андрій. Тоді я таки правильно потрапив. Але я не встиг сьо-

годні поснідати, тому взяв з собою трохи риби, якою і вас при-

Література до уроку:

1. Біблія/ Пер. Проф. І.Огієнко. — К.: УБТ, 2009.
2. Генрі Геллей. Біблійний довідник. — Санкт-Петербург: ХО “Біблія для 

всіх”, 1998. — 859 с.
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гощу. (Чистить рибу і розмовляє). Найприємніше мені розказувати про Ісуса Хрис-
та. Він навчив мене жити так, щоб було добре і мені, і моєму ближньому. Він вибрав 
мене Своїм Апостолом, а для мене це велика честь.

Та я не один був з Ісусом, з нами ходило ще 11 апостолів: Петро, брат мій, Яків та 
Іван, Пилип та Варфоломій, Матвій та Хома, Яків Алфієв й Симон, званий Зилотом, 
Юда Яковів та Юда Іскаріотський.

Скільки всього цінного та корисного я почув і побачив, будучи з Ісусом! Христос 
відкрив мені найсокровеннішу істину про те, що Він — Син Божий.

Та сьогодні я прийшов до вас, аби разом помолитися. Адже у вас попереду дуже 
важлива справа — біблійний урок. І повинен він пройти в силі Духа Святого та в ве-
ликій пошані до Господа. Бо й Сам Христос молився, коли попереду на нього чека-
ла якась важлива справа.

2. Молитва дітей разом зі святим апостолом Андрієм

3. Перевірка домашнього завдання
Діти мають розказати одну із якостей Ісуса Христа, про яку вони довідали- 
ся минулого уроку, — Ісус не зосереджувався на спокусі, Він зосереджувався 
на Слові Божому, тому і переміг їх у пустелі.

Розповідь біблійного вірша з посиланням та його тлумачення. 

Наклеювання “ягід” (наклейок) на гроно винограду. Нагадуємо, що фіоле- 
тове коло — це домашнє завдання, виконане на “відмінно”, червоне — щось 
недопрацьовано, зелене коло — домашнє завдання погано виконане, чор-
не — не виконано взагалі.

Декілька дітей може поділитися тими біблійними істинами, про які вони  
довідалися під час читання Біблії. Заохочуйте їх до цієї справи.

Показують щоденники читання Біблії — у них вчителем робляться помітки,  
пишуться слова заохочення.

4. Гра-зачіпка “Збери докупи”
Клас недільної школи чи клубу “Майбутнє України” ділиться на дві команди. Одна 

із них зватиметься “Бантики”, бо там будуть дівчатка, інша — “Вертольоти”, бо там 
будуть хлопчики. Цим двом командам дається по одній торбині, в якій лежать пазли. 
Їм треба скласти картини. Виграє та команда, яка першою впорається із завданням.

Один момент — у торбинках лежить більша кількість пазлів, аніж потрібно для 
складання суцільної картини. Ті, які непотрібні, — це пазли чорного кольору. Діти 
мають про це здогадатися і не використовувати їх у процесі складання.

Обговорення гри. Чи легко працювати з непотрібними пазлами, коли вони 
відвертають увагу? Браковані пазли псують загальну картину? Чому діти не 
використовували?

5. Ілюстрація
На плакаті А-1 формату намальований гарний пшеничний колос, який склада-

ється із дванадцяти зерен. Тільки одне із цих дванадцяти зіпсоване. Нам необхідно 
разом з дітьми зараз підписати ці зерна іменами апостолів. Написати стільки імен, 
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скільки вони знають. Не варто учнів соромити за незнання! Решту допишете після 
того, як відбудеться виклад нового матеріалу і ви проголосите всі імена апостолів. 
Зіпсоване зерно — це Юда Іскаріотський.

Суть ілюстрації полягає в тому, щоб пояснити дітям одну просту істину — Ісусу по-
трібно було вибрати для Себе в учні дванадцять чоловік. І Він як найрозумніша Люди-
на в світі вирішив спершу помолитися перед вибором. На цю молитву в Нього пішло 
не багато, не мало — ціла ніч. Христос виконував волю Отця Небесного в усьому, на-
віть у тому, щоб свідомо покликати до Себе в учні зрадника, бо саме такий був план 
спасіння.

6. Знайомство дітей з темою уроку
Їм говориться про те, що сьогодні вони пізнають одну духовну істину, за яку лю-

битимуть Христа ще більше — Ісус молиться перед виконанням важливої справи і 
приймає всеціло волю Свого Отця. Все це Він робить заради нас.

7. Виклад нового матеріалу
Звучить (із диска) або читається з Біблії оповідь — Луки 6: 12-26
Вибір і підготовка людей, котрим Ісус мав довірити Свою справу, була надзви-

чайно важливою частиною Його служіння. Основна ціль Його приходу у світ поля-
гала в тому, щоб померти як Ангцю Божому на відпущення гріхів людських, а по-
тім воскреснути із мертвих, щоб принести людству життя вічне. Та Його прекрасне 
життя, сповнене великої любові, гідна смерть та переможне воскресіння будуть не-
потрібними, якщо світ не довідається про це. Якщо люди, яких Він вибере, підве-
дуть Христа, то Його прихід на землю буде даремним. Ось чому такою важливою 
була та нічна молитва Ісуса.

Жодне Євангеліє не розповість нам, про що ж саме молився тієї ночі Христос. 
Бог не відкрив для нас слів тієї молитви, вона залишилася таємницею. Зрештою, це 
була приватна бесіда Сина з Батьком. Ми ж можемо констатувати одне — Христос, 
будучи Богом, все одно потребував підтримки Свого Отця Небесного у справі вибо-
ру учнів, тому і молився цілу ніч. Не годину, не дві і не три, а цілу ніч.

Він, Бог, боявся помилитися? Можливо, Господь не хотів свідомо обирати зрад-
ника Юду до гурту Своїх учнів і день у день бачити його обличчя, знаючи, що зра-
дить за 30 срібняків? У нас немає відповіді на ці запитання. Але у нас є результат 
цієї молитви — план відкуплення людства було звершено на Голгофі. І більше того, 
Христові учні, чого б це їм не коштувало, впоралися із завданням свого Учителя — 
Євангеліє досягло нас, і ми знаємо про спасіння. Отож, ціль молитви досягнена!

Тепер стосовно Христових учнів. Господь приймав їх такими, які вони були і з 
терпінням, як дітей, навчав нових християнських істин. У деяких із них було по два 
імені. Чому Христос вибрав саме дванадцятьох учнів, нам невідомо. Крім цих два-
надцятьох, Він посилав ще і 70 зі спеціальним дорученням. Числа 3, 12 і 70 в значній 
мірі фігурують в символіці Писання. А саме: 12 колін Ізраїля стали основою єврей-
ського народу. 12 апостолів поклали основу Церкві (Відкриття 21:12-14). У Мойсея 
було 70 старійшин, а в синедріоні — 70 чоловік.

Із дванадцяти чотири були рибалками, один митник, один зилот, а про інших нам 
нічого не відомо. Всі були із Галілеї, крім Юди зрадника. У їхній групі не було жод-
ного професійного релігійного діяча, котрий би своїм одягом рекламував святість.
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Петро.  Вперше про нього згадується при хрещенні Івана Хрестителя. (Івана 
1:40-42). Під час першої записаної зустрічі з Ісусом Господь дає йому дру-
ге ім’я, завчасно бажаючи зробити апостолом. “Симон” було його справжнє 
ім’я. Та новим стало “Петро” по-грецьки, а арамейською звучало “Кифа”, що 
означає “камінь”.

Він був родом із Віфсаїди (Івана 1:44), мав будинок у Капернаумі (Мар.1:29). 
Петро був партнером в риболовній справі разом з Іваном та Яковом (Луки 
5:10). Він був енергійним, сповненим ентузіазму, імпульсивним і гарячим; ін-
шими словами, вроджений керівник з усіма людськими недоліками.
Іван.  Ім’я його батька Заведей. Іван був досить багатим підприємцем. Він 
був одним із п’яти партнерів рибного підприємства, котре мало “найманих 
робітників” (Мар. 1:16-20). Крім свого рибного підприємства в Капернаумі, 
у нього також був дім в Єрусалимі (Івана 19:27), і він особисто був знайомий 
із первосвящеником (Івана 18:15,16). Він був учнем Івана Хрестителя (Іва-
на 1:35, 40).

Матвій.  Все, що Матвій повідомляє про себе, це те, що він — митник. Мит-
ники були збирачами податків для Риму; як правило, це були люди, яких не 
поважали в народі, адже вони вимагали гроші для ворога. Лука розповідає 
про те, що Матвій влаштував великий бенкет для Ісуса й залишив усе, щоби 
слідувати за Ним. Проте сам Матвій у своїй Євангелії навіть не згадує про 
це. Він взагалі перестав помічати себе в поклонінні своєму Господу. Ми лю-
бимо його за добровільне самоприниження і смирення.

А також нас вражає милість Божа, котра втілилася у виборі такого чоловіка 
на роль автора першої Книги Нового Завіту, Книги, яку читають по всьому сві-
ту. І як змінила людство ця Книга!
Яків.  Старший брат Івана. Ісус назвав їх обох “Сини грому”.

Андрій із Віфсаїди.  Він та Іван були першими, кого навернув Ісус. Андрій 
привів свого брата Петра до Христа. Передання свідчить, що саме він при-
ніс звістку Євангелія на територію Київської Русі.

Пилип із Віфсаїди.  Співмешканець Петра та Андрія. Привів до Христа На-
фанаїла. Пилип мав прагматичний склад розуму.

Варфоломій.  Передання стверджує, що він проповідував у Парфирії.

Фома Близнюк.  Обережний, уважний, скептичний чоловік. За передання-
ми, трудився в Сирії, Персії, в Індії.

Яків. Син Алфеїв.  Названий “меншим”, можливо, через свій зріст. Пере-
дання говорить, що трудився в Палестині та Єгипті.

Юда Яковів, Симон Зилот… 

Юда Іскаріотський.  Зрадник. Із Каріафи, міста іудейського. Єдиний не га-
лілейський апостол. Скупий та черствий. Чекав влику нагороду, коли його 
Учитель сяде на троні Давидовому. Був розчарований, коли мрія не здій-
снилася. Закінчив життя самогубством.

8. Обговорення
Використання обладнання та проголошення основних думок за темою.
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Поясніть значення кількості ( а саме 12) одноразового посуду та одного  
зіпсованого;
12 мішечків з сіллю теж позначають дванадцятьох апостолів. Той, що вия- 
вився порваним, символізує Юду Іскаріотського, який крав гроші зі скринь-
ки, що була при Ісусу. (Покажіть, як сиплеться сіль з мішка).
Поговоріть з учнями про те, що ніч — це досить довготривалий період для  
молитви, та Христос його витримує.
Ще раз наголосіть на Ісусовому бажанні виконувати волю Отця Свого Не- 
бесного заради нас, людей.
Христос вибрав дванадцятьох, щоб вони понесли Добру Новину іншим гріш- 
никам. Завдяки апостолам та Божій силі вона дійшла і до нас.

Якщо у вас є час, можна прочитати оповідання Макса Лукадо про вище згадану 
подію.

Піди — і побачиш
“І сказав йому Нафанаїл: “Та хіба ж може бути з Назарету що добре?” 

Пилип йому каже: “Прийди та побач”. Івана 1:46

Запитання Нафанаїла досі актуальне, не зважаючи на дві тисячі років, які мину-
ли. Чи справді життя молодого Назарянина заслуговує уваги?

Відповідь Пилипа досі актуальна: “Піди — і побачиш”.
Піди і почуй Його голос. Безкомпромісну істину, Безпорочну благодать, Незмін-

ну вірність. Піди і подивись на полум’я, яке не змогли загасити деспоти та тира-
ни. Піди і подивися на любов, яку не змогли знищити гоніння і переслідування. 
Піди і подивись, що зробив Христос. Чи може бути щось добре із Назарету? Піди — 
і побачиш.

Піди і подивись на змінені життя: п’яниця, який облишив пити; той, хто раніше 
був злим, зараз радіє життю; той, хто раніше був винним, зараз прощений.

Піди і подивись на з’єднані сім’ї, забраних із інтернатів сиріт; ув’язнених, котрі 
розпочали нове життя. Відправляйся в джунглі, і почуєш барабани, які прославля-
ють Бога. Зазирни у комуністичні країни, і знайдеш віруючих, котрі поклоняються 
Господу і не бояться смерті. Може бути щось добре із Назарету?

Піди і подивись на пробиті Божі руки, котрі торкаються найзвичайнішого серця, 
витирають сльози з обличчя і прощають найстрашніший гріх.

Піди і подивись. Він не сторониться тих, хто шукає. Він не залишає поза увагою 
будь-яку людську спробу знайти Його. Він не боїться пошуків. Піди і подивись. На-
фанаїл пішов. І він побачив. І він зрозумів: “Учителю, Ти — Син Божий, Ти — Цар 
Ізраїлев”.

9. Вивчення ключового вірша
Оскільки декілька учнів Ісуса Христа були рибалками, то пропонуємо вам вивчи-

ти ключовий вірш шляхом “рибо ловлі”. У вірші 13 слів і посилання, тому має бути 
14 картонок невеликого формату (за типом календариків), зі зворотного боку яких 
приклеєний магніт. Можете їх вирізати у формі рибок. На вудці, де розташовуєть-
ся гачок, ви також прикріплюєте магніт. Картонки зі словами ключового вірша кла-
дуться на підлогу, дитина підходить до місця ловлення та опускає магніт вудки. 
Витягує “рибину” і читає написане. І так слово за словом. Коли діти витягнуть усю 
“рибу”, мають скласти біблійний вірш з посиланням та вивчити його.
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Цей вірш написаний так, що його можна прочитати лише за допомогою дзерка-
ла (тобто літери в зворотному порядку). Ви вішаєте папір на дошку, а діти, підніс-
ши до нього дзеркало, мають прочитати біблійний текст та записати його у себе в 
зошитах. І тільки після цього вчать напам’ять.

10. Закріплення матеріалу шляхом гри 
“Що? Де? Коли?”

Згадайте, будь ласка, телевізійне шоу “Що? Де? Коли?” Згадали? Так от, сьогодні 
ми також його проведемо у себе на уроці, але трохи видозмінивши. Зробіть “кру-
глий” стіл (поставте одна до одної парти), покладіть посередині дзиґу — дитячу 
іграшку, яка крутиться по колу. Посадіть за круглий стіл вихованців. Сьогодні про-
ти команди “Учнів” буде грати команда “Апостолів”.

Заздалегідь підготуйте 12 конвертів і підпишіть їх іменами апостолів. Діти кру-
тять іграшку: на якому конверті спиниться її стрілка, той і розкривають та читають 
запитання. Якщо “Учні” правильно відповіли, бал зараховується їм, якщо ні, — то 
бал зараховується команді “Апостолів”.

1. Симон: Христос реально допоміг моїй родині. Він прийшов у мій дім і зці-
лив одну людину. Як це відбулося?

2. Андрій: Христос любив дітей. Що Він сказав нам, коли ми, апостоли, забо-
роняли дітям підходити до Нього в той час, як Він проповідував?

3. Яків: Ісус турбувався про те, щоб ми були ситі. Одного разу Він вчинив чудо 
з ловлею риби. Як це відбулося?

4. Іван: Христос бажав людям вічного життя. Він вчив їх молитися. Як звучить 
ця молитва?

5. Пилип: Що відбулося з Христом, коли Лазар помер? Як Він його 
воскресив?

6. Варфоломій: Коли Господь вибирав 12 учнів, що Він зробив перед цим?
7. Матвій: Чи соромився Ісус грішників та митників? До кого у дім Він 

пішов?
8. Хома: Господь дозволив торкнутися ран на Його руках та ногах. Коли і як це 

відбулося?
9. Яків Алфієв: З ким уночі розмовляв Ісус? Про що Він йому говорив?
10. Симон Зилот. Коли стрілка вказує на його ім’я, виноситься чорний ящик. 

У Ньому лежить Євангеліє. Запитання: У цій скрині лежить те, що змінило 
світ. Що це?

11. Юда Яковів: Розкажіть напам’ять біблійний вірш з Євангелії від Івана 3:16.
12. Юда Іскаріотський — порожній конверт. Йому немає що сказати.

Обговорення. Апостоли бачили те, чого ми ніколи не побачимо. Але ми можемо 
знати те, що знали вони, коли будемо читати Біблію.

11. Рукоділля
Виготовлення листівки. На темносиньому фоні наклеюються місяць та багато зі-

рок. Знизу робиться підпис золотим кольором: “Ісус молився усю ніч”.
Розгорнувши листівку, потрібно зробити продовження напису:

“Щоб ми знали Євангеліє”.
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III. Підсумок уроку

Оповідання для закріплення матеріалу 

Найцінніше
Один чоловік в дитинстві дуже подружився зі старцем-сусідом.
Та час ішов, з’явилися колеги та захоплення, згодом — робота і особисте життя. 

Кожну хвилину молодий чоловік був зайнятий, і не мав часу ні на згадки про мину-
ле, ні навіть на те, щоб побути з близькими.

Одного разу він довідався про те, що сусід помер — і раптом згадав: старий бага-
то чому навчив його, намагаючись замінити померлого батька. Відчувши провину, 
він поїхав на похорони.

Увечері, після поховання, чоловік зайшов у порожній дім покійного. Все було так, 
як і багато років тому… От тільки маленька золота коробочка, в якій, за словами 
старого, зберігалася найцінніша для нього річ, зникла зі столу. Подумавши, що її 
забрав хтось із нечисельної рідні, чоловік покинув дім.

Одначе через два тижні він отримав посилку. Побачивши на ній ім’я сусіда, чо-
ловік сахнувся і відкрив коробку. Всередині лежала та сама золота коробочка. В ній 
виявилися кишеньковий золотий годинник з гравіруванням: “Спасибі за час, що 
проводив зі мною”.

І він зрозумів — найціннішим для старого був час, який він провів зі своїм ма-
леньким другом. З тих пір чоловік намагався якомога більше часу приділяти дру-
жині та сину.

Життя вимірюється не кількістю вдихів та видихів. Воно вимірюється кількістю 
моментів, котрі змушують нас затамувати подих.

Серед них — це моменти молитви, в якій і прозріваєш, і сповідуєшся, і славиш 
Бога за відповідь на прохання. Небесному Батьку дуже дорогі ці хвилини. А тобі?

12. Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки із афоризмами. 
Вони зачитуються дітям наприкінці уроку.)

“Не може бути невдалою справа, котра почата з молитви. Тому що вона роз- 
почата з любов’ю, надією та вірою” (О.Єльчанинов).

“Перед їжею — молись, перед справою — молись, перед дорогою — молись, —  
і тоді Господь завжди йтиме поперу”.

“Молитва до Бога — це поклоніння нашого духа, це запитання нашої душі  
і любов нашого серця”.

“З Богом!” — це молитовне побажання батьків, які виряджають дитину  
у життєву дорогу”.

13. Домашнє завдання:
Вивчити напам’ять ключовий вірш. 

Перечитати Луки 6: 12-26 

Читати Біблію та занотовувати найцінніші думки у духовний щоденник. 

14. Оголошення
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15. Молитва “Отче наш”
Сьогодні також можна помолитися молитвою “Отче наш”.

“Отче наш, що єси на небесах! Нехай святиться Ім’я Твоє, нехай прийде 
Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого 
насущного дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо 
винуватцям нашим. І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лу-
кавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь”.

Діти, за бажанням, можуть на папірцях написати свої молитовні прохання, на які 
вони хочуть, аби Бог відповів, й обмінятися ними, щоб протягом наступного тижня 
молилися один за одного.
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Тема уроку

«Будь Людиною»

Мета:

освітня: 4  з’ясувати з ді-
тьми, чому Ісусу небайдужі 
людські проблеми.
виховна: 4  виховувати в ді-
тей любов до Христа та ба-
жання творити добро;
розвивальна: 4  розвивати 
розуміння біблійних істин.

Біблійна основа  — Івана 
2:1-11
Найважливіша думка  
уроку — Ісус небайдужий 
до проблем людини.
Ключовий вірш:  “А робля-
чи добро, не знуджуймо-
ся, бо часу свого пожнемо, 
коли не ослабнемо” (Гала-
там 6:9).
Обладнання:  Біблія, шість 
порожніх глеків, один про-
зорий скляний глек із чи-
стою водою, один скляний 
глек із червоним виноград-
ним соком, посуд, їжа, роз-
друкований ключовий вірш 
для запам’ятовування.

Усе це (і не більше) стоїть на окре-
мому столі, який добре видно всім. 
Мета такого показного виставлення 
обладнання — зацікавити дітей тим, 
що буде сьогодні на уроці, і спонукати 
їх до самостійного аналізу фактів.

Подія — весілля в Кані Галілейській

Хід уроку
I. Вступна частина

Вітання. Налагодження контакту з класом.

Спів.

II. Основна частина

1. Біблійні персонажі сьогодні — це наречені 
з Кани Галілейської

Сміливо — погоджуємося, проте нестандартно, а дітям ці-
каво. Можете залучити до цього уроку молоду сімейну пару. 
Описувати їхні театральні костюми не буду, бо ваша фанта-
зія здібна на більше, і здатна прилаштовуватися до обставин. 
Скажу одне — не обов’язково на дівчину одягати білу сук-
ню і фату, це все можна зімпровізувати з підручних тканин, 
які є у вас в недільній школі. Головне, щоб діти знали — це 
наречені.

Молода пара заходить до класу на початку уроку і розпо-
відає про те, що пережили велике чудо в своєму житті. Річ у 
тім, що Сам Ісус був присутній на їхньому весіллі. Всі святку-
вали, славили Бога за те добро, що мають у житті, їли і пили, 
та раптом забракло вина. А вино — це такий виноградний на-
пій, який подавався до святкового столу.

Наречена. Ми злякалися, — говорить наречена. — Це так 
було соромно, що гості більше не матимуть що пити на 
весіллі.

Наречений. А мені як господарю цього свята, було ніяково 
за те, що я не розрахував, скільки потрібно вина, тому його 
забракло.

Наречена. Проте Ісус допоміг нам. Потурбувався вчасно з 
добротою Свого серця.

Література до уроку:

1. Біблія/ Пер. Проф. І.Огієнко. — К.: УБТ, 2009.
2. Людмила Ганжелюк. Зернятко добра. — Рівне, 2006. — 129 с.
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Наречений. Більше того, саме на нашому весіллі Господь Ісус зробив перше чудо 
у Своєму житті. Ось чому ми такі щасливі.

Наречена. Ми також любимо Господа і будемо вірні Йому все своє життя.
Наречений. Ми будемо любити Його та один одного.

2. Молитва
“Молодята” моляться разом з дітьми і залишають клас. Наречена на прощання 

може подарувати кожній присутній дівчинці по квітці зі свого весільного букету. 
Ще осінь на дворі, тому якихось пахучих чорнобривців чи тендітних хризантем ви 
неодмінно можете дістати.

3. Перевірка домашнього завдання
Діти мають розказати про одну із якостей Ісуса Христа, про яку вони довіда- 
лися минулого уроку, — Ісус молився перед вирішення важливої справи.

Розповідь біблійного вірша з посиланням та його тлумачення. 

Наклеювання “ягід” (наклейок) на гроно винограду. Нагадуємо, що фіоле- 
тове коло — це домашнє завдання, виконане на “відмінно”, червоне — щось 
недопрацьовано, зелене коло — домашнє завдання погано виконане, чор-
не — не виконано взагалі. Наприкінці навчального року ми матимемо за-
гальну кольорову картину виноградного грона. Воно гарно дозріло, чи ще 
зелене, а можливо, йому варто достигати, чи взагалі зіпсоване і потрібно 
вирощувати нове гроно. Одразу буде видно, хто з дітей як працював протя-
гом року. Ця загальна картина і визначить найпрацьовитішого та найдис-
циплінованішого учня, котрий отримає гарантований подарунок.

4. Гра-зачіпка “Потурбуй мене добром”
Умови гри. На підлогу розсипаються різноманітні предмети, які згодом діти ма-

ють використати в процесі гри. Їхня кількість така, як і кількість дітей у групі. Це 
можуть бути і папірці з різними малюнками, якщо немає змоги знайти та приготу-
вати речі. Хоча не бажано заміняти реальну річ на малюнок. Безпосередньо на під-
лозі лежить шоколадка, печиво, конверт, хустинка, блокнот, ручка, засушений лис-
ток, мушля або проста маленька ракушка, мило, зубна щітка, маленький рушничок, 
ліхтарик, лавровий лист, сіль, цукор, вінок, лялька, машинка, сірник, свіча, сервет-
ка і т.д. Дітям дозволяється по черзі підходити до цієї дивовижної купи і вибирати 
речі для гри.

Отож, вони їх розібрали. А тепер уявімо, що вони всі разом ідуть на весілля до 
тих наречених, які до них приходили на початку уроку і їм треба скласти привітан-
ня та побажання з нагоди одруження, використовуючи ось ці наочності. Але є умо-
ва: всі вони повинні обертатися навколо слів “Турбуйся про свого ближнього”.

Ті, хто з блокнотом та ручкою записують, інші складають привітання. Вчитель 
має лише направляти в потрібне русло та контролювати процес. Староста групи 
вголос зачитує привітання.

Обговорення гри. Чи легко думати і говорити добре? А чи легко робити добре? 
Що переживає людина, коли чує гарні слова на свою адресу, а коли отримує реальну 
турботу з боку близьких?
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5. Ілюстрація
На плакаті А-1 формату намальовано 6 посудин, на яких зверху наклеєно ще 6 

посудин, ідентичних по контурах , але так, щоб їх можна було зняти. На верхніх 
малюнках написано 6 причин, через які люди не хочуть творити добро іншим. Ось 
вони:

1. Лінь.
2. Байдужість.
3. Незнання, як це зробити.
4. Небажання.
5. Заздрість.
6. Відсутність досвіду.
Діти мають змогу познайомитися з ними. Вчитель разом з учнями коментує кож-

ну із них, після чого охайно знімає верхні наклеєні посудини. Всі присутні бачать, 
що намальовані нижні посудини є порожніми. І тепер потрібно “наповнити” їх ін-
шим “вмістом”. А це можуть бути:

1. Старанність, працелюбність.
2. Небайдужість до проблем інших.
3. Поінформованість. Інформація, як і коли потрібно чинити добро.
4. Бажання чинити добро.
5. Радість за когось, бажання привітати цю людину із певними 

досягненнями.
6. Постійно перебувати у добрих вчинках.
На малюнках пишуться всі ці якості.

6. Знайомство дітей з темою уроку
Їм говориться про те, що сьогодні вони пізнають одну духовну істину, за яку лю-

битимуть Христа ще більше, — Ісусу не байдужі людські проблеми.

7. Виклад нового матеріалу
Звучить (із диска) або читається з Біблії оповідь — Івана 2:1-11.
Впродовж сорока днів Христос був випробовуваний дияволом у пустелі щодо 

способу користування Його чудодійними силами. Але Він ухилявся використову-
вати їх у Своїх особистих інтересах. Після пустелі Він відправився на весілля. І хоча 
Його наступні чудеса були вчинені, переважно, для полегшення страждання хво-
рих, це чудо було створене на весільному обіді, у веселій атмосфері, додаючи лю-
дям ще більшої радості. Цим вчинком Христос бажав проголосити, що віра, яку Він 
приносить у світ, не є вірою аскетизму, а вірою щирої радості. Таким чином Ісус 
благословив цей шлюб.

Бог радіє з людиною тоді, коли їй радісно, і сумує тоді, коли їй сумно. Бо Він — Бог, 
і не може зректися Самого Себе і поводитися якось інакше. Це людина, на жаль, вті-
шиться твоїм горем і позаздрить твоєму успіху. Ось чому ми потребуємо Справж-
нього Друга.

Для Бога нема малих і великих проблем, серйозних і несерйозних хвороб і т. д. 
Все, що пов’язане з людиною, для Нього важливе. І хліб, і побутова хімія, і електри-
ка у нашому домі, і погода під час проведення табору, і успіх у бізнесі, і безпека на 
дорозі — все це і мільйони інших ситуацій важливі Господу. Він знає їх достеменно 
і, більше того, знає заздалегідь.
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Тому Він радить: “моліться до Мене — і Я відповім. Покажу тобі те, чого ти ще не 
бачив”. Ми лише повинні мати такі духовні очі, щоб бачити Божі відповіді на наші 
молитовні прохання, і такі вуха, щоб чути Його поради. Саме тоді ми, як і наречені 
з Кани Галілейської, зможемо переживати неймовірне щастя — Господь турбувати-
меться про наше свято і наш будень!

Ви тільки говоріть Йому про це! Бо відчиняють тому, хто стукає. Якби на весіллі в 
Кані до Христа не підійшла Його Матір і не попросила про допомогу, навряд чи ста-
лося б це чудо — перетворення води на вино. Тому не мовчіть — говоріть Богу про 
все! А Він уже знає, яким чином вам допомогти!

8.Обговорення
Використання обладнання та проголошення основних думок за темою:

Ісусу не байдужі побутові проблеми людей. 
Він думає про шляхи їхнього вирішення. 
Докладає зусиль, аби вони гармонійно вирішилися. 
Саме цим добрим вчинком Він поклав початок Своїх чуд. 
Ісус настільки любить людей, що не може не допомагати їм. 

9. Вивчення ключового вірша
Він роздрукований двома кольорами. Перше слово синім кольором, друге — чер-

воним, третє — синім, четверте — червоним. Це говорить про те, що вірш читаєть-
ся хлопчиками та дівчатками окремо. Те слово, що надруковане синім кольором 
озвучують хлопці, те, що червоним, — дівчата. Так вірш читається до повного його 
запам’ятовування.

10. Закріплення матеріалу шляхом гри “Документ директора”
Запасіться папером, адже дітям для цієї гри його потрібно буде чимало. Роздайте 

кожному чистий аркуш формату А-4. І поясніть, що вони мають виготовити доку-
мент директора, якщо хочуть, аби їх слухали і наступного уроку виконали їхнє ба-
жання. Та дитина, яка за першим разом виготовить його правильно, отримує право 
на виконання одного бажання. Стандарту, якому має відповідати цей документ, ви 
не показуєте — це одна із головних умов гри. Отож, не хвилюйтеся, вам навряд чи 
доведеться виконувати чиїсь забаганки.

А в цьому цінному та поважному папері мають бути такі реквізити:
Прізвище, ім’я, по батькові дитини. 
Дата та місце народження. 
Фото (миттєвий схематичний малюнок обличчя дитини). 
Підпис директора. 
Печатка (намальована). 
Вказане підприємство, на якому працює директор. 
Вид діяльності підприємства. 
З трудовим колективом погоджено (має бути написане це речення). 

Діти щоразу приносять свої документи, і щоразу починають їх переробляти за-
ново, оскільки ви маєте право давати лише одну вказівку — підказку. У дитини, ска-
жімо, може бути 5 виконаних пунктів, але не виконані ще 3, тому документ іде на 
доопрацювання. В такому вигляді він є недійсним.
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Обговорення. Ісусу Христу потрібно було довести людям те, що Він — обіцяний 
Месія, Бог. Тому Він і чинив чудеса. Хоча чуда — далеко не перший і не останній атри-
бут Його Божественності. Та все ж, Він виконував усі Свої обов’язки як Сина Божо-
го — був непорочно зачатий та народжений у Віфлеємі, отримав хрещення та сходжен-
ня Духа Святого, провів піст тривалістю 40 днів та ночей, пережив спокуси диявола 
та переміг їх. Усе це Ісус виконав не заради Себе, Він і так був Богом і не міг робити 
інакше. Усе це Він виконав заради нас, грішних людей, аби ми, бачачи Його служіння 
любов’ю, повірили в Нього як Спасителя світу та полюбили Його.

11. Рукоділля
Діти власноруч роблять листівки у вигляді сердець, декорують їх, а всередині їх 

обов’язково зізнаються батькам у любові — пишуть декілька речень. Дітям дуже по-
добається ліпити з пластиліну. Тому під таку тему можна придбати в магазині “Ху-
дожник” маленький глечик і оздобити його різними матеріалами. В даному випад-
ку зліпити з американського пластиліну, який згодом застигає, маленькі троянди 
різних кольорів, приклеїти їх на готовий глечик і покрити лаком.

III. Підсумок уроку
Сьогодні ми багато говорили про добре Ісусове серце, яке завжди готове прийти 

на допомогу кожному, хто покличе Його. Не забувайте, діти, молитися до Господа, 
дякувати за всі вирішені Ним проблеми протягом дня і славити Ісуса за Його Боже-
ственну, захоплюючу, нездоланну любов! Ніщо і ніхто не може змусити Бога люби-
ти нас менше, ніж Він любить нас сьогодні! Перебувайте в Його любові!

Оповідання для закріплення матеріалу 

День доброго янгола
“Отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить, — той має гріх!” 

Послання Якова 4:17.

У школі повісили оголошення про проведення Дня доброго янгола.
“Дивно, що це за день такий, — думала Віка. — Мало того, що зробиш добро, а ще 

маєш розказати про це всій школі, виготовивши від класу газету. А щоб тобі пові-
рили, то додаєш фотознімок”.

На зупинці Віка побачила, як бабуся збирала папірці і кидала у кошик для 
сміття.

— Ой, — стогнала старенька, — не ті роки, болить спина. Колись я поливала тут 
квіти , білила, підмітала. Це років 40 тому. От якраз така, як ти, невеличка була, у 
5-му класі вчилася. Це у нас називалося “тимурівська робота”. Я і на цвинтарі до-
глядала могилу невідомого солдата.

Віка роздумувала про почуте і поділилася з однокласниками. Після уроків усі 
пішли на цвинтар. Було багато могил, котрі ніхто не доглядав, а тому вони заросли 
бур’яном і колючими кущами.

— Це важка справа — навести тут лад, — зауважив Юрко Климчук.
— Не забувайте, що нас — 30, і до Дня доброго янгола рівно місяць, — додала Віка.
Наступного дня зробили фото бур’янів і приступили до роботи. Працювали піс-

ля уроків по годині. За два тижні старенького цвинтаря ніхто не міг впізнати. По-
фарбували огорожу, посадили квіти. Залучили до роботи батьків. Залишилося два 
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тижні, і діти взялися за ремонт лавок для сидіння на зупинках. Оскільки 4-А клас 
славився художниками, то бесідки для очікування розмалювали берізками, квіта-
ми, грибами.

Наближався довгоочікуваний день. Кожен клас вивішував газети добрих справ. 
На шкільній лінійці директор подякував і вручив призи переможцям акції. Про 4-А 
він і не згадав.

— От тобі і маєш, — виказував незадоволення Юрко Климчук.
— Надали слово священику.
— Попрошу вийти сюди 4-А клас. Добре, що зробили фото, але знаємо і так вашу 

працю і доброчинність. Спасибі, діти. Громада села вирішила оплатити вам поїзд-
ку до Києва з відвідуванням музеїв, виставок, театрів, цирку. Коли сьогодні вруча-
ли нагороди всім, ви, мабуть, подумали, що за 4-А забули. Так буде і в житті. Може 
статись, що за добро вас навіть покарають. Але знайте, нагорода від Господа не за-
бариться. Нехай же кожен день вашого життя стане Днем доброго янгола.

12.Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки з афоризмами. 
Вони зачитуються дітям наприкінці уроку).

“Не думай зневажливо про добро, що воно не прийде до тебе. Воно може при- 
йти поступово, не все одразу. Адже і глек може наповнитися краплями”.

“Мій дід говорив: “Роби добро і кидай його в воду” (Платон). 

“Доброта — це те, що може почути глухий і побачити сліпий” (Марк Твен). 

“Тому, хто не осягнув науки добра, вся інша наука приносить лише шкоду”. 

“Навчіться чинити добро, правосуддя жадайте, карайте грабіжника, дайте  
суд сироті, за вдову заступайтесь!” (Ісаї 1:17).

13. Домашнє завдання:
Творимо тиждень “Доброго янгола” і наступного заняття розповідаємо про  
це! Кожна дитина протягом семи днів має чинити такі справи, які прослав-
лять нашого Отця Небесного.

Вивчити напам’ять ключовий вірш. 

Приготувати подарунок для гри “Таємний друг”. 

14. Оголошення

15. Молитва
“Дорогий мій Ісусе! Спасибі Тобі, що Твоє серце може зрозуміти кожну 

людину. І Тобі небайдужі мої проблеми. І в Тебе є час, аби подати мені руку 
допомоги тоді, коли я цього потребую найбільше. Я знаю, дорогий Господи, 
що так, як Ти, ніхто інший мені не допоможе. Тому що Ти — Один на світі 
Бог, і немає іншого. Це прекрасно — знати такого Господа по імені! Амінь”.

Діти, за бажанням, можуть на папірцях написати свої молитовні прохання, на які 
вони хочуть, аби Бог відповів, й обмінятися ними, щоб протягом наступного тижня 
молилися один за одного.
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Тема уроку

«Тет-а-тет»

Мета:

освітня:  4 з’ясувати з ді-
тьми, чому Никодим при-
ходив до Ісуса;
виховна: 4  виховувати в ді-
тей бажання відверто го-
ворити з Богом у молитві;
розвивальна: 4  розвива-
ти в дітей такі християн-
ські чесноти, як чесність 
та правдивість.

Біблійна основа  — Єван-
геліє від Івана 3:1-21.
Найважливіша думка  
уроку — З чесною людиною 
Бог поступає чесно.
Ключовий вірш:  “З спра-
ведливим Ти справедливо 
поводишся, із чесним — по-
чесному, із чистим — пово-
дишся чисто, а з лукавим — 
за лукавством його!”
2 Книга Самуїлова  
22:26,27.
Обладнання:  Біблія, сувій 
із написом ключового ві-
рша; склянка чистої води, 
склянка варення, мильні 
бульбашки; декілька шмат-
ків тканини; велика кіль-
кість надутих різнокольо-
рових повітряних кульок, в 
середині яких лежать па-
пірці із написаним ключо-
вим віршем; велика порож-
ня корзина.

Усе це (і не більше) стоїть на окре-
мому столі. Про кульки такого не ска-
жеш — вони мають бути захованими 
в іншому приміщенні. Обладнання має 
зацікавити дітей, про що ж буде гово-
ритися сьогодні на уроці, адже вони 
вже мають досвід із попереднього за-
няття, що ви, беручи до рук наочності, 
які лежать на столі, розповідаєте їм ці-
каві істини про Ісуса Христа.

Подія — розмова Ісуса з Никодимом

Хід уроку
I. Вступна частина

Вітання. Налагодження контакту з класом.
А чи не влаштувати б сьогодні дітям на початку уроку 

сюрприз? Щоб у них подих перехопило? Як вам така ідея?
Тому тоді, коли вони зберуться усі разом у класі, пропонує-

мо запустити для них салют із різнокольорових кульок. Нехай 
їх буде так багато, щоб вони могли ними натішитися. От коли 
награлися, нехай здують чи проколють ті, в яких немає папір-
ців. А кульки з паперовими сюрпризами прибережіть на ви-
вчення ключового вірша.

Спів.

II. Основна частина

1. Біблійний персонаж сьогодні — 
Учитель Закону Никодим

Він хоч і поважний дядечко, та, все ж, любить дітей. Тому 
прийшов до них у святковому вбранні священика. В одній 
руці тримає сувій, а у другій — Біблію.

Свою розповідь розпочинає з великою любов’ю та 
радістю.

Никодим. Я — найщасливіший чоловік на Землі. Мені вда-
лося познайомитися з Самим Ісусом Христом! І відбулося це 
в повній таємниці від усіх, вночі, бо я трохи боявся юдеїв. А 
Він зустрів мене привітно і навіть не засоромив за страх. Не 
дорікнув, що я перебив Його сон і Він хоче спати, а дивився 
мені в очі, та я розумів, що Він бачить мою душу.

Потім Він відверто говорив мені про друге народження від 
Духа і як саме воно має відбутися, а я все ніяк не міг цього 

Література до уроку:

1. Біблія/ Пер. Проф. І.Огієнко. — К.: УБТ, 2009.
2. Генрі Геллей. Біблійний довідник. — Санкт-Петербург: ХО “Біблія для 

всіх”, 1998. — 859 с.
3. АІПН, “Як навчитися Правдивості” — Інститут Головних Життєвих Прин-

ципів, 1993. — 23 с.
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збагнути і не йняв віри у відродження від Слова. Ісус — добрий. Він пояснив мені 
абсолютно все, і сказав, що Його Отець “не послав Свого Сина на світ, щоб Він світ 
засудив, але щоб через Нього світ спасся”. Господь був відвертим зі мною, бо я прий-
шов до Нього не за вигодою, я чесно шукав Істину. І Він її мені відкрив.

Що ж, мої любі, мені час йти, а вам братися за науку. Давайте помолимось, і я за-
лишу вас.

2. Молитва дітей разом з Никодимом:
“Творець неба і землі! Благослови всіх, хто невпинно та старанно шукає 

Правди Твоєї, просвіти їм очі, щоб вони побачили її, і збагнули, що духов-
не відродження — це найщасливіша подія у житті людини. Вона і силу дає, і 
впевненість у тому, що Ти ніколи не залишиш. Благослови цих дітей на піз-
нання Слова Твого святого. Амінь”.

3. Перевірка домашнього завдання
Діти мають розказати одну із якостей Ісуса Христа, про яку вони довідалися на 

минулому уроці, а саме — Ісус небайдужий до проблем людини.
Розповідь біблійного вірша з посиланням та його тлумачення. 

Наклеювання “ягід” (наклейок) на гроно винограду. Нагадуємо, що фіоле- 
тове коло — це домашнє завдання, виконане на “відмінно”, червоне — щось 
недопрацьовано, зелене коло — домашнє завдання погано виконане, чор-
не — не виконано взагалі. Декілька дітей може поділитися тими біблійними 
істинами, про які вони довідалися під час читання Біблії.

Показують щоденники читання Біблії. 

Діти розповідають, як провели тиждень “Доброго янгола”. 

4. Гра-зачіпка “Поговори зі мною, і я побачу тебе”
Умови гри. Кожній дитині роздаються чисті папірці. Вони мають написати про 

себе 7 характеристик (які вважають за необхідне). Але не підписувати прізвища та 
імені. Потім згортають його вчетверо і кладуть до порожнього кошика. Вчитель пе-
ремішує їх і дозволяє кожному по черзі взяти папірець. Учень має розгорнути його, 
вголос зачитати написане і сказати, про кого йде мова.

Обговорення гри. Чи легко було здогадатися, про кого говориться у записках? 
Чому легко? Чому важко? Як ви здогадувалися? Що послужило підказкою? Висновок: 
чим більше часу ти проводиш зі своїм товаришем, тим більше його знаєш.

5. Ілюстрація “Знайомство із чотирма основами правдивості”
На форматі А-1 ліворуч зроблено чотири ілюстрації, а праворуч надрукований 

коментар до них.
1. Творець правдивості (Малюнок — Ісус Христос)

Ісус Христос — Істина. Всі Його слова і повчання правдиві. Чим довше 
Він живе в нашій душі, тим більше ми розуміємо правду і стаємо правдиві-
шими. (Див. 1 Коринт. 2:16)



43УРОК 6

Тет-а-тет

Коли ми стаємо християнами, ми отримуємо розум Христа і християн-
ські думки. А для того, щоб увірувати, потрібно покаятися в неправедності 
і прийняти прощення у Христі.

2. Джерело правдивості (Малюнок — Біблія)
Ісус названий в Євангелії Логосом Бога. Логос означає “Слово”. У Своєму 

земному служінні Ісус вчив істини Божої, і ця Істина була записана в Біблії 
за натхненням Святого Духа. (Див. 2 Петра 1:21).

Чим більше ми читаємо, вивчаємо Писання і роздумуємо над ним, тим 
більше правда Христова завойовує наші серця.

3. На сторожі правдивості (Малюнок: коло, в якому позначаються дух, ро-
зум, воля, почуття — і це все складові людської душі, а над колом — Божий 
дух).

Коли я стаю християнином, Святий Дух говорить моєму духу, що я — син 
Господній. (Див. Рим. 8:16). Коли я обманюю чи вірю неправді, Святий Дух 
допомагає мені усвідомити гріх і повернутися до Божої правди.

Святий Дух — третя іпостась Божественної Трійці. Дух сумує щодо на-
шої неправедності, та коли ми усвідомлюємо свою брехню і каємося, Його 
сила укріпляє нас.

4. Боротьба за правду (Малюнок: справа Біблія — Боже Слово, зліва — кни-
ги — людське слово).

Людська душа — поле битви між Богом та сатаною. Бог хоче, щоб усі наші 
думки були наповнені Його правдою і мудрістю. Це і робить нас правдиви-
ми. (Див. Псалом 14:2).

Сатана хоче, щоб наші думки були сповнені його брехливими вигадка-
ми, щоб все, нами побачене і почуте, перетворювалося на обман.

Бог попереджає нас про цю битву в Писанні: “Стережіться, щоб ніхто не 
звів вас філософією та марною оманою за переданням людським, за стихі-
ями світу, а не за Христом” (Колос. 2:8).

Якщо вигадки сатани спокусили нас, їх потрібно зруйнувати і замінити 
Істиною. У Бога для цього є потужна зброя.

На окремому ватмані зроблена велика ілюстрація 
вежі з мурами

Підпис “Як розрушити основи обману”
Коли ми піддаємося спокусам заздрості, жадібності, брехні, ми поступаємося са-

тані “територію” в своїй душі (Див. Єф. 4:13-27).
Сатана будує на цій території свої твердині — брехливі ідеї та думки. Із цих твер-

динь до нас приходять душевні тортури: страх, понурість, злоба, пожадливість і т.д. 
(Див. Матв. 18:34-35).

До того, як зруйнуємо сатанинські твердині, ми повинні відвоювати віддану са-
тані “територію”. Бог відродить наші душі (Див. Псалом 23:3), проте ми разом з Гос-
подом повинні зруйнувати твердині шляхом читання, роздумування і застосуван-
ня Істин Писання. (Див. 2 Кор. 10:4,5).

Суть ілюстрації полягає в тому, щоб пояснити дітям одну просту істину — Ісус лю-
бить кожного настільки сильно, що готовий докласти максимум зусиль, аби звільни-
ти нас із тенет неправди.
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6. Знайомство дітей з темою уроку
Їм говориться про те, що сьогодні вони пізнають одну духовну істину, за яку лю-

битимуть Христа ще більше, — з чесною людиною Бог поступає чесно.

7. Виклад нового матеріалу
Звучить (із диска) або читається з Біблії оповідь — Євангеліє від Івана 3:1-21
Ініціатором цієї зустрічі був Никодим. Ви впевнені? Точно? Цікаво, а Хто відкрив 

очі Никодиму на те, що Ісус прийшов від Бога? Хто дав йому непереборне бажання 
бачити Учителя та особисто розпитати про Істину? Виходить, Христос уже чекав на 
цю зустріч? Авжеж, чекав. Господь і вдень, і вночі готовий був служити людям Своїм 
Словом. І говорив Він далеко не про погоду і моду, а про насущне — спасіння душі 
людської, а це потребувало від Нього чимало духовних та душевних сил.

Втомлений попереднім днем, Ісус не докорив Никодиму за те, що той прий-
шов так пізно і забирає у нього дорогоцінний відпочинок — сон. Адже робочі дні у 
Христа були надто напружені і потребували фізичних сил: постійні розмови, зці-
лення, творення чудес, проповідь Євангелія, боротьба із людськими сумнівами та 
невір’ям… А тут серед ночі — Никодим, в якого крається серце!

Христос не відправив його додому спати, не докорив за страх, коли той прийшов 
не вдень, бо боявся своїх же “колег по Закону”, Господь знову виявив Свою велику 
любов як до людини зокрема, так і до всього людства в цілому. Адже саме у цій бе-
сіді Христос відкриває та терпляче пояснює Никодиму найсокровенніше — як наро-
дитися згори, іншими словами, відродитися від Духа.

Наскільки щиро вірив Никодим у Христа, нам невідомо. Та вже через два роки, 
при розгляді Ісусової справи перед радою Синедріона, він став на бік Христа і в та-
кий спосіб виразив Йому свою підтримку. Пізніше він та Йосип Ариматейський, ін-
ший член ради, разом поховали тіло Ісуса. На ранній стадії своєї віри Никодим був 
таємним учнем Христа, та пізніше він був готовий відверто розділити з Ним сором 
Його хреста. Никодим вийшов із тіні, ризикуючи своїм життям, в час знущання над 
Ісусом, коли навіть дванадцять апостолів залишили Його, шукаючи собі безпечно-
го місця.

Цей вчинок — один із найблагородніших в Писанні. Никодим справді викупив 
гріх своєї вродженої схильності до секретності, а особливо, беручи до уваги його 
членство в Синедріоні — посеред ворожого табору.

І саме в цій розмові звучать золоті, центральні, найжаданіші слова всього Єван-
гелія: “Так-бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто 
вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне” Єв. Івана 3:16.

Дітей може зацікавити, а що означає бути християнином, народженим 

згори?

Відповідь. Біблійний уривок, записаний в Івана 3:1-21, відповідає на це запитан-
ня. Господь Ісус Христос розмовляє з Никодимом, видатним фарисеєм і членом Сине-
дріону (юдейського уряду).

У розмові з Никодимом Ісус сказав: “…Знову й знову запевняю тебе: коли 
хто не народиться згори, то не може побачити Божого Царства!” Никодим запи-
тав Його: “Як може людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдру-
ге ввійти в утробу своєї матері й народитися?” Ісус відповів: “Знову й зно-
ву запевняю тебе: коли хто не народиться від води й Духа, не може ввійти до 
Божого Царства! Народжене від тіла є тіло, а народжене від Духа є дух. Не ди-
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вуйся з того, що я сказав тобі: Вам потрібно народитися згори…” (Івана 3:3-7).
Никодим мав реальну потребу. Він потребував зміни власного серця, тобто духо-
вного перетворення. Нове народження — народження згори — відбувається тоді, 
коли людина повірила в Бога й отримала вічне життя (2 Коринтян 5:17; Тита 3:5; 
1 Петра 1:3; 1 Івана 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4,18). В Івана 1:12,13 зазначається, що “наро-
дження людини згори” також означає отримання нею статусу Божої дитини через 
віру в ім’я Ісуса Христа.

Звідси виникає логічне запитання: “Чому людина має бути народжена згори?” 
Апостол Павло в Посланні до ефесян 2:1 говорить: “І вас, що були мертві через ваші 
переступи й гріхи…” Жителям Риму у своєму Посланні до римлян 3:23 апостол на-
писав: “Адже всі згрішили й позбавлені Божої слави”. У зв’язку з цим людина потре-
бує народження згори, щоб отримати прощення своїх гріхів і налагодити стосунки 
з Богом.

Як це відбувається? Текст Ефесян 2:8,9 стверджує: “Адже ви спасенні благодат-
тю через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від справ, щоб ніхто не хвалився”. 
Коли хтось є “спасенний”, то тільки через те, що отримав народження згори, духо-
вне оновлення, і через нове народження тепер є Божим дитям. Віра Ісуса Христа, 
Який заплатив ціну гріха, померши на хресті, і означає бути духовно “народженим 
згори”. “Отож, хто в Христі, той нове творіння…” (2 Коринтян 5:17, перша частина).

Якщо Святий Дух спонукає вас прийняти Господа Ісуса Христа як вашого Спа-
сителя, тоді вам потрібно народитися згори. Чи бажаєте ви помолитися молитвою 
покаяння і стати новим творінням у Христі сьогодні? “Але тим, які прийняли Його, 
дав владу стати Божими дітьми, — тим, які вірять у Його Ім’я. Вони не народили-
ся ні від крові, ні через тілесне бажання, ні через бажання чоловіка, але народили-
ся від Бога” (Івана 1:12-13).

Якщо так, то помоліться такою молитвою. Пам’ятайте: промовляння цієї молит-
ви або будь-якої іншої не спасає вас. Лише віра у Христа може врятувати вас від 
гріха. Ця молитва — просто спосіб висловити Богові вашу віру в Нього і подякува-
ти Йому за надання вам спасіння. “Боже, я знаю, що згрішив проти Тебе і заслуго-
вую покарання. Але Ісус Христос поніс покарання, призначене мені, щоб через віру 
у Нього я міг бути прощений. Я відвертаюся від мого гріха і вірю, що Ти — моє спа-
сіння. Дякую за Твою чудову милість і прощення — дар вічного життя! Амінь!”

8. Обговорення
Використання обладнання та проголошення основних думок за темою.

З чесними Ісус чинить по чесному (вказати на склянку із чистою водою і  
надлити її трохи на шматок тканини).

З лукавими — за лукавством їхнім — накрапати варення на тканину. 

З поверхневими людьми — поверхнево (напускати мильних бульбашок, які  
одразу ж лопають).

9. Вивчення ключового вірша
Тепер дітям дозволяється “розправитися” з тими повітряними кульками, в яких 

лежать папірці. Завдання полягає в наступному:
дістати з кульок папірці; 

розгорнути і перечитати їх; 
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скласти у правильному порядку слова ключового вірша; 

переписати його до зошитів і вивчити напам’ять. 

10. Закріплення матеріалу шляхом гри “Таємний друг”
Минулого уроку дітям задавалося домашнє завдання — приготувати подарунок 

для таємного друга. Оскільки у нас сьогодні на уроці говорилося про таємний при-
хід Никодима до Ісуса, то ми й станемо таємними друзями один одному.

Проводиться жеребкування. Отримані прізвища діти приклеюють до своїх пода-
рунків і кладуть у корзину. Вчитель, він же і поштар, збирає їх і розносить по кла-
су. Коли діти отримали подарунки, розпакували та насолодилися ними, вони мають 
вгадати, а хто ж їм цей подарунок приготував, хто ж був їхнім таємним другом.

Обговорення. Чи приємно отримувати подарунки? А чи хотів той, хто готував 
подарунок, щоб про його ім’я ніхто не довідався? Чому? Так само й Ісус хоче бути 
справжнім Другом для всіх дітей!

11. Рукоділля
Виготовлення нестандартних календарів, у яких робляться помітки щодо Дня 

народження кожного учня класу та вчителів. Мета — не пропустити чийсь День на-
родження, а завчасно до нього приготуватись.

Оскільки Никодим прийшов до Ісуса вночі, можна пов’язати це зі свічкою. Якщо 
є можливість з дітьми зварити свічку, скористайтеся такою нагодою. Якщо ж ні, 
то можна просто, взявши звичайну свічку, оздобити її різними прикрасами, на-
приклад, зав’язати стрічку навколо свічки бантиком і приклеїти різні намистин-
ки, штучні квіти чи кавові зерна. Ще можна свічку-таблетку прикрасити навколо 
пелюстками із американського пластиліну, який згодом застигає, прикладайте пе-
люстку за пелюсткою — і вийде гарна троянда.

III. Підсумок уроку

Оповідання для закріплення матеріалу 
Олена Медведєва

Пір’їна
За мотивами народної оповідки

У старого батька Орла був син-одинак, якого звали Орлик. Виросло вже те Орля, у 
пір’я вбралося, настав час на власний хліб переходити. От батько йому і каже:

— Сину, летимо в поле за їжею. Я навчу тебе самостійності. Ти повинен вміти сам 
себе годувати.

— Не голодний я, тату, — мовило Орля. — Та й те поле таке порожнє, чи водиться 
там щось путнє?

Засумував батько, та виду не подав. Мудрим був, вирішив зачекати слушної на-
годи, аби дати синові урок. Тому здійнявся і полетів сам.

Аж раптом до Орлика підповз степовий Вовк.
— Добридень, — привітався він солоденьким голосом і, аби той не бачив, злизав 

слиньки.
— Ти хто такий, — витріщився на нього птах, — що від тебе так тхне?
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— Я житель степів, одинокий Вовк, — сказав і якомога ніжніше клацнув зубами. 
Йому дуже вже не хотілося полохати молодої пахучої птиці.

— А чому такий смердючий? — скривилося Орля.
— Бо багато рухаюся, на здобич полюю. Недарма ж кажуть, що вовка ноги году-

ють, а птаха — крила!
— Як це? — роззявив дзьоба Орлик.
— Дуже просто. Ти даєш мені одну пір’їну зі свого крила, а я тобі натомість якийсь 

харч. Ось так твої крила можуть тебе годувати.
— Цікаво, — розплився у задумливій усмішці молодий Орел. — А батько мені та-

кого не казав.
— Та що там твій батько тямить? Він уже старий, щоб літати в ногу з часом.
— Гаразд, — недовго думаючи, погодилося Орля, бо в животі давно бурчало і вель-

ми хотілося їсти. — Пір’їна, так пір’їна! Тільки ти мені спершу їжу принеси, а я тоді 
тобі пір’їну дам, а то раптом ще обдуриш... Знаю я вас, вовків.

— Не хвилюйся. Я даю слово і дотримаюся його, — сказав хижак і помчав у бік 
поля.

Так була укладена таємна угода між старим хитрим Вовком та молодим ліни-
вим Орлом. Тепер щодень, в обідню пору, зустрічалися вони на верхівці невисокої 
гори і обмінювалися гостинцями. Вовк приносив свіжу їжу, а Орля йому за це дава-
ло пір’їну.

Минуло літо. Настала осінь. Повіяли холодні вітри, почали йти проливні дощі. 
Зголодніло, змерзло Орля, сіло дожидати Вовка. А його цього дня все не було та не 
було. І геть увечері, коли почали на горизонті з’являтися перші сутінки, а в орлиних 
очах — темрява від невимовного голоду, прийшов Вовк.

— А тепер я тебе з’їм, — сказав він і голосно клацнув зубами.
Орля почало втікати, махати крилами, але так і не здійнялося в небо, бо було го-

лим, а птахи без пір’я, як відомо, не літають. Довго відбивався птах від хижого звіра, 
але так і не зміг його перемогти. Знепритомнів і впав на землю. Схопив його Вовк і 
поволік до своєї нори, аби вовченят малих почастувати.

Летів тією місциною батько Орляти. Бачить, Вовк когось волочить. Не впізнав 
він свого сина у хижих зубах, бо ж той був геть обскубаним, пролетів повз. Але по-
тім передумав і вирішив врятувати пташину. Повернувся та стрімголов кинувся на 
Вовка і почав клювати його в голову. Робив він це так затято і з такою силою, що той 
здався і випустив здобич із пащі.

Орля розплющило очі і побачило батька. Тільки тепер воно зрозуміло, якою цін-
ністю для нього є навіть одна, бодай найменша орлина пір’їна. Який же ж він був 
нерозумний, що послухав брехню старого Вовка, а правду свого батька відкинув. 
Орлик знав, що більше такої помилки він не допустить. Звелося на ноги пташа і 
мовчки пошкандибало до свого гнізда — пір’я відрощувати, щоб згодом разом із 
батьком у степ по харчі полетіти.

12. Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки із афоризмами. 
Вони зачитуються дітям наприкінці уроку.)

“А шляхетний міркує шляхетне, і стоїть при шляхетному”  (Ісаї 32:8).

“Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки правед- 
не, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне похвали, коли яка чес-
нота, коли яка похвала, — думайте про це!” (Филип’ян 4:8).
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“Чесність та порядність — це вже половина щастя”.  (Е.Золя).

“Для того, щоб навчитися говорити людям правду, спершу потрібно говори- 
ти її самому собі”.

“Чесна людина та, яка, залишаючись наодинці, думає чесно”. 

“Чесність — найкраща політика”. 

“Не той правий, хто сильний, а той, хто чесний”.  (Українське народне 
прислів’я).

“Чесну людину можна переслідувати, але не збезчестити”.  (Ф.Вольтер)

13.Домашнє завдання: 

Вивчити напам’ять ключовий вірш. 

Перечитати Євангеліє від Івана 3:1-21 та занотовувати найцінніші думки у  
духовний щоденник.

Написати коротку розповідь “Як мене було обмануто”. 

14. Оголошення

15. Молитва
“Господи! Будь нашою Правдою, Істиною і Життям! Амінь”.

Діти, за бажанням, можуть на папірцях написати свої молитовні прохання, на які 
вони хочуть, аби Бог відповів, і обмінятися ними, щоб протягом наступного тижня 
молилися один за одного.
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Тема уроку

«Не та вагова 
категорія»

Мета:

освітня:  4 з’ясувати з ді-
тьми, чому засмутився ба-
гатий юнак, коли Христос 
порадив йому продати усе, 
що він мав;
виховна:  4 виховувати в ді-
тей правильне ставлення 
до матеріальних благ;
розвивальна:  4 розвивати 
в дітей потребу в люблячо-
му Богові.

Біблійна основа  — Матвія 
19:16-26
Найважливіша думка  
уроку — Ісус говорить з 
кожним особисто.
Ключовий вірш:  “Бог ба-
чить не те, що бачить люди-
на: чоловік-бо дивиться на 
лице, а Господь дивиться на 
серце” (1 Книга Самуїлова 
16:7).
Обладнання:  Біблія, справ-
жні українські гроші (як па-
перові, так і копійки), плас-
тикові картки, книжки 
Ощадбанку (можна недій-
сні); гаманець, невелика 
скриня для жіночих при-
крас, голка, фото або малю-
нок верблюда; фото або ма-
люнок брами.

Усе це (і не більше) стоїть на окре-
мому столі. Обладнання має заціка-
вити дітей, про що ж буде говоритися 
сьогодні на уроці, адже вони вже ма-
ють досвід із попереднього заняття, що 
ви, беручи до рук наочності, які лежать 
на столі, розповідаєте їм цікаві істини 
про Ісуса Христа.

Подія — Зустріч Ісуса з багатим юнаком

Хід уроку
I. Вступна частина

Вітання. Налагодження контакту з класом.
Ніщо так не налаштовує дитячий настрій на позитив, як… 

подарунок — приємна посмішка на обличчі улюбленого вчи-
теля. Ділімося з дітьми тим, на що ми багаті! А оскільки ми 
знайомі з Ісусом Христом трохи більше, ніж наші вихованці, 
то ми можемо їм багато про що розповісти. Ісус любить нас, 
різних, і по-особливому ставиться до кожного. Тому що ми — 
особистості! Більше того, Він говорить з нами персонально, і 
так само персонально будує з нами стосунки. Як не має схо-
жих одна на одну сніжинок, людей, так і не має схожих один 
на одних людських стосунків з Богом.

Тому сьогодні ми будемо славити Його за щось особисте, 
те, що Він дав нам, називаючи імена наших батьків, рідних і 
т.д.

Спів.

II. Основна частина

1. Біблійний персонаж 
сьогодні — це багатий юнак

Гарно та багато одягнений молодий хлопчина заходить у 
клас. Він чемно вітається з учнями, зичить їм доброго здоров’я 
та гарних біблійних знань.

Він коротко розповідає про себе, свої статки та положення 
у суспільстві. Наголошує також на тому, що дуже любить Бога 
і йому приємно виконувати всі заповіді Господні, які заното-
вані в Законі Мойсеєвому.

Література до уроку:

1. Біблія/ Пер. Проф. І.Огієнко. — К.: УБТ, 2009.
2. Генрі Геллей. Біблійний довідник. — Санкт-Петербург: ХО “Біблія для 

всіх”, 1998. — 859 с.
3. Олена Медведєва. По цей бік неба. — Рівне, 2009. — 79 с.
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Потім переповідає одну розмову, яка каменем лягла на його душу. Це бесіда з 
дивним Учителем, Котрого звали Ісус.

Юнак. Я підійшов до Нього і сказав: “Учителю Добрий, що маю зробити, аби мати 
життя вічне?” Він же мені відказав: “Чого звеш Мене Добрим? Ніхто не є Добрий, 
крім Бога Самого. Коли ж хочеш ввійти до життя, то виконай заповіді”.

А я й запитую Його: “Які саме?” А Ісус відказав: “Не вбивай, не чини перелюбу, 
не кради, не свідкуй неправдиво. Шануй батька та матір, і: люби свого ближнього, 
як самого себе”.

Кажу я Йому: “Це я виконав усе. Чого ще бракує мені?”
Ісус подивився на мене так лагідно і проникливо, ніби перегорнув усю мою душу 

і каже: “Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої та й убогим роздай, і 
матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та й іди вслід за Мною”.

Почувши ж таке слово, я відійшов, зажурившись, бо великі маєтки мав. Я хотів 
бути з Богом, повірте, дуже хотів, але як же ж жити у цьому світі без грошей? Без 
грошей ти — ніхто! Ти не можеш ні купити, ні продати. А люди, що скажуть люди? 
Так з бідними ж вони взагалі не рахуються.

Після цих слів зажурений юнак виходить з класу. Учитель пропонує йому помо-
литися разом з дітьми, але той відмовляється, мовляв: “Що ж мені молитися, коли 
моє серце поділене навпіл, і повністю не належить Господу. Я хоч і слабкий духом, 
та, все ж, чесний”.

2. Молитва дітей разом з учителем
“Господи Ісусе! Допоможи нам сьогодні на уроці зрозуміти Твою істину, 

полюбити її і берегти у серці своєму. Амінь”.

3. Перевірка домашнього завдання
Діти мають розказати, одну із якостей Ісуса Христа, про яку вони довідали- 
ся минулого уроку, — з чесною людиною Бог поступає чесно.

Розповідь біблійного вірша з посиланням та його тлумачення. 

Наклеювання “ягід” (наклейок) на гроно винограду. Нагадуємо, що фіоле- 
тове коло — це домашнє завдання, виконане на “відмінно”, червоне — щось 
недопрацьовано, зелене коло — домашнє завдання погано виконане, чор-
не — не виконано взагалі. Декілька дітей можуть поділитися тими біблійни-
ми істинами, про які вони довідалися під час читання Біблії.

Показують щоденники читання Біблії.Діти показують щоденники читання  
Біблії, вчитель робить помітки на зразок: “Слава Богові за Софійку! Вона так 
гарно читає Біблію!”, або “Юрко Трофимчук — молодець! Так тримати!”

4.Гра-зачіпка “Банк даних”
Оскільки ми сьогодні говоримо про особисте і персональне, вчитель повідомляє 

дітям про те, що ми маємо зробити власний “Банк даних”. Що це значить? Кожен 
із вихованців має заповнити персональну картку учня, де вказуються його особис-
ті дані. А саме:

1. Прізвище, ім’я, по батькові учня  ______________________________________________

2. Дата народження учня  _________________________________________________________
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3. Домашня адреса, мобільний телефон _________________________________________

4. Прізвище ім’я, по батькові батьків  ____________________________________________

5. Мобільні телефони батьків  ____________________________________________________

6. Моя улюблена книга  ____________________________________________________________

7. Моя улюблена тварина  _________________________________________________________

8. Мій улюблений колір  ___________________________________________________________

9. Мої друзі це:  ____________________________________________________________________

10. Улюблені фільми  _______________________________________________________________

11. У вільний час люблю займатися  _______________________________________________

12. Відвідую такі гуртки  ____________________________________________________________

13. Мрію стати  ______________________________________________________________________

14. Хочу мати  _______________________________________________________________________

15. Молюся до Бога про  ____________________________________________________________

Після заповнення персональних карток учням пропонується влаштувати фото-
сесію. Адже що це за “Банк даних” без фото його клієнтів?

Для цього варто вчителю принести на урок фотоапарат і сфотографувати кожно-
го учня. А потім на згадку можна зробити і загальне фото цілої групи.

Обговорення гри. Для чого вона проводилася? По-перше, вчителю потрібні всі 
відомості про кожного учня, аби вчасно вітати з Днем народження, спілкуватися по 
телефону з батьками і т.д.

По-друге, коли обговорюватимуться улюблені книги, фільми, смаки, вчитель отри-
має потрібну інформацію і знатиме, в якому напрямку рухатися щодо виховання кож-
ної дитини. І по-третє, діти побачать, які вони всі різні, і от з ними, такими різними, 
Бог говорить персонально, знаходячи для кожного людського серця час. Бог — Він 
Бог. Мій Бог.

5. Ілюстрація “Ти — особлива дитина Божа”
Суть ілюстрації полягає в тому, щоб пояснити дітям одну просту істину — Ісус 

любить нас, різних, і не схожих один на одного, настільки сильно, що має для кож-
ного час і готовий відповідати на кожну молитву Своєї дитини.

А) На папері формату А-1 в центрі зображений Ісус. Навколо досить щіль-
но один біля одного зображені обличчя сумних та веселих людей. До них 
спрямовані стрілочки двостороннього напрямку. Мета зображення — про-
ілюструвати дітям, що Бог має доступ до кожного жителя планети Земля і 
має для нього час.

Б) На папері формату А-1 в центрі намальований Ісус. Навколо — силуети 
хлопчиків та дівчаток. Від Ісуса до кожного із силуетів направлена стрі-
лочка лише в одному напрямку. Вчитель запитує дітей, чи є вони дітьми 
Божими. Імена тих, які кажуть “так”, підписуються під силуетами, а також 
домальовується стрілочка з іншого боку — вона стає вказівною в двох на-
прямках. А це означає, що Бог спілкується з дитиною, а дитина — з Богом.
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6. Знайомство дітей з темою уроку
Їм говориться про те, що сьогодні вони пізнають одну духовну істину, за яку лю-

битимуть Христа ще більше, — Ісус говорить з кожним особисто.

7. Виклад нового матеріалу
Звучить (із диска) або читається з Біблії оповідь — Матвія 19:16-26
Ця зустріч не була схожою на інші. До Ісуса підійшов не праведний фарисей, аби 

“зловити” Господа на неправильному трактуванні Закону, і не остання грішниця. 
Тут ситуація особлива — майже правильна…

Приходить юнак, в якого ідеальне життя. У нього прекрасне виховання, адже він 
засвідчує перед усіма (а для цього потрібна не лише хоробрість, але і чесність та 
правдивість, бо ж раптом тут стоять сусіди, котрі завжди все бачать і знають), що 
він поважає батьків. Таке шанобливе ставлення до матері та батька свідчить ще і 
про те, що в родині попередніми поколіннями культивувалася пошана до старших 
та покора їхній волі.

Юнак нікого не вбив. Отже, він не запальний, розважливий, поміркований та 
стриманий. Той, який тверезо мислить і тверезо вирішує всі бізнесові та приватні 
справи. Він розуміє життя і знає його ціну. Більше того, юнак був переконаний, що 
нікого і не вб’є, бо на пропозицію Христа “виконай заповіді”, він відповів: “Це я ви-
конав усе.”

Юнак вів гармонійне особисте життя. Він вмів керувати своїми сердечними по-
чуттями, не вдавався до розпусти, зміни партнерок і всього того, що називається 
перелюбом. Він був чистий перед Богом і в цьому питанні. І це при всьому тому, що 
багатий і не одружений… Погодьтеся, для молодого чоловіка це вже не так і мало.

Юнак не крав ніколи нічого ні за яких умов… Нам невідомо, яким чином йому 
дісталося його багатство: чи воно перейшло йому в спадок і він грамотно ним ке-
рував, чи він сам своєю головою і мозолистими руками надбав його. Але і в тому, 
і в іншому випадку, маючи на собі таку ношу — величезне багатство, — він не 
крав. Чесне багатство в усі часи і в усіх народів прирівнювалося до неможливо-
го, фантастичного. Бо, якщо не вкрадеш, то й не матимеш. А тут і бізнесові догово-
ри укладаються, і прибуток збільшується, і крадіжкою не пахне. Що сказати? Одне 
слово — молодець!

Юнак не свідкував неправдиво. Це теж із області фантастики. Бути шалено бага-
тим і бути при цьому чесним — це неабияке духовне досягнення. Невже таке мож-
ливо? Юначе, відкрий таємницю такого праведного характеру! Звідки він у тебе? Це 
постійне вивчення Закону і його виконання подарували тобі таку прекрасну життє-
ву та комерційну гармонію?

Але раптом відкривається завіса душі і ми чуємо болісний крик: “Що ще бракує 
мені, аби я мав вічне життя?” Вічність — ось що турбує цього благочестивого моло-
дого чоловіка. Вічне життя з Богом, вічна гармонія з Богом, рай не тільки на землі, 
але рай на небі його цікавить і не дає спокою!!! Що ж, похвально. Майже ідеально. 
Такій цілеспрямованості можна лише позаздрити!

В російському перекладі вищезгаданого уривка Євангелія від Марка сказано, що 
Ісус після цих слів подивився на юнака і полюбив його. А потім відповів: “Коли хо-
чеш бути досконалим, — піди, продай добра свої та й убогим роздай, — і матимеш 
скарб ти на небі. Потому приходь та й іди вслід за Мною”.

Цікаво було б у цей момент поглянути на обличчя чоловіка. Розгубленість, німе 
запитання, роздавленість? Що наповнило в той момент його праведне (говоримо 
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це без сарказму) серце? Розчарування. Він не чекав такої поради, адже серед євре-
їв багаті люди були в пошані і вважалося, що саме багатство — це вже благословен-
ня Боже, а Бог не може помилятися і давати його грішним, або, чого доброго, про-
сто так розсипатися наліво і направо.

Душевна порожнеча привела юнака до Христа. Він вагався, мучився, можливо, 
не спав ночами і все ставив одне і те ж запитання: як спасти свою душу? Молодий, 
а думає не про розваги та насолоди світу цього, а про вічність. Тобі ж то ще жити і 
жити, от прийде старість, наблизиться смерть, то і про вічність подбаєш. “Бери від 
життя все!” — не хочеться?

Не хотілося. Він звик до чистоти. Але не зміг очистити своє серце від одного-
єдиного ідола — мамони, тобто багатства. Юнак, зажурений, відійшов від Ісуса, бо 
мав великі маєтки. Сум за грошима, стабільністю, положенням — це природній, на 
перший погляд, сум. Та Хто Ти такий, аби наказувати мені позбутися всього — еко-
номічного підґрунтя, впевненості у завтрашньому дні, зрештою, даху над головою і 
шматка хліба? Це — Ісус, Син Бога живого. І Він Один мав на це право.

Господь не бажав зробити вбогим цього розумного юнака, Він лише чесно відпо-
вів і назвав найнебезпечнішого ворога його молодої душі — багатство. Невже все 
так серйозно? Авжеж, саме так, серйозно. То що, ні одна багата людина не увійде 
в Царство Боже? Звісно, що увійде, і не одна. Але лише та, в якої багатство не буде 
божком, ідолом. У якої гроші будуть в гаманці, а не в серці.

Потім Христос пояснив учням Свої радикальні та різкі слова: “Поправді кажу 
вам, що багатому трудно ввійти в Царство Небесне. Іще вам кажу: Верблюдові лег-
ше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже Царство ввійти!” Як учні ж 
Його це зачули, здивувалися дуже й сказали: “Хто ж тоді може спастися?” А Ісус по-
зирнув і сказав їм: “неможливе це людям, — та можливе все Богові”.

А Який Ісус у цій ситуації? Він як духовний Учитель влаштував юнаку екзамен, 
який йому потрібно здати, а як чесний Лікар душ людських — вказує на гріх, що пе-
решкоджає потрапити до Небесного Царства. З одного та іншого боку, Він — чес-
ний і конкретний. Ісус знав, що завдасть болю цьому молодому чоловіку, але повес-
ти Себе інакше не мав духовного права. І тому Він сказав правду. Правду для блага. 
Правду на спасіння. Проте вибір завжди за людиною. Ісус може сказати, та не при-
мусити. Силоміць до Царства Небесного? Це не Господні методи…

8. Обговорення Використання обладнання та проголошення 
основних думок за темою
Спасіння душі — це насущна потреба кожної молодої людини, адже вона у  
нас (тобто душа) — християнка, яка прагне повернути втрачений рай.

Багатство — це не гріх. Гріх на нього покладати надію і прив’язувати своє  
серце.

“Гаманець повинен бути в кишені, а не в серці”. 

Бог любить людину навіть тоді, коли завдає болю Своєю відвертістю ( на  
прикладі з юнаком), бо Він знає, кому якого гріха потрібно позбутися.

Ісус особисто говорить до кожного з нас. 

Господь завжди говорить правду. 

9. Вивчення ключового вірша
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Якщо у вашому класі 20 учнів, то для вивчення ключового вірша ви купуєте 10 
декоративних кольорових доларових (гривневих або євро) купюри. Повторюємо: 
декоративних. На зворотному боці кожної купюри, за її розміром, наклеюєте текст 
біблійного вірша з посиланням “Бог бачить не те, що бачить людина: чоловік-бо ди-
виться на лице, а Господь дивиться на серце” (1 Книга Самуїлова 16:7).

З червоного паперу вирізаєте 10 сердець, на зворотному боці яких теж клеїте 
текст біблійного вірша. Вони мають лежати на столі “обличчям” до дітей, тобто, їх-
ній зворотній бік із біблійним текстом захований. Діти за чергою підходять до сто-
лу, вибирають те, що їм більше до душі — гроші чи серце і сідають на свої місця. 
Після цього всі разом вчать біблійний вірш і пояснюють його значення та власний 
вибір (чому серце, а не гроші, або навпаки).

10. Закріплення матеріалу шляхом складання іспиту 
за допомогою тесту “Я — особистість”

Вихованцям роздаються заздалегідь приготовлені та роздруковані тести із 
запитаннями.

1. Я особистість, бо:
А) маю свою думку; — 5 балів
Б) досить часто вагаюся; — 3 бали
В) мені важлива думка інших. — 1 бал

2. Я люблю Бога, бо:
А) щодня читаю Біблію; — 5 балів
Б) читаю два-три рази на тиждень; — 3 бали
В) дуже рідко. — 1 бал

3. Я цілеспрямова особистість, бо:
А) пишу план на день і виконую його; — 5 балів
Б) люблю “пливти за течією”; — 3 бали
В) як буде, так і добре. — 1 бал

4. Я молюся про своє майбутнє, бо:
А) люблю Бога і хочу з Ним бути у вічності; — 5 балів
Б) бо всі так роблять; — 3 бали
В) хочу бути багатим та успішним. — 1 бал.

Підсумуйте набрані бали.
Усі 20 балів — ви благословенна та щаслива в Бозі людина. Тримайтеся Господа і 

зростайте в вірі. Ви — прекрасна особистість!
Від 12 до 19 балів — ви вагаєтеся, багато в чому слухаєте не власне серце, а думку лю-

дей. Отож, дотримуйтеся Божих Заповідей, і будете прекрасними особистостями.
Від 4 до 11 — ви ще досить молода особа. Вам потрібно щодня читати Біблію та 

молитися. А також знайдіть людину, якій довіряєте; можливо, вона стане вам душе-
опікуном та буде спілкуватися на духовні теми. Ви — особистість, якій потрібен Ісус 
Христос!

Обговорення. Зробіть обговорення цього тесту з метою заохочення дітей сліду-
вати за Ісусом Христом, а також надихніть їх на самовиховання та духовний і всебіч-
ний розвиток.
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11. Рукоділля
В одноразову тарілку заливається гіпс, і поки він ще не застиг, дитина залишає 

відбиток своєї руки. Через кілька хвилин він застигає, і вона його розфарбовує фло-
мастерами. Додому діти несуть персональні відбитки рук. Нехай вони залишаться 
у них напам’ять, адже коли виростуть, тоді дивитимуться, які у них були цікаві малі 
руки!

З солоного тіста або глини, яка продається в магазині “Художник”, зробити скарб-
ничку чи шкатулку і оздобити її різними матеріалами.

III. Підсумок уроку

Оповідання для закріплення матеріалу 
Листи улюбленій Доньці

Монета з вадою серця
Давно це було. Літ мо тисячу тому. На одному із монетних дворів князя Володи-

мира чеканили златники та срібники — перші гроші Київської Русі. Златники виго-
товляли із золота, а срібники, відповідно, із срібла. Чимало працювало на монетно-
му дворі справних трударів — чесних руками і світлих душею. Тільки сьогодні мова 
піде не про них.

Розповім я тобі, моя уважна Дитино, про одну нестандартну монету. Вона наро-
дилася на світ із щирого золота, вагою у 3,5 грами ( це в той час, коли всі її близнюч-
ки мали сталу, князем затверджену вагу — 4 грами). Зуміла пройти непростий шлях 
вогняної школи, але залишилася собою. Як і всім її сестрам, монеті вирізьбили об-
личчя. Оскільки вона виявилася дещо з вадою, майстри хотіли було заново пере-
плавити її, але якісь непередбачувані обставини стали цьому на заваді. І так моне-
та залишилася наодинці зі своїм дефектом. Проте вона ніскілечки не страждала від 
цього, їй хотілося якомога швидше у світ, до людей, бо ще не знала, хто такі люди. 

І ось перша покупка — жіночий медальйон! Скільки радості від того, що до тебе 
доторкнулася чиясь рука! Ти відчув людське тепло! Згодом монета стала жити в 
шкіряних мішешках, які слугували гаманцями, в дамських сумочках, вигаптуваних 
бісером. Одного разу навіть у царській скрині побувала, в опаковому глеку, і на-
віть під дубову дошку умудрилася закотитися! Не проминула монета і крамниць, 
кав’ярень, аптек, субмарин і дережаблів. Вона знала, що не один келих хлібного 
квасу може собі дозволити, діжку меду, справжню рушницю або піввоза солі... А в 
середині 2 тисячоліття навіть на дні Дніпра опинилася, та дякуючи старому сому 
знову до “сухого” світу повернулася.

Подорожуючи країнами, вивчила декілька мов. Добре володіла українською, 
грецькою, староциганською і єгипетською. Одне зрозуміла монета — чим скупіший 
господар, тим довше доводиться їй у гаманці сидіти і темряву споглядати. Але часу 
вона і там не гаяла: знайомилася з іншими грошима, заводила ділові стосунки, об-
мінювалася досвідом та про свої пригоди розповідала. За свій вік генделювання 
чимало лиха пережила, але, все ж, залишилася золотою, привабливою і виховала в 
собі серце комерсантки.

— От якось їду я в кареті однієї шляхетної паночки. Зупиняюсь у центрі базар-
ного майдану. Ви ж розумієте, яке це витончене і романтичне місце — базар? — за-
питує монета у своїх співрозмовниць і продовжує: — Виходжу до людей і розумію, 
що зараз за мене щось придбають. Ой! Так радісно, що починаю геть хвилювати-
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ся. Можливо, сукню, можливо, черевички чи якийсь закордонний парфум. А може, 
і книгу якусь. Взагалі то, книга, мене чомусь особливо не радувала, але ж я думала, 
що настала пора ставати освіченою... Аж раптом підходить жебрак і каже: “Допо-
можіть мені чим можете”. З вигляду ніби не пияк, в зморшках весь і очі сумні. “За-
бирайся геть із мого шляху, — думаю. — Не псуй настрою, до мене саме прийшло 
натхнення — купувати!” Так на тобі — дістає мене з гаманця добра пані і кладе у 
старий (брр!) каптур. Що тут вдієш? Плакати — сліз все одно ніхто не побачить, то 
який сенс? Люди думають, що раз ти монета — значить бездушна і в тебе немає нія-
кої мети, нічогісінько тобі не хочеться і ти тільки те і робиш, що переходиш із кап-
шука в капшук. Але ж я теж маю мрію! Я хочу, щоб мене цінували і нікому не відда-
вали. Отримали — і назавжди.

— Втомилася ти, златничко, от і шукаєш спокою, — говорили їй інші гроші. Все 
одно щасливу долю маєш — золота ти і Володимирська. Чого ще хочеш? 

— Бути єдиною, а не однією із... 
Йшов час. Якось влітку молода пара сиділа на березі Чорного моря. Взявши до 

рук нашу, не зовсім ідеальну монету, як велося у всіх відпочиваючих, кинули її у 
воду, бажаючи повернутися на це місце знову.

— Що за сліпі традиції? Яке дике середньовіччя! Заберіть мене з цього солоно-
го болота! Я не хочу, аби на моє обличчя наступила якась слизька медуза! — крича-
ла монета на все горло. Першим не витримав цього лемету поважний холоднокров-
ний краб, він то і виніс її на берег, міцно ухопивши клешнею.

— Боляче! — не зупинялася та. — Ніжніше трохи, я ж не бездушна каменюка, об 
яку ти гостриш свої “клешнеподібні лапи”. Я — вишукана монета...

— Авжеж, вишукана — засміявся краб, — тільки те і робив, що вишукував тебе пів-
дня на дні моря, щоб ти нарешті перестала волати.

Не встигла наша мандрівниця висохнути, як підбігло якесь дівча і забрало її 
собі.

— На тобі! — скаржилася монета. — Ти ще за мене склянку газованого напою 
купи! Або чого доброго, загуби в цьому піщаному морі. Яке горе — куди не кинь 
оком — скрізь моря... А я жити своїм життям хочу! Своїм! Люди цього не розуміть, 
бо вони не знають, що це таке — жити чужим життям.

“Ситий голодному не вірить”... — мудрішало золото і мирилося зі своєю долею.
Йшли роки, десятиліття, століття. Змінювалися люди, а з ними і гроші. Настав 

час, коли златників князя Володимира на світі залишилося тільки одинадцять. І се-
ред них — наша принципова монета. Вона почала користуватися популярністю у 
нумізматів і простих істориків. Нарешті її цінують як особистість! Більше (не раху-
ючи всього-навсього десяти) таких нема! Ось воно — щастя! 

Теперішнім її домом став музей. Скільки охочих з’явилося, аби позирити на її не-
повторність і красу! Ось так! Правда, музейне життя смутне до позеленіння, та все 
ж — нею сьогодні милуються і пишаються! Вона — благородне надбання історії!

P.S. Після розповіді цієї історії хочу дещо тобі сказати, моя Дитино!... Не втрачай 
своєї мети! Не приписуй собі чиїхось заслуг, але і не принижуй своєї гідності. Твоє 
серце — не розмінна монета. Воно у тебе одне. І саме ним ти платитимеш за свої рі-
шення і надбання. Шануй його! 

Колекціонери сердець — популярна професія сьогодення. Не потрап у чужу 
колекцію! 

І ще одне. Не раджу тобі шукати собі музею. Створи тишу серед власних думок і 
тоді наведеш порядок серед земних і вічних цінностей. Послухай у цій тиші Біблію 
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і совість. Тоді і зрозумієш своє призначення на землі. Ти у Бога єдина! І серце у тебе 
одне! 

12. Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки із афоризмами. 
Вони зачитуються дітям наприкінці уроку).

“Добре, коли гроші в гаманці, а не в серці”. 

“Ти народився оригіналом, не помри копією” (Джон Мейсон). 

13. Домашнє завдання:
Вивчити напам’ять ключовий вірш. 

Перечитати Євангеліє від Матвія 19:16-26. 

Читати Біблію якомога частіше та занотовувати найцінніші думки у духо- 
вний щоденник.

Щодня молитися Богу. 

14. Оголошення

15. Молитва
Перед початком спільної молитви можна зачитати ось цю, яку написав великий 

письменник і просто щира людина.

Молитва Антуана де Сент-Экзюпері

Навчи мене мистецтву маленьких кроків
(Антуан Марі Жан-Батист Роже де Сент-Екзюпері, 

29 червня 1900, Ліон, Франція — 31 липня 1944 — французький письменник, 
поет та професійний пілот)

Господи! Я прошу Тебе не про чудеса і не про міражі, а про силу для кожно-
го дня. Навчи мене мистецтву маленьких кроків. Зроби мене спостережли-
вим і розумним, щоб у яскравості буднів вчасно зупинитися на відкриттях 
та досвіді, котрі мене хвилювали. Навчи мене правильно розпоряджатися 
часом власного життя. Подаруй мені розуміння, аби я міг правильно відріз-
няти головне від другорядного.

Прошу про силу утримання і міри, щоб я не літав і не ковзав по життю, 
а розумно планував перебіг дня, міг би бачити вершини і простори, і хоча б 
інколи знаходити час для насолоди мистецтвом.

Допоможи мені зрозуміти, що мрії не можуть бути допомогою. Ні згад-
ки про минуле, ні мрії про майбутнє. Допоможи мені бути тут і тепер, і 
сприймати цю хвилину як найважливішу.

Збережи мене від наївної віри, що у житті повинно бути все гладко. По-
даруй мені чітке розуміння того, що труднощі, поразки, падіння і невда-
чі є лише природною складовою життя, завдяки якій ми ростемо і стаємо 
зрілими.

Нагадуй мені, що серце досить часто сперечається з розумом.
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Пошли мені в потрібний момент когось, у кого вистачить мужності ска-
зати мені правду, але сказати її з любов’ю.

Я знаю, що багато проблем вирішується тоді, коли нічого не робиш, так 
навчи ж мене терпінню.

Ти знаєш, як сильно ми потребуємо дружби. Дай мені бути гідним цього 
найпрекраснішого і найніжнішого Дарунка Долі.

Дай мені багату фантазію, щоб у потрібний момент, у потрібний час, 
в потрібному місці мовчки чи щось говорячи, подарувати комусь душевне 
тепло.

Зроби мене людиною, яка може достукатися до тих, хто перебуває на са-
мому “низу”, у самій прірві.

Збережи мене від страху пропустити щось в житті. Дай мені не те, що 
я сам собі бажаю, а те, що мені справді необхідне.

Навчи мене мистецтву маленьких кроків!

Молитви дітей. Нехай сьогодні вони моляться особисто за себе.

Діти, за бажанням, можуть на папірцях написати свої молитовні прохання, на які 
вони хочуть, аби Бог відповів, й обмінятися ними, щоб протягом наступного тижня 
молилися один за одного.
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Хід уроку
I. Вступна частина

Вітання. Налагодження контакту з класом. Кожній дитині 
роздається фантик із номерним знаком. Шпилькою він при-
кріплюється до одягу. Завдання дітей — не згубити його до 
кінця уроку, адже згодом ми проведемо лотерею і ті, чиї но-
мери оголошуватимуться, отримують приз. Ось така у нас 
гарна новина!

Спів.

II. Основна частина

1. Біблійний персонаж сьогодні — 
Закхей, старший над митниками

У клас заходить переодягнений низькорослий Закхей. Одяг 
його яскравий, багатий. Він сміється, весело розмовляє та ві-
тається. З торбини дістає цукерки і роздає дітям.

Закхей. З тих пір, відколи я зустрівся з Ісусом, у мене в жит-
ті все змінилося. Скупість зникла не від того, що я так захотів, 
а від того, що Ісус мене зцілив. Вона мене вщент зруйнувала, 
саме через неї я не мав друзів, довго духовно хворів…

Роздає печиво.
— Це — тобі, а це — тобі, а це — тобі…. (Роздав усім дітям).
— А от коли почув про Христа (ще я Його тоді не бачив), то 

вирішив, що неодмінно зустрінуся з цим Чоловіком. Так то 
воно так, але ж людей біля Нього завжди ходило стільки бага-
то, що мені було ні доступитися, ні пробратися, і через голови 
людські не роздивитися очей Ісусових, бо малий я, невисоко-
го зросту. Такий вже вродився у батьків.

8
УРОК

Тема уроку

«Місце зустрічі 
змінити можна»

Мета:

освітня 4 : з’ясувати з ді-
тьми, чому Ісус став ініціа-
тором гостини у Закхея;
виховна: 4  виховувати в ді-
тей сміливість виправляти 
свої помилки;
розвивальна: 4  розвивати 
в дітей власну думку щодо 
правди та неправди.

Біблійна основа  — Єван-
геліє від Луки 19:1-10.
Найважливіша думка  
уроку — Бог виходить на-
зустріч тим, хто хоче Його 
бачити.
Ключовий вірш:  “Що ба-
жав він Мене, то його збе-
режу, зроблю його силь-
ним, — бо знає Ім’я Моє 
він; як він Мене кликатиме, 
то йому відповім” Псалом 
90:15.
Обладнання:  Біблія, гілки 
дерев, стілець, рулетка, хліб, 
компот, солодощі.

Усе це (і не більше) стоїть на окре-
мому столі (і стілець також). Обладнан-
ня має зацікавити дітей, про що ж буде 
говоритися сьогодні на уроці, адже 
вони вже мають досвід із попередньо-
го заняття, що ви, беручи до рук нао-
чності, які лежать на столі, розповідає-
те їм цікаві істини про Ісуса Христа.

Подія — Ісус у домі в Закхея

Література до уроку:

1. Біблія/ Пер. Проф. І.Огієнко. — К.: УБТ, 2009.
2. Генрі Геллей. Біблійний довідник. — Санкт-Петербург: ХО “Біблія для 

всіх”, 1998. — 859 с.
3. Християнський духовно-просвітницький часопис “Слово вчителю”, 

№3/2011.
4. Бруно Ферреро. Квіти просто квітнуть — Львів: Видавництво “Свічадо”, 

2008. — 95 с.



60 УРОК 8

Місце зустрічі змінити можна

Роздає цукерки.
— Це — тобі, а це — тобі, а це — тобі… (Роздав усім дітям).
— То я вирішив залізти на дерево, з нього ж, все-таки, видніше. Зізнаюся, що 

дуже соромно було лізти на те дерево, але що не зробиш заради того, щоб побачити 
Христа! І ось наші очі зустрілися. Він з такою любов’ю подивився на мене, що сер-
це геть завмерло.

Роздає жувальні гумки.
— Це — тобі, а це — тобі, а це — тобі… (Роздав усім дітям).
— А потім, ні разу не бачачи до того, назвав мене по імені. Він сказав: “Закхею, — 

зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно Мені бути в домі твоїм!” І я одразу спус-
тився додолу і повів Господа до себе у дім. А вже в домі що було , — то й не перека-
зати! Та про це, я сподіваюся, вам розповість ваш учитель. А я помолюся з вами і 
піду. У мене багато справ, потрібно пороздавати милостиню ще бідним і допомог-
ти хворим.

2. Молитва дітей разом із Закхеєм:
“Господи Ісусе! Спасибі Тобі, що Ти цим дітям відкриваєш Слово Своє Свя-

те, даєш їм розуміння Правди Твоєї і навчаєш їх Істини. Збережи ці дитячі 
душі від гріха та горя, направ їх на стежки праведності та щастя. Все це я 
прошу в Ім’я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь”.

3. Перевірка домашнього завдання
Розповідь біблійного вірша з посиланням та його тлумачення. 

Наклеювання “ягід” (наклейок) на гроно винограду. Нагадуємо, що фіоле- 
тове коло — це домашнє завдання, виконане на “відмінно”, червоне — щось 
недопрацьовано, зелене коло — домашнє завдання погано виконане, чор-
не — не виконано взагалі. Декілька дітей може поділитися тими біблійними 
істинами, про які вони довідалися під час читання Біблії.

Показують щоденники читання Біблії — у них вчителем робляться помітки,  
пишуться заохочувальні слова.

Діти мають розказати одну із якостей Ісуса Христа, про яку вони довідалися  
минулого уроку, а саме — Ісус говорить з кожним особисто.

4. Гра-зачіпка “Очі”
Умови гри. Оскільки на минулому уроці ви фотографували дітей, то на цьому 

варто використати цей цінний матеріал. Для цього необхідно по черзі показувати 
лише очі дитини, без лоба чи носа, а діти мають вгадати, хто це такий. Та дитина, 
яка вгадає найбільше своїх одногрупників, перемагає та отримує приз.

Обговорення гри. Чи легко було здогадатися, чиї це очі. А чому важко? А як ти 
здогадався? Висновок: чим більше часу ти проводиш зі своїм товаришем, тим біль-
ше його знаєш.

5. Ілюстрація “Зворотній процес”
На форматі А-1 проілюстрований процес псування під дією нікотину та горілки 

внутрішніх органів людини: легенів та серця.
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1. Легені здорові — ледь зіпсовані — напівзіпсовані — геть зіпсовані.

2. Серце здорове — ледь пошкоджене — напівпошкоджене — геть хворе.

Суть ілюстрації полягає в тому, щоб пояснити дітям одну просту істину — Ісус лю-
бить нас настільки сильно, що Він спроможний зцілити людське серце та легені і дати 
їм здоров’я, та найголовніше — Він спроможний зцілити зіпсовану гріхом людську 
душу, обновити її і подарувати нове дихання та нове життя.

6. Знайомство дітей з темою уроку 
Їм говориться про те, що сьогодні вони пізнають одну духовну істину, за яку лю-

битимуть Христа ще більше, — Бог виходить назустріч тим, хто хоче Його бачити.

7. Виклад нового матеріалу 
Звучить (із диска) або читається з Біблії оповідь — Євангеліє від Луки 

19:1-10.
Ісус проходив через Єрихон. Місто заполонив люд і Йому непросто було йти ву-

лицею. Та все ж, у цьому натовпі Господь бачив серце кожної людини, бо Він — лю-
динолюбець. Як раптом — на дереві сидить начальник. Сміхота, та й годі! Де таке 
хто бачив, щоб начальник податкової служби виліз на дерево, аби тільки побачити 
Христа? А де ж твоя гідність, а як же твоє становище, пане начальнику? А що скаже 
народ, якого ти обдираєш?

Закхей був головним збирачем податків, головою великої податкової контори. 
Збирачів податків (чи митників) в той час ставили в один ряд з блудниками. Їх не-
навиділи в народі, тому що вони збирали ці гроші для іноземної влади.

Його ігнорували. Свої не приймали, а чужі, як правило, зі зневагою ставилися до 
зрадника. Він опинився ніби між небом і землею. І не зі своїми, бо ті його відкида-
ють, і не з чужими, — бо ті його не завжди приймуть. Немає рідні, немає друзів, не-
має товаришів. Є тільки він, низенький Закхей і його велетенська самотність. А він, 
все-таки, людина… І душа його теж жадала вічного.

Закхея настільки замучила совість, що він забув про сором. Жоден вихований чо-
ловік, жодна культурна людина не дозволили б собі полізти на дерево вдень, коли 
тебе бачить усе місто. Ти би виліз на дерево перед директором школи, вчителями, 
батьками, ріднею, аби тільки побачити Ісуса?

Можливо, бо тобі це зійшло б з рук. А Закхей добре знав, що якщо він, началь-
ник митників, не побачить Ісуса, не поговорить з ним і не врятує своєї душі від того 
пекла, в якому вже горів та шаленів на землі, його паплюжитимуть ще більше, над 
ним глузуватимуть ще сильніше, в його бік плюватимуть і навіть не дивитимуться. 
Бо що йому ще треба? Гроші, брудні та нечисті, вже мав. Хотів ще видовища?

Ні, він хотів чистого Слова Божого і очищення від скоєних гріхів.
Єрихон був містом священиків. Ісус вибрав для гостини дім митника, а не дім 

священика. Це честь грішнику? Ні, це відвідини смертельно хворого Лікарем, Який 
має ліки від гріха, і має владу прощати гріхи. Закхей не відклав на потім своє пока-
яння, а одразу відвернувся від гріхів і тут же, на ділі довів свою щирість, коли по-
обіцяв роздати гроші тим, кого скривдив. На відміну від багатого юнака, Закхей — 
дорослий чоловік. Але наш юний герой відійшов від Христа із сумом, а Закхей — з 
радістю. Їх об’єднували гроші, любов до багатства. А роз’єднала одна разюча відмін-
ність — Закхей залишив служіння мамоні, а почав служити Христу.
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8. Обговорення 
Використання обладнання та проголошення основних думок за темою.

Як ви вважаєте, чи потерпав Закхей від свого зросту? (показуєте лінійку) 

Чи міг Закхею допомогти стілець? Ні, треба було шукати щось вище. 

А дерево підійшло ? (показуєте гілля) 

То дерево врятувало Закхеєву душу чи його бажання бачити Христа? 

Чому Христос виявив бажання бути у домі Закхея? Бо Він розумів, що цей  
щиросердний чоловік хоче бачити Його, а Ісус завжди таким людям вихо-
дить назустріч;

Засерверуйте стіл і дайте дітям можливість почаювати та почастуватися ва- 
шими пригощаннями. Під час їхньої трапези проведіть обговорення біблій-
ної події.

9. Вивчення ключового вірша
Запропонуйте дітям сьогоднішній ключовий вірш вивчити з рухами. Нехай вони 

вам запропонують певні рухи при проголошенні слів, а ви маєте вибрати кращі та 
затвердити їх.

Вони під керівництвом свого лідера-ровесника вчать вірш та розповідають його 
вчителю.

10. Закріплення матеріалу шляхом гри 
“Безпрограшна лотерея”

У скляному круглому акваріумі лежать скручені папірці з номерами і дитина, яка 
хоче допомогти вчителю, витягає по папірцю та виголошує номер. Щасливчик ви-
ходить на середину класу, розповідає те, про що сьогодні читали в Біблії, ділиться, 
який урок із ситуації Закхея він взяв особисто для себе та отримує приз. Можна ви-
тягнути 10 щасливих номерів.

Обговорення. Чи приємно отримувати подарунки? А чи приємно не вигравати по-
дарунки? Чому? Адже все чесно і такими були умови цієї лотереї. У Бога все інакше. 
У Нього немає щасливих людей і нещасних. Він до всіх ставиться однаково і всім да-
рує найцінніше, що у нього є — вічне життя. Це вже від нас залежить, захочемо його 
отримати чи ні. Цей “Духовний виграш” не залежить від випадку чи чужого вибору — 
ми самі спроможні його обрати.

Після цих слів проведіть “Безпрограшну лотерею”, щоб кожна дитина (не з числа 
тих десятьох) отримала подарунок.

11. Рукоділля
Виготовлення декоративного деревця.
В одноразову склянку заливаємо гіпс, встромлюємо гарну суху гілку і чекаємо, 

доки застигне гіпс. Потім беремо фарби і розмальовуємо гілля, наклеюємо на нього 
декоративні квіти та листочки. Саму склянку теж декоруємо тканиною, оздоблює-
мо бісером або розмальовуємо кольоровим єврейським орнаментом, таким чином 
оздоблюючи її.
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III. Підсумок уроку
Оскільки Закхей вчинив за правдою (і ми це бачимо з прочитаного біблійного 

уривку), він не приховав свого гріха, а навпаки, покаявся у ньому, то пропонуємо 
вашій увазі оповідання для дітей на цю тему.

Оповідання для закріплення матеріалу 
Галина Левицька

Стежка
Ранок. Гори й високе небо. Осіння прохолодна сутінь ще огортає все навколо. А 

по стежинці, яка круто підіймається вгору, поволі йде хлопчик. Ще кілька кроків — 
і відкриється перевал.

Але хлопчина чомусь розвертається і чимдуж біжить назад. Захеканий і розчер-
вонілий, він вривається у хатину з розпачливим вигуком:

— Мамо!!! Я не зможу!!!
Мама пригортає синочка, з любов’ю гладить його по розтріпаній чуприні:
— Ну охолонь, заспокойся… Давай ми ще раз поговоримо!
— Мамочко! Ну про що говорити?! Хай це буде завтра чи післязавтра — ну яка 

різниця? Мама бере сина за руку й виводить на ґанок:
— Ні! Ми вже все вирішили й молились про це. Тим більше, що день вибирав 

ти. Це твоє рішення! — голос у мами ласкавий, але слова такі переконливі.Хлопчик 
розгублений і знічений.

— А може… Може, я просто сьогодні не піду до школи, бо я вже, певне, не 
встигну…

— Встигнеш! — мама непохитна. — Ми ж встали сьогодні на годину раніше, щоб 
встигнути!

— Мамочко!!! — сльози котяться, ніби дрібненькі краплинки дощу… — Ти не лю-
биш мене! Ти не хочеш мене зрозуміти, не хочеш допомогти…

Мама довго мовчить, пригорнувши хлоп’ятко до себе. І він не бачить, як велика 
сльоза скочується по її щоці, залишаючи павутинку зморшок…

— Рідний мій! Я дуже люблю тебе. І тому так важливо, щоб ти зробив це саме сьо-
годні. — голос матері ледь тремтить, але кожне слово виважене. — Тобі треба йти. 
Довірся Богові.Хлопчик довго дивиться в її очі, повні спокою та любові. Йти не хо-
четься. Але він знає: маму треба послухатися.

Він знову виходить на стежку, поспішаючи до перевалу.
— Синку, я вірю в тебе! — голос матері бринить у ранковому повітрі, луною пере-

кочуючись між гір. Ось і перевал. Стежинка кінчається. Над прірвою повис місто-
чок. Через нього хлопчина має перейти. Сам! Він це має зробити сам… Сьогодні!!! А 
раніше його проводила мама… Багато-багато разів вона проводила хлопчика цією 
дорогою через перевал, а потім він спускався у долину, де було селище і школа. І зі 
школи його зустрічала мама… Сьогодні йому потрібно вперше перейти по місточ-
ку самому. Хлопчик з острахом взявся за поручень і став на дощаний настил. Міс-
точок захитався. Малий перелякано відступив назад. Він вагався. “Повертатись на-
зад? Але що ж я скажу мамі? Вона таки вірить, що я зможу… Врешті-решт, треба ж 
колись навчитися переходити через цей місточок! Бо хіба буде мене все життя во-
дити мама…” Враз він згадав. Завжди, перед тим, як ступити на місточок, мама мо-
лилася! Вона не просто просила Бога допомогти перейти на той бік. Вона дякувала 
Богові за все і починала Його хвалити, а потім молитва перетворювалась у пісню, 
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яка линула над прірвою… Мамина рука була міцною і впевненою. Вони легко дола-
ли той місточок за будь-якої погоди. І малий почав говорити до Бога, намагаючись 
наслідувати маму. Але то була не мамина молитва, а його особиста — прості, щирі 
слова подяки, прохання, надії…Хлопчик незчувся, як ноги самі стали на дощаний 
настил, а руки взялися за поручень. Крок за кроком… Крок за кроком… Усе впевне-
ніше і спокійніше! І от місточок подолано!!! Величезна радість переповнила дитяче 
серце! І навіть знайомий краєвид здався йому новим і пречудовим…

А високо в небі кружляв орел. “Хто надію покладає на Бога — полетить, як орел!” — 
не раз говорила мама. І хлопчик відчув себе орлом!!! Він розкинув руки і, кричачи 
та підстрибуючи, побіг стежкою в долину…

Бог завжди виходить назустріч тим, хто рушив у напрямку віри!

12. Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки із афоризмами. 
Вони зачитуються дітям наприкінці уроку.)

Сьогодні у цій скрині лежать фотографія братика з сестричкою та записка, 
які загорнені в дитячу пелюшку.

Ось її зміст. Він повідає вам про диво — зустріч, яка врятувала життя крихітній 
дитині.

Зустріч
“Одна молода мама очікувала народження другої дитини. Довідавшись, що то — 

дівчинка, навчила свого первістка, синочка Михайлика, аби він, поклавши голову 
на її живіт, разом з нею співав колискової маляті, яке мало народитися. Пісенька, 
що починалася словами “Зірочко, зірочко, вже ніч близенько…”, дуже подобалася 
хлоп’яті. Співав її часто.

Пологи були передчасні й тяжкі. Малесеньку дівчинку поклали в інкубатор, де 
вона перебувала під постійною лікарською опікою. Перелякані батьки були готові 
до гіршого: їхня донечка мала дуже невеликі шанси вижити. Малий Михайлик бла-
гав їх: “Хочу її побачити! Мушу її побачити!”

За тиждень дитині погіршало. Тоді мати вирішила привести Михайлика у від-
ділення інтенсивної терапії. Медсестра намагалася перешкодити цьому, але мати 
рішуче підвела хлопчика до ліжечка сестрички, яка була приєднана до численних 
апаратів, що утримували її при житті.

Наблизившись до інкубатора, Михайлик, за звичкою, почав тихенько співати: 
“Зірочко, зіронько, вже ніч близенько…”

Дівчинка одразу відреагувала. Почала дихати рівно, без задишки. Мати, схвильо-
вана до сліз, попросила: “Співай далі, Михайлику!”

І Михайлик співав.
Дівчинка почала ворушити маленькими ручками. Мати з батьком то плакали, то 

сміялися. Медсестра зачудовано споглядала, не вірячи власним очам.
За кілька днів батьки змогли забрати малечу додому. Радості Михайлика не було 

меж.
Лікарі, здивовані покращенням стану новонародженої, намагалися науково по-

яснити цю подію. Мати і батько знали, що це — диво. Диво любові братика до се-
стрички, яку він так чекав!

Зустріч двох рідних людей — брата та сестри відбулася задовго до появи остан-
ньої на світ. І саме ця прив’язаність врятувала дівчинку від смерті, додала їй сили 
жити і боротися при першій зустрічі із братом.”
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Місце зустрічі змінити можна

13. Домашнє завдання:
Вивчити напам’ять ключовий вірш. 

Перечитати Євангеліє від Луки 19:1-10. 

Намагатися якомога частіше читати Біблію; 

Занотовувати найцінніші думки у духовний щоденник. 

14. Оголошення

15. Молитва
“Дай нам, Господи, таке серце, щоб воно було чесне і перед Тобою, і перед 

людьми, і перед самим собою. Навчи нас так жити, щоб нікого не кривдити, 
нікого не обкрадати і нікому не завдавати болю. Амінь”.

Діти, за бажанням, можуть на папірцях написати свої молитовні прохання, на які 
вони хочуть, аби Бог відповів, й обмінятися ними, щоб протягом наступного тижня 
молилися один за одного.
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Тема уроку

«SOS»

Мета:

освітня: з’ясувати з ді- 4
тьми, чому Ісус вимушений 
був іти по воді під час бурі;
виховна: виховувати в ді- 4
тей здоровий глузд та ре-
альний погляд на речі;
розвивальна: розвивати в  4
дітей віру в те, що в склад-
них обставинах життя Гос-
подь завжди допомагає 
Своїй дитині.

Біблійна основа  — Єван-
геліє від Матвія 14:22-33
Найважливіша думка  
уроку — Свою надприрод-
ну силу Ісус використовує на 
благо людям.
Ключовий вірш:  “Чого, 
душе моя, ти сумуєш, і чого 
ти в мені непокоїшся? Май 
надію на Бога, бо я Йому 
буду ще дякувати за спасін-
ня Його, мого Бога!” (Пса-
лом 41:12).
Обладнання:  Біблія, аква-
ріум з водою, літрова банка, 
наповнена водою; кухлик з 
водою; паперовий човник. 
Якщо є можливість, то мож-
на принести гумовий чо-
вен, але його не варто роз-
кладати чи надувати. Хоча… 
Якщо дозволяє приміщен-
ня, то чого б цього не зроби-
ти? Діти сидітимуть у човні 
і слухатимуть біблійну істо-
рію. Супер!

Усе це (і не більше) стоїть на окре-
мому столі. Обладнання має заціка-
вити дітей, про що ж буде говоритися 
сьогодні на уроці, адже вони вже ма-
ють досвід із попереднього заняття, що 
ви, беручи до рук наочності, які лежать 
на столі, розповідаєте їм цікаві істини 
про Ісуса Христа.

Подія — Ісус іде по воді

Хід уроку
I. Вступна частина

Людині можна подарувати лише те, що ти маєш (мова йде 
про предмет). Бо якщо ти нічим не володієш, то нічим і не по-
ділишся. Не враховуючи, звичайно, мрії, надії і т.д.

Але… Перш аніж іти сьогодні на урок, ми пропонуємо вам 
налаштуватися на “дитячу хвилю”, безпосередньо прочитав-
ши ось цей вірш. І піти до них зі щирістю та Божою правдою.

Любовь Васенина

Как дети
“Глаза твои пусть прямо смотрят, 

и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою” 
Притчи Соломона 4гл.

Ресницы — прямо.
Дети взгляд не прячут.

И в сторону они
Не поглядят.

Не станут лгать
Ни девочка, ни мальчик.

Глазами встретиться
Ребенок рад.

У детского доверия
Нету рамок:

Ребенок верит:
Диаволу назло.

О, если кто-то лжет,
Пусть даже мама,

То в сердце детском
Все-таки бело.
И нет у взгляда

Література до уроку:

1. Біблія/ Пер. Проф. І.Огієнко. — К.: УБТ, 2009.
2. Макс Лукадо. Он успокоил море и ветер.
3. Любовь Васенина. О сокровенном. — Одесса: Богомыслие, 

2003. — 333с.
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Детского сомнений,
Ребенку

Только правда дорога.
Дитя не принимает

Объяснений,
Когда ему

Пытаются солгать.
А вы хотите

К малышу — и с ложью.
Храни вас Бог!

Не опускайте глаз.
Ресницы — прямо.

Смело, если можно…
Ребенок смотрит.

Но — в который раз?

* * *
Не хочется намеком

С осторожностью.
Ко мне — Господь.

С упреком.
Милость Божия.

Вітання. Налагодження контакту з класом. Розкажіть їм якусь кумедну історію із 
власного життя, або розсмішіть якимось нестандартним випадком, котрий стався в 
таборі і т.д. Головне, щоб він був ваш! Думайте, дорогі вчителі, згадуйте!

Спів.

II. Основна частина

1. Біблійний персонаж сьогодні — святий апостол Петро
Петро. Доброго дня, мої любі рибалки! Я бачу ви тут серйозно готуєтеся до 

риболовлі.
Відповіді дітей.
Петро. Найважливіше у цій справі не злякати рибу і самому не злякатися, коли 

та потрапляє у сіті. А решта — справа техніки. Чув, що у вас заборонено ловити сі-
тями, то правда?

Відповіді дітей.
Петро. А за моїх часів це дозволялося. Я мав невеличкий рибний промисел і та-

ким чином годував та утримував родину. Але одного разу я зустрівся з Господом. 
І відтоді моє життя радикально змінилося. Мені, звісно, знадобилися знання з ри-
бальства, бо став я тепер, як висловився Христос, “ловцем людей”.

Ісус добрий та турботливий. Він дозволив мені ходити по воді, коли і Сам ішов. 
Простив мені зраду, коли я тричі зрікся Його. Він тоді, після Свого воскресіння, че-
кав нас із риболовлі на березі озера. Розвів вогонь, насмажив нам риби і чекав. А 
потім тричі запитував мене: “Симоне Йонин, чи ти любиш Мене?” Мені боліли ці 
запитання, я горів від сорому за скоєне, адже ми з Ним так і не розмовляли після 
Пасхи, і я не мав змоги попросити у Нього вибачення. А тут — Він і я. І тоді я Йому 
тричі відповів: “Так, Господи, я люблю Тебе!” Христос на бері озера Тіверіадського 
доручив мені пасти вівці Його.
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Ось такі справи. А ви тут чому?
Відповіді дітей.
Петро. Ви добре робите, що читаєте Біблію та молитеся. Бог завжди ладен допо-

магати дітям, які виконують Його Слово. Тож давайте помолимося і я вирушу в до-
рогу. У мене ще багато справ.

2. Молитва дітей разом зі святим апостолом Петром:
“Святий Боже! Творець неба і землі, усього видимого і невидимого! Благо-

слови дітей цих, які слухають Слово Твоє, благослови їх на виконання його, 
щоб примножувалась Твоя благодать у їхньому житті і жили вони плідно 
та щасливо. А сьогодні вияви до них Свою турботу і освяти їхній урок в Ім’я 
Ісуса Христа. Амінь”.

3. Перевірка домашнього завдання
Діти мають розказати про одну із якостей Ісуса Христа, про яку вони до- 
відалися на минулому уроці, — Бог виходить назустріч тим, хто хоче Його 
бачити.

Розповідь біблійного вірша з посиланням та його тлумачення. 

Наклеювання “ягід” (наклейок) на гроно винограду. Нагадуємо, що фіоле- 
тове коло — це домашнє завдання, виконане на “відмінно”, червоне — щось 
недопрацьовано, зелене коло — домашнє завдання погано виконане, чор-
не — не виконано взагалі. Декілька дітей можуть поділитися тими біблійни-
ми істинами, про які вони довідалися під час читання Біблії.

Показують щоденники читання Біблії — у них вчителем робляться помітки,  
пишуться заохочувальні слова.

4. Гра-зачіпка “Не все так просто”
Умови гри. По центру кімнати білим скотчем проводиться (клеїться на підлозі) 

довга пряма лінія. Дітям по черзі зав’язуються очі, і вони мають рівно пройтися по 
цій прямій. Перемагає та дитина, яка пройшлася, не викрививши шляху.

Завдання ускладнюється. Тепер скотчем наклеюється коло. Діти із зав’язаними 
очима мають пройтися по колу і не схибити. Перемагає та дитина, яка “відтворила” 
коло найправдоподібніше.

Завдання ускладнюється ще більше. 16 аркушів паперу кладуться один біля од-
ного з відстанню в один крок, і дитина із зав’язаними очима має потрапити на ко-
жен листок. Перемагає той, хто не пропустив жодного аркуша.

Нагородження.

Обговорення гри. Чи легко крокувати, коли нічого не бачиш? А що міг відчувати 
святий апостол Петро, коли йшов по воді?

5. Ілюстрація “Страхи”
На папері А-1 формату зроблено декілька ілюстрацій, а саме:
1 — гори; 2 — шторм на морі; 3 — злива з неба; 4 — порожній гаманець;
5 — лікарняне ліжко; 6 — пустеля.
Вчитель підписує ці ілюстрації під час своїх розповідей.
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1. Люди зіштовхуються у своєму житті з горами проблем. Вони можуть опус-
кати руки і нічого не робити, самі долати їх, обходити, але є ті, які запи-
тують у Нього, яким чином побороти страх і просять допомоги. І гори під 
дією Божої сили падають — проблеми вирішуються.

2.  Штормить у нашому житті досить часто, мало не щодня. Ми все одно іде-
мо уперед, чи ховаємося десь на острівку і пережидаємо негоду? Різні є 
ситуації. Проте Один Бог знає, як втихомирити гнів, крик, роздратуван-
ня, ненависть, — і тому варто у Нього просити допомоги. Бо Він справді 
допомагає.

3.  Злива з неба — це раптова біда, непередбачувана криза чи катастрофа. Ніх-
то від цього не застрахований, але є Бог, Котрий може наказати біді зник-
нути, а горю розчинитися. Бо Він — Бог.

4.  Відсутність грошей — для українців це серйозна проблема. Та наш Бог ба-
гатий, і коли ми будемо молитися до Нього, Він даватиме нашим батькам 
роботу і вони таким чином матимуть гроші.

5.  Лікарняне ліжко символізує хворобу. Там, де безсилі лікарі, сильний Бог. В 
історії медицини є тисячі прикладів надприродного зцілення, видужання, 
які лікарі не можуть пояснити. А коли вже край, геть зле людині і вона роз-
водять руками, то, як правило, говорить при цьому такі слова: “Одна надія 
на Бога”. Тож не чекаймо такого вироку, а завжди молімося за здоров’я сво-
їх рідних і Бог Його даватиме, Він охоронятиме нашу родину .

6.  Пустеля. Це ті особисті проблеми, які з’являються на життєвому шляху кож-
ного християнина, котрі загартовують його і змінюють на краще. Одному 
Богу відомо, звідки беруть початок ці пустелі і де вони закінчуються. Та все 
ж, пекуче сонце колись таки заходить за горизонт і життя змінюється на 
краще.

Суть ілюстрації полягає в тому, щоб пояснити дітям одну просту істину — Ісус лю-
бить нас настільки сильно, що спроможний допомогти у будь-якій скрутній ситуації, 
якою б нереальною вона не здавалася людині.

6. Знайомство дітей з темою уроку 
Їм говориться про те, що сьогодні вони пізнають одну духовну істину, за яку лю-

битимуть Христа ще більше, — Свою надприродну силу Ісус використовує на благо 
людям та на їхній порятунок.

7. Виклад нового матеріалу 
Звучить (із диска) або читається з Біблії оповідь — Євангеліє від Матвія 

14:22-33.
Пропонуємо перенестися уявою до Генісаретського озера. Як говорять істори-

ки, воно, зазвичай, було тихим, бурі відвідували його рідко, і за розмірами неве-
лике. Для професійних гребців перепливти його на човні не становило великої 
проблеми.

Ісус просить Своїх учнів сісти до човна і перепливти на інший берег. Вони слу-
хаються Його — і ось вже в дорозі. Та ще в якій! Сказати пригодницькій — нічого не 
сказати. Учні, очевидно, вже шкодували, що самі відправилися у це плавання. А що 
ж Ісус? Він молиться насамоті. Молиться і не знає, що Його послідовники наража-
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ються у цей момент на небезпеку? Знає. Тому, помолившись, Він іде до них по воді. 
Раніше такого чуда апостоли не бачили. Бо в ньому, зрозуміло, не було потреби. А 
Господь ніколи не користувався Своєю надприродною силою заради розваг.

Тепер, коли під загрозою життя учнів Ісус іде по воді, як по суходолу, не для того, 
щоб продемонструвати Свої божественні якості (хоча це було неминуче), а щоб вря-
тувати тих, хто смертельно наляканий.

Як раптом їхній переляк минає і Петро (авжеж, хто ж іще?) запитує Ісуса: “Коли, 
Господи, Ти це, то звели, щоб прийшов я до Тебе по воді”. А він відказав йому: 
“Іди”.

І Петро вийшов з човна на… воду і … пішов. І вже згодом почав тонути.
Нас, сьогоднішніх християн, цікавить, а як Христос Себе поводить у подібних си-

туаціях. Відповідь одна — Він допомагає. Бог любить людину настільки сильно, що 
не може не допомогти, коли та просить про допомогу. І дуже часто Ісус застосовує 
Свої надприродні, іншими словами, Божественні сили для вирішення тієї чи іншої 
ситуації. А інколи просто подає руку допомоги, як у випадку з Петром, і рятує: “І за-
раз Ісус простяг руку й схопив його, і каже до нього: “Маловірний, чого усумнився?” 
Петро ж у відповідь промовчав. Бо нічого було казати…

8. Обговорення 
Використання обладнання та проголошення основних думок за темою.

Поцікавтеся у дітей (застосовуючи наочності), що їх лякає більше — спокій- 
на вода чи схвильована? Великий об’єм води чи маленький?

А тепер садовіть дітей у надутий гумовий човен і обговорюйте оповідання Макса 
Лукадо. Це так гарно!

Макс Лукадо

“Він заспокоїв море та вітер”
Учні були свідками того, як Ісус нагодував 5000 людей. І після цього Він сказав 

їм, щоб вони сіли у човен та відправилися на протилежний бік. (Мат. 14:22). Не по-
ставивши жодного запитання, вони послухалися і зробили те, про що їх просив 
Господь.

Який результат їхнього послуху? Вони сіли у човен і відправилися в дорогу — до 
Капернаума. “І темрява вже наступила була, а Ісус ще до них не приходив. Від вели-
кого ж вітру, що віяв, хвилювалося море”. (Ів. 6:17,18). “Ісус не приходив до них!” — 
які гнітючі слова! Учні вночі посеред моря, що хвилюється, в той час, як їхній Учи-
тель на березі: “…а Ісус не приходив”.

Страждання бувають різними: людина страждає через те, що вчинила неправиль-
но, або страждає, хоч і все правильно зробила. Саме це (останнє) пояснює нам істо-
рія про учнів. Навіть якщо ми себе правильно поводимо, навколо нас може здійня-
тися така буря, що ми сповнюємося страхом перед невідомістю. Наприклад, чесна 
ділова людина, яка раптом збанкрутіла. Чи студент, котрий виступає за правду та 
справедливість, і якого висміюють.

Буря не стихає, човен кидає з одного боку в інший. І точно так, як і ми, учні за-
питували тоді: “Чому з’явилася така буря, і де Ісус?” Бути на морі в непогоду — це 
страшно, та бути залишеним у такій ситуації, ще страшніше.

Учні перебували на Генісаретському озері вже близько дев’яти годин. Один із 
євангелістів, Іван, пише, що вони пропливли вже “біля двадцяти п’яти чи тридцяти 
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стадій”. Справді, довга ніч! Скільки разів вони у темряві виглядали свого Господа, 
скільки разів кликали Його?!

Чому ж Він змусив їх так довго чекати? Чому ми і сьогодні довго чекаємо, доки 
Він прийде, доки відповість?

У той час, коли я це пишу, моя маленька донька грає у сусідній кімнаті на піа-
ніно. Учитель попередив її, що вони будуть грати більш важкі твори і що вона по-
винна знати різницю між мажором та мінором. І я чую, як повільно вона грає, як з 
кожним звуком сповільнюється її темп, і якщо б їй дозволили, вона б взагалі пере-
стала грати. Чи не надто я вимогливий, змушуючи її вчити? Я знаю: вона бореться. 
Я не глухий. Я не сліпий, щоб не бачити її очей. Я знаю: зараз вона б краще плавала 
або читала, або дивилася б телепередачу. Чому я змушую її “страждати”? Тому що 
я її люблю. Я знаю: боротьба, яку вона веде зараз, не мине їй даремно. Музика роз-
криється їй більше.

І євангелист Марк розповідає про бурю, яка застала учнів на Генісаретському 
морі. Він говорить, що Ісус “побачив” Своїх учнів, “як вони веслуванням мордують-
ся”. Марка 6:48. Ісус “побачив”, тому що Він Син Божий і володіє особливими зді-
бностями. Він “побачив”, хоча, з людської точки зору, у темряві ночі бачити їх не 
міг. Він бачив, як учні годинами змагалися з хвилями, і чекав потрібного момен-
ту, коли Йому втрутитися, прийти на допомогу. Він прийшов до них о третій годині 
ранку. Чому не раніше? Я не знаю. Чому Бог чекає, доки людина втратить усі гроші, 
щоб потім їй допомогти? Чому хворий повинен бути уже присмерті, коли Він почує 
молитву про зцілення? На це я не можу відповісти. Та я знаю, що момент втручан-
ня Бога завжди правильний. Він вибирає для нас найкраще. У Євангелії від Луки це 
звучить так: “Чи Бог не захистить вибраних Своїх, котрі кличуть до Нього день та 
ніч, чому і не поспішає їх захистити?”

Деякі почуття можна надбати лише болем. Тому існують часи, в яких Бог випро-
бовує нас болем, щоб наша хвала і поклоніння збільшилися. Що робить Господь 
Ісус, коли ми переживаємо випробування? Він молиться за нас. Біблія каже, що Ісус 
пішов на гору, щоб там побути з Богом. Христос не був у човні, він молився на горі. 
Він чув поклик Своїх учнів і молився. Чому? Однозначно, Йому небайдужим був їх-
ній стан. Та Він вірив у силу молитви. Так Ісус і сьогодні молиться за всіх, хто Його 
любить і за Ним іде.

Що нам робити під час бурі, коли Ісус про нас молиться? Відповідь проста: те, що 
і Його учні, — гребти. Вони більшу частину ночі провели в боротьбі з негодою. І ми 
більшу частину свого життя займаємося цим. З самого ранку і до вечора — підйом, 
приготування обіду, догляд за дітьми, сплата рахунків — суцільна марнота. Більше 
змагань, ніж хвали, підбадьорення, більше боротьби, чим спокою.

Так, ми більшу частину нашого життя веслуємо, змагаючись з перепонами, які 
зустрічаються на нашому шляху. Звичайно, бувають і прекрасні моменти, приводи 
для святкування. І все ж таки, переважає праця звичайних буднів. Та якщо ми хо-
чемо першого, то другому повинні сказати: “Так”. Тому я хочу вас підбадьорити: не 
втікайте, не втрачайте надії. Не залишайте весел. Бог вас не забув. Він любить вас 
настільки сильно, що боїться зашкодити. І якщо ви Його не бачите, сподівайтесь на 
Нього. Адже Він не тільки молиться за вас — Він діє!

9. Вивчення ключового вірша
Кожній дитині дається вирізане із паперу весло, на якому роздрукований ключо-

вий вірш. Вихованці, сидячи у човні, мають веслувати та вчити вірш хором. Дозво-
ляється підглядання вірша доти, доки не вивчать.
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10. Закріплення матеріалу шляхом гри “Попереду — вода”
Для проведення цієї гри вам знадобиться шість відер, наповнених водою та про-

нумерованих. На дні кожного відра лежить по дві гумових рукавички із записками 
всередині.

Діти діляться на дві команди. Вони отримують схему руху класом, у якій зазна-
чено послідовність номерних знаків (ті, що на відрах), за якою вони мають слідува-
ти. Але умова — капітан команди повинен ходити із зав’язаними очима, тобто його 
мають водити, із зав’язаними очима. Він, за вірою, має виймати із відра записку у 
гумовій рукавичці, слухати її зміст (хтось із його команди читатиме) та відповіда-
ти на запитання, яке прозвучить.

Підказувати капітану не дозволяється. За підказку знімається один бал.
Виграє та команда, яка першою дасть правильні відповіді на всі запитання. А ка-

пітан отримує особливий приз.
Дванадцять наступних запитань:
1. Як називалося озеро, яке перепливали в шторм Ісусові учні?

2. Хто виявив бажання пройтися по воді?

3. Що сталося з Петром, який почав іти по воді?

4. Як Бог ставиться до проблем людини?

5. Що зробив Ісус тоді, коли Петро почав тонути?

6. Що сказав Христос Петру тоді, коли простягнув руку допомоги?

7. Коли втихла буря на Генісаретському озері?

8. Що зробили учні, коли Ісус з Петром зайшли у човен?

9. Що сказали учні, коли Ісус з Петром зайшли у човен?

10. З якими проблемами можуть зустрічатися люди у своєму житті?

11. Хто спроможний вирішити усі людські проблеми?

12. Якою силою володіє Ісус?

Обговорення. Швидше за все, тут обговорюватиметься командна гра та відповіді 
капітана. Та все це — досить повчальна гра, адже кожен із її учасників може виявити 
себе: чи в допомозі, чи пораді… А капітан покаже ті знання, які отримав на уроці. Учні 
ж ще раз почують пройдене і повторять сьогоднішній матеріал. “Науки корені — у по-
вторенні” — говорить народна мудрість.

Отож, запасіться ганчірками, аби повитирати після гри воду на підлозі!

11. Рукоділля
Виготовлення практичного вішака для ключів та одягу, оздобленого картинка-

ми на морську тематику або мушлями. На дерев’яну чи картонну основу наклеює-
мо контурну карту з елементами моря, прикрашаємо мушлями, сіткою, паличками 
чи шнурівками. Роздрукувати і приклеїти на двосторонній скотч кораблик. Знизу 
кріпимо гачок чи вішачок.

III. Підсумок уроку
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Оповідання для закріплення матеріалу 
Олена Медведєва

Руки
— Максе-е-е! Максе! — голос Лії переходив на теплий шепіт. — Максику-у, — кли-

кала вона лагідно і тремтливо, ніби боялася, що тиша, коли почує її голос, переста-
не дзвеніти.

— Чого тобі? — спитав він, ледь відчинивши двері її спальні.
— А якби люди мали крила... — розпочала вона і враз прикрила вуста ковдрою. — 

Вони б літали?
Лія і сама злякалася цього запитання. Злякалася й того, що озвучила його саме 

зараз, в піднебессі ночі.
Максим по-дитячому мило усміхнувся:
— Якщо тобі страшно засинати одній, я увімкну лампу.
— Ні, не треба, — захитала кучерявою голівкою Лі. — Я ані скілечки не боюся. 

Просто оце якось подумала, що якби людині дати крила, то чи вона навчилася б 
літати?

Максим сів скраєчку ліжка. Рожеве пір’я, яке лежало навколо, злегка піднялося і 
знову вкрило маленьку Лію. Воно у цій темряві видавалося прохолодним, таким, як 
туман перед світанком.

Місяць тим часом зазирав до їхньої кімнати і гладив білі кучері маленької Лі.
“Місячна Панна, — подумав про себе Максим, — така ніжна, така гарна...” А вго-

лос сказав:
— Якби люди мали крила, то мали б купу проблем.
— Як це? — щиро здивувалася Лі.
— Вони одразу впровадили б моду на крила. Повідкривали б салони краси і по-

чали б фарбувати пір’я, стригти його; винайшли б шампунь для крил і таке інше. А 
згодом з’явилися б хімчистки з чищення крил, а там, дивись, і сезонний одяг для 
них винайшли б. Влітку людям можна літати просто так, а от восени та взимку їх 
треба кутати в теплий модний одяг. Бо люди страшенно мерзнуть!

Крилата індустрія розвивалася б, і незабаром відкрилися б центри навчання з 
безпечних польотів. Люди понамальовували б карти руху, маршрути літаючих по 
місту, зупинки...

Лі сиділа з очима, повними сліз. Як можна так поводитися з крилами? Вони ж до-
помагають тобі відриватися від землі і відчувати небо, небо і небо... Відчувати ві-
тер і рух чиїхось, сусідніх крил...

Максим зітхнув:
— Що, спатимеш?
— Спатиму, — витирала носа Лі і вмощувалася у рожеве пір’я.
— Не плач, бо на землі йтиме дощ.
— Так це правда, що коли плаче маленький янгол, то на землі крапає дощ?
— Це все вигадки. Як і те, що люди колись матимуть крила.
— Але чому? — запитала Лія.
— Бо вони не можуть впоратися з досконалими руками. Хто ж їм довірить 

крила?
— Вони у них негарні?
— Ні, руки красивіші за крила у сотні разів. І витриваліші, і працьовитіші...
— А що ж вони ними роблять?
— Опускають, коли потрібно боротися за мрію...
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12. Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки із афоризмами. 
Вони зачитуються дітям наприкінці уроку).

“Гори повстали на шляху. Подолай їх! Не подолати? Обійди! Не обійти? Тоді  
зупинись і подумай, чи туди лежить твій шлях. Туди? Ти впевнений? Тоді 
доведеться рити тунель”.

“А крила гояться, і я знов лечу до сонця, до щастя” (Василь Стефаник). 

“Поразка — це наука, ніяка перемога так не вчить. Гей, писарю, неси свою пе- 
чатку. Життя пропало, почнемо спочатку!” (Ліна Костенко, “Берестечко”).

“Цілься в Сонце! Навіть якщо тобі перешкоджатимуть у нього влучити, і ти  
таки промахнешся,то неодмінно вцілиш в одну із зірок, — а це теж досяг-
нення” (Народна мудрість).

“У перлини є один шлях — шлях болю. На те вона і перлина!” 

13. Домашнє завдання:
Вивчити напам’ять ключовий вірш. 

Перечитати Євангеліє від Матвія 14:22-33. 

Намагатися якомога частіше читати Біблію; 

Занотовувати найцінніші думки у духовний щоденник. 

Практично допомогти тій людині, якій ти спроможний допомогти. 

14. Оголошення

15. Молитва
“Господи! Наша сила лише в Тобі! То ж навчи нас так застосовувати Сло-

во Боже у своєму повсякденному житті, щоб людям, котрі живуть поряд з 
нами було добре, а Тобі линула до небес слава за наші добрі вчинки.

Ми сподіваємося на твою допомогу і в школі, і вдома. Будь з нами всюди. 
Амінь”.

Діти, за бажанням, можуть на папірцях написати свої молитовні прохання, на які 
вони хочуть, аби Бог відповів, й обмінятися ними, щоб протягом наступного тижня 
молилися один за одного.
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Тема уроку

«Пахучі сльози»

Мета:

освітня: 4  з’ясувати з ді-
тьми, чому грішна жінка 
не посоромилася плака-
ти привселюдно біля ніг 
Христа;
виховна:  4 виховувати в 
дітей бажання плекати 
свою совість та берегти її 
чистою, не забруднювати 
гріхом;
розвивальна:  4 розвива-
ти в дітей щирість перед 
Богом.

Біблійна основа  — Єван-
геліє від Луки 7:36-50
Найважливіша думка  
уроку — Ісус має владу про-
щати гріхи.
Ключовий вірш:  “Але щоб 
ви знали, що прощати грі-
хи на землі має владу Син 
Людський” (Матвія 9:6).
Обладнання:  Біблія, пля-
шечка ароматної олії, мож-
на лавандової чи мелісової 
(мається на увазі не різких 
помірних запахів); рушник, 
глек з водою, мило, порож-
ня велика миска.

Усе це (і не більше) стоїть на окре-
мому столі. І тарілка також. Обладнан-
ня має зацікавити дітей, про що ж буде 
говоритися сьогодні на уроці, адже 
вони вже мають досвід із попередньо-
го заняття, що ви, беручи до рук нао-
чності, які лежать на столі, розповідає-
те їм цікаві істини про Ісуса Христа.

Подія — Намащення Ісуса миром

Хід уроку
I. Вступна частина

Вітання. Налагодження контакту з класом.
Перед приходом дітей змастіть декілька речей у класі ме-

лісовою олією.
Поцікавтеся у дітей, чи чують вони якісь пахощі у повітрі. 

На що вони схожі? Як вони гадають, звідки з’явився цей аро-
мат. І чи приємний він їм?

Змастість поверхні дитячих рук крапелькою мелісової олії. 
Але зробіть це лише тим, хто бажає, попередньо поцікавшись, 
чи не потерпають вони від алергії і т.д. У повітрі запах меліси 
посилиться. Доречним буде нагадати вихованцям про те, що 
Богу пахнуть молитви святих, — так записано в Об’явленні 
Івана Богослова.

А також можна познайомити присутніх діток із лікуваль-
ними властивостями мелісової олії. Так, скажімо, вона акти-
візує розумову діяльність, покращує внутрішньомозковий 
кровотік, є кровоспинним, ранозагоюючим препаратом, а та-
кож антистресовим та антидепресивним засобом. Застосову-
ється при інгаляції, з нею можна робити аромаванни, масаж, 
розтирання, полоскання, закрапування.

Спів.
II. Основна частина

1. Біблійний персонаж сьогодні — грішниця 
без імені, яка окропила ноги Ісуса слізьми 
та змастила їх оливою.
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До класу заходить гарно вбрана жінка, у довгій спідниці, з довгим розпущеним 
волоссям. Вітається.

Жінка. У вас так приємно пахне. Що це за запах?
Відповіді дітей.
Жінка. Дивлюся на вас, і радіє моє серце! Ви всі такі гарні та щасливі! Якби можна 

було повернути час назад, я б також прожила життя інакше. А що ви зараз робите?
Відповіді дітей.
Жінка. Я не ходила ні до якої школи, мене не вчили грамоті чи Закону Божого, це 

була перевага лише хлопців. А дівчинка повинна була вчитися готувати їсти, тка-
ти, шити, вести домашнє господарство. Словом, з дитинства її готували до заміж-
жя. Але моє життя не було таким гарним. Я вдалася до гріха, а потім ще один гріх 
зустрівся, а потім ще — і так він мене заполонив, що я і вирватися з нього не могла. 
Люди засуджували, якби трапилася нагода, то, звісно, і каменували б. Але Бог від-
вів мене від смерті. Навпаки, він подарував мені таке життя, про яке вже я і мріяти 
не могла.

Гаразд. Мені пора йти. Вам вчителі розкажуть про те, що зі мною відбулося. А я 
піду. Ви моліться. Бог все чує і все бачить! Нехай Божа милість буде над вами, діти!

Виходить з класу.

2. Молитва дітей разом з учителем
“Святий Боже! Спасибі Тобі за життя, яке Ти подарував кожній дитині, 

за нашу зустріч щонеділі вранці за читанням Слова Твого Святого, за роз-
думування над Біблією та за молитви!

Славимо Тебе за можливість перебувати у Твоїй присутності і велича-
ємо за невимовно велику милість Твою до нас, людей, яка обновилася і сьо-
годнішнього ранку. І просимо, щоб Ти Духом Святим був присутній сьогод-
ні на уроці, благословив кожне дитяче сердечко на розуміння Твоєї істини. 
Амінь”.

3. Перевірка домашнього завдання
Діти мають розказати одну із якостей Ісуса Христа, про яку вони довідали- 
ся на минулому уроці, а саме — Свою надприродну силу Ісус використовує 
на благо людям.

Розповідь біблійного вірша з посиланням та його тлумачення. 

Наклеювання “ягід” (наклейок) на гроно винограду. Нагадуємо, що фіоле- 
тове коло — це домашнє завдання, виконане на “відмінно”, червоне — щось 
недопрацьовано, зелене коло — домашнє завдання погано виконане, чор-
не — не виконано взагалі. Декілька дітей можуть поділитися тими біблійни-
ми істинами, про які вони довідалися під час читання Біблії.

Показують щоденники читання Біблії — у них вчителем робляться помітки,  
пишуться заохочувальні слова.

4. Гра-зачіпка “Що є що?”
Умови гри. Діти із заплющеними очима за запахом мають вгадати, що лежить у 

них перед носом. А це можуть бути такі речі: котлета, мило, кріп, парфуми, цукерка, 
пральний порошок, петрушка, квітка, газета, книга, пластилін, мелісова олія, щоко-
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ладка, морозиво і т.д. Якщо дитина правильно вгадує із восьми предметів шість, то 
отримує цукерку в подарунок.

Обговорення гри. Чи легко впізнавати предмети за запахом? А що було впізна-
ти найважче та найлегше? Чому? Як правило, швидко називаються ті предмети, за-
пах яких діти чують найчастіше. Якщо мама щоранку смажить котлети, то діти без про-
блем назвуть цей предмет із заплющеними очима.

Дуже схожі процеси відбуваються і в духовному житті християнина. Якщо людина 
звикла щодня читати Біблію, то вона добре знає голос Бога і ні з чиїм іншим голосом 
його не сплутає. Досвід — це велика справа. Але аби його надбати, — треба спер-
шу вправлятися у простих речах, з яких він складається. А це: перемога над лінню та 
сном рано-вранці, знаходження часу та усамітненого місця для читання Біблії, молит-
ва на колінах і т.д.

5. Ілюстрація “Кольорові гріхи”
На дошці закріплені 5 аркушів формату А-4, на кожному з яких зображено по од-

ній великій плямі. Ці плями таких кольорів: чорного, червоного, зеленого, жовто-
го, молочного.

Мета цієї ілюстрації — пояснити дітям, що будь-який гріх, який людина може 
класифікувати як сильний, несильний, маленький чи великий, перед Богом є гріхом. 
І кожен, хто чинить його, смертю помре. Так говорить Біблія. Та Ісус Христос прийшов 
у цей світ для того, щоб прийняти на Себе нашу смерть за наші (не Свої) гріхи, аби ми, 
покаявшись, жили вічно.

Аркуш з чорною плямою — люди можуть називати вбивство страшним гріхом, 
але для Бога страшний будь-який гріх.

Аркуш з червоною плямою — люди можуть говорити, що зрада — це не дуже сер-
йозний гріх. Але це також гріх, який заслуговує покарання.

Аркуш із зеленою плямою — це звичайна ненависть, але і за неї Бог карає.
Аркуш із жовтою плямою — це проста заздрість, але саме вона часто розпалює 

інший гріх. Отож, і це почуття, за словами Христа, заслуговує Божого осудженя.
Аркуш із легенькою молочною плямою — порожнє слово. Та й за нього ми дамо 

відповідь у день суду.
Що ж робити? Хто тоді може спастися? Бог радить усім людям покаятися перед 

Ним і прийняти заступницьку жертву Ісуса Христа, тобто визнати перед людьми 
Ісу са своїм Спасителем і слідувати за Ним.

6. Знайомство дітей з темою уроку
Їм говориться про те, що сьогодні вони пізнають одну духовну істину, за яку лю-

битимуть Христа ще більше, — Ісус має владу прощати гріхи.

7. Виклад нового матеріалу
Звучить (із диска) або читається з Біблії оповідь — Євангеліє від Луки 7: 

36-50.
Гріх живе в людському житті на правах квартиранта, котрий у будь-яку кімнату 

входить без стуку. Він — немов плями прокази, що поступово, з’являючись на здо-
ровій шкірі, завойовують все тіло.
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Гріх ніколи не буває локальним, частковим та єдиним. Ніхто не може згріши-
ти лише одним гріхом, але завжди один гріх приведе за собою “сім зліших за себе”. 
Якщо дитина вкрала гроші у батька і щось собі придбала, то на запитання мами 
“Де ти це взяла?” вона лише відповість обманом. Немає сенсу ставати на суд окре-
мих заповідей, мовляв, проти цього я згрішив, а проти цього — ні. Так працює зем-
на юриспруденція. Ти вкрав, і судити тебе, якщо зловлять, судитимуть за крадіжку, 
а не за підпалювання. Та в духовному житті все інакше.

Вибух розносить смерть в різні боки, а гріх — це вибух. Вибух гранати, а не укол 
шпаги. Якщо навіть порівняти його з уколом, то це укол отруєної зброї, де біль і не-
безпека не завершуються однією раною, а заражають всю кров і розносять смерть 
по всьому організму.

Кожному із нас дано відчути райську катастрофу. Дано відчути, як розвалюєть-
ся рай невинності і життя змінюється не в кращий бік. Перша маленька крадіжка. 
Перша брехня. Перший “дорослий” журнал і досі невіданий солодкий жах від його 
споглядання. І ще нічого не сталося у світі, та все вже відбулося всередині. І пові-
тря вже стало іншим. І небо нахмурилося. І вже відчай заявив свої права на душу, а 
душа запитує саму себе: “Що тепер буде? Як тепер жити?”

Якщо ми розуміємо це, то, можливо, ми наблизилися до розуміння Біблії зсере-
дини. Біблію потрібно розуміти саме зсередини, а не ззовні. Потреба в Спасителі, 
потреба в Небесному Лікарі — головна вістка духовного життя. “Я хворий і сам себе 
зцілити не можу” — це відчуття не вичитаєш з книжок. Воно повинно бути як ак-
сіома, як дихання. І важко сказати, чому одні люди гостро переживають свою хво-
робу, а інші ненавидять будь-які розмови про це. Та без відчуття своєї глибокої 
внутрішньої зіпсованості релігійність перетворюється в спосіб харчування і збіль-
шення власної гордині, духовного самозадоволення. Релігійність без покаяння — 
це найкращий спосіб перетворити самого себе в чудовисько, самодостатнє, само-
впевнене, те, яке “знає Істину”, проте ігнорує її.

Я хворий не частинами, а весь. І грішний не в чомусь одному, а в усьому. І якщо я 
не схоплюся за ноги Христа, як блудниця, то зійду з розуму від цього знання.

І ось вона — жінка, про котру говорили лише як про грішницю. Ми навіть імені 
її не знаємо. Кожен сантиметр тіла здавався їй липким від того бруду, в якому вона 
жила. Наблизитися до Христа вона може лише ззаду, опустивши очі і нахилившись 
до землі. Інакше, обличчя в обличчя, — можна померти від сорому.

Немає ні єдиного підґрунтя вважати, що цією жінкою була Марія Магдалина чи 
Марія із Віфанії. Це помазання — не те, що було звершене у Віфанії. Східні гостини, 
на які фарисей запросив Ісуса, свого роду були загальномісцевим заходом. Ісус міг 
лежати на дивані обличчям до столу. В цьому положенні жінці був відкритий доступ 
до Нього. Плачучи, цілуючи Його ноги, омиваючи їх дорогоцінною ароматною олі-
єю і витираючи власним волоссям, ця жінка показала приклад повної самовіддачі, 
глибокого смирення, котрий засоромлює нас.

У неї не було гордості. А чим їй гордитися? Блудом? У неї був сором, який і при-
вів до Лікаря душ людських. Нам важко уявити її внутрішні страждання. Але те, що 
вона зробила, засвідчило про її жалюгідний не лише суспільний стан, але і вну-
трішній. Їй огидним став гріх, в якому жила, — це однозначно. Вона шукала звіль-
нення, очищення. І таки знайшла. Не соромлячись фарисея, господаря дому, ні ін-
ших присутніх на гостині, вона прийшла до Того, Хто зрозумів її серце і оцінив її 
покаяння.
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Вона припала до ніг Христа і почала плакати так сильно, що сльози обливали Гос-
подні ноги. Вона це планувала — помити власними слізьми ноги Ісусу? Очевидно, 
що ні. Бо чи могла вона знати, як відбудеться їхня зустріч і чи їй взагалі вдасться до 
Нього наблизитися?

Та вона знала вже на той час, що Ісус не проганяв від Себе грішників. Її сльо-
зи — це сповідь. Сповідь слізьми, а не словами. Потім, коли вдосталь наплакалася, 
побачила мокрі ноги перед собою і стала їх витирати. Рушника ніхто би їй не дав. 
Фарисей не принизився б до того, щоб щось подавати блудниці. А вона нічого і не 
просила. У неї було її волосся. І ось вона ним витирає ноги. А потім змащує пахучим 
дорогоцінним миром. Зауважте, не руки змащує чи голову, а ноги.

І що ж далі? Що ще зробити такого, щоб Ісус змилувався над нею? Цього вже було 
достатньо, аби Господь побачив її щире каяття. І тому сказав: “Прощаються тобі 
гріхи!” А потім додав: “Твоя віра спасла тебе, — іди з миром собі!”

О, з миром у серці! Це той довгожданий, омріяний спокій, якого вона так чека-
ла… Ісус виявив у цій ситуації Свою Божественну ніжність та співчуття до жінки, 
яка була непотрібною для суспільства, смерть якої б ніхто і не помітив. А Бог про-
стив її і відродив до нового життя.

8. Обговорення
Використання обладнання та проголошення основних думок за темою.
Пляшечка ароматної олії, можна лавандової чи мелісової (мається на увазі не 

різких помірних запахів), рушник, глек з водою, мило, порожня велика миска — це 
все те, що може наочно проілюструвати сьогоднішню біблійну історію.

Коли будете обговорювати даний уривок, дайте дітям можливість покористува-
тися цим обладнанням.

Ще одна цінна думка — плачмо не лише за те, що згрішили і забруднили самі 
себе, а плачмо і через те, що зробили Богу боляче.

9. Вивчення ключового вірша
На ганчірці в присутності дітей пишеться обманливим чорнилом “Я грішний. Я 

грішниця”, потім — ключовий вірш. Діти мають встигнути його переписати собі 
у зошити, адже це чорнило має властивість швидко зникати. Прокоментуйте свій 
вчинок. Те, що зникли слова “Я грішник. Я грішниця” — це дуже добре. Так Гос-
подь прощає людину і більше не згадує її провин. А от чи хотіли б ви, аби зникло 
і Боже прощення, як зник біблійний вірш із тканини? Звісно, що ні! Тоді вчитель 
переписує ключовий вірш по-новому маркером, що пише по тканині. Дає можли-
вість йому висохнути і намочує у мисці з водою. Він не линяє і не зникає. Боже 
прощення — незмінне.

10. Закріплення матеріалу шляхом гри “Тобі прощено”
Дітям роздаються чисті аркуші паперу. І пропонується написати ті вчинки, які 

мучать їхнє сумління і не дають спокою. Відведіть на це десять хвилин. Потім роз-
горніть Біблію і прочитайте Перше Соборне Послання Св. Апостола Івана 1 розділ.

“Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам про-
стити, та очистити нас від неправди всілякої.” (1 Івана 1:9). Поясніть їм значення 
цих слів. Нехай діти ще раз перечитають свої гріхи і, якщо мають бажання, помо-
ляться молитвою покаяння. Після того нехай порвуть свої папери. Бог більше не 
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пам’ятає нічиїх гріхів. Бо Він так пообіцяв у Слові Своєму, а з попередніх уроків ми 
пам’ятаємо одну біблійну істину — Господь завжди виконує Свої обіцянки.

Обговорення.
Чому людей мучить сумління? 

Що заспокоює її? 

Чому Христу боляче, коли ми грішимо? 

Що робить Бог з нашими гріхами, коли ми каємося? 

11. Рукоділля
Пошити з дітками мішечок з натуральної тканини. Насипати всередину кру-

пу, яка не має запаху, наприклад, рис чи пшоно. Туди накрапати декілька крапель 
ефірного масла для запаху і зав’язати стрічкою. Мішечок можна прикрасити різни-
ми намистинками або ж з тканини, яка не обтріпується, вирізати різні квіточки чи 
фігурки і пришити чи приклеїти на мішечок. Поставивши вдома цей мішечок, за-
вдяки його приємному аромату, діти будуть згадувати урок.

III. Підсумок уроку

Оповідання для закріплення матеріалу 
Патриція Сент-Джон

Біла хустина
Обабіч дороги, поряд із автобусною зупинкою, сидів чоловік і дивився на бру-

ківку. Його неголене обличчя, згорблені плечі і порвані черевики привертали ува-
гу людей, які стояли на зупинці. Та чоловік, здавалося, не помічав спрямованих на 
нього поглядів: він думав про себе і про своє життя.

Цей обідраний та голодний волоцюга, котрий облаштовувався на ніч під заліз-
ничним мостом, знову почував себе маленьким хлопчиком. Тим, який жив у будин-
ку із червоної цегли на сусідній вулиці. З тих пір пройшло більше двадцяти років! 
Можливо, будинок уже знесли… Цікаво, чи цвітуть ще братики? Просто дивно, як 
яскраво він пам’ятає ці братики і каруселі, які змайстрував для нього батько, і до-
ріжку, де він вчився кататися на велосипеді… Батьки відкладали гроші декілька мі-
сяців, перш аніж змогли купити йому велосипед.

Волоцюга нетерпеливо здригнувся: спогади були такими яскравими, що завда-
вали йому болю. Пам’ять перенесла його в інший час — десять років тому. В ту пору 
він змінив свій старий велосипед на мотоцикл і почав рідше бувати вдома. У ньо-
го була робота та безліч друзів. Мата і тато здавалися йому старими та нудними, а у 
пивних було так весело! Проте, відверто кажучи, не хотілося згадувати ті роки і осо-
бливо той день, коли борги змусили його повернутися до батьківського дому.

Він збирався попросити у батьків грошей, але, сидячи у сімейному колі за чаєм, 
так не хотілося розпочинати розмову про ціль свого приходу! Вихід був знайде-
ний: він прекрасно знав, де батько зберігає гроші, і, скориставшись моментом, коли 
батьки вийшли в сад, вкрав батьківські заощадження.

То був останній раз, коли він їх бачив: після скоєного не міг і не хотів повертати-
ся додому. Незабаром він поїхав за кордон.

Батьки нічого не знали про сина, про його довгі митарства, про роки, проведені 
у в’язниці. Та він, лежачи у своїй камері, багато думав про них. Сум переповнював 
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його серце… Як йому хотілося, вийшовши на волю, знову побачитися з батьком та 
матір’ю, якщо вони ще живі і якщо захочуть його бачити!

Відбувши покарання, він вийшов на волю і влаштувався на роботу. Та душу пе-
реповнював сум: здавалося, якась сила владно кликала, манила його додому — що-
разу, коли він виходив прогулятися і бачив на дорозі клумбу із братиками, каруселі, 
хлопчика на велосипеді чибудинок із червоної цегли.

Він не хотів повертатися без грошей у кишені і тому більшу частину дороги прой-
шов пішки. Та раптом його заполонили сумніви. Яке він має право з’являтися до 
батьків? Та чи зможуть вони впізнати його, того, котрого колись любили і того, ко-
трий жорстоко обманув їхні сподівання?

Він купив собі трохи їжі і просидів майже цілий день під деревом. Увечері наді-
слав батькам лист — зовсім коротенький, хоча він і вартував йому багато зусиль. 
Лист закінчився наступними словами: “Я знаю, що у мене майже немає надії на те, 
що ви захочете мене бачити… Що ж, вам вирішувати. Та я буду чекати в кінці вули-
ці у четвер рано-вранці. Якщо ви хочете, щоб я прийшов додому, повісьте білу но-
сову хустину на вікно моєї спальні. Якщо я побачу її там, то прийду; якщо ні — ска-
жу “прощай” старому будинку і піду своєю дорогою”.

І ось настав четвер. Блудний син відправився у визначене місце. От вона, його 
стара вулиця! Сонце вже вставало над маленьким будиночком із червоної цегли. 
Але що це? Здавалося, він увесь був завішений білими хустинами. На кожному вік-
ні були простирадла, наволочки, рушники, скатертини, носові хустинки і столові 
серветки.

Батьки зробили все, щоб уникнути випадкової помилки!
І син, побачивши свій будинок, який сяяв білизною, зірвався з місця і кинувся ву-

лицею — туди, до дому, до його навстіж відчинених парадних дверей.

12. Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки із афоризмами. 
Вони зачитуються дітям наприкінці уроку).

“Мудрість життя в тому, щоб не бути надміру вимогливими до людей. Нормою  
наших взаємин з людьми повинні бути любов, терпіння та прощення”.

“Прощай іншим все — собі нічого”. 

“Ніколи людська душа не буває такою сильною, як при прощенні насених їй  
ран”.

“З людьми мирись, а з гріхом борись”. 

“Найкраща перемога — це прощення. Як часто ми буваємо переможцями?” 

“Ми прощаємо тим, хто покаявся, заради них самих, а тим, хто не покаяв- 
ся, заради себе”.

13. Домашнє завдання:
Вивчити напам’ять ключовий вірш. 

Перечитати Євангеліє від Луки 7:36-50. 

Намагатися якомога частіше читати Біблію; 

Занотовувати найцінніші думки у духовний щоденник. 
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14. Оголошення

15. Молитва
“Отче наш, що єси на небесах! Нехай святиться Ім’я Твоє, нехай прийде 

Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого 
насущного дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо 
винуватцям нашим. І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лу-
кавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь”.

Діти, за бажанням, можуть на папірцях написати свої молитовні прохання, на які 
вони хочуть, аби Бог відповів, й обмінятися ними, щоб протягом наступного тижня 
молилися один за одного.
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Тема уроку

«Таблиця 
множення 
на 5000»

Мета:

освітня: 4  з’ясувати з ді-
тьми, чому Христос не від-
пустив людей додому голо-
дними, а нагодував їх;
виховна: 4  виховувати в ді-
тей бажання ділитися з ін-
шими своїми статками;
розвивальна: 4  розвивати 
в дітей правильний погляд 
на милостиню та скупість.

Біблійна основа  — Єван-
геліє від Луки 9: 10-17
Найважливіша думка  
уроку — Ісус дбає про те, 
щоб люди були нагодовані.
Ключовий вірш (на  
вибір): 

“Праведний їсть, скільки  
схоче душа, живіт же без-
божників завсіди брак 
відчуває” Книга Припові-
стей Соломонових 15:25.
“Я був молодий і поста- 
рівся, та не бачив я пра-
ведного, щоб опущений 
був, ні нащадків його, 
щоб хліба просили” (Пса-
лом 36:25)

Обладнання:  Біблія, два 
великих смажених кара-
сі, п’ять круглих невеличких 
хлібин, сік, 3 покривала, 5 
плетених вербових кошиків.

Усе це (і не більше) стоїть на окре-
мому столі. І коші також. Обладнан-
ня має зацікавити дітей, про що ж буде 
говоритися сьогодні на уроці, адже 
вони вже мають досвід із попередньо-
го заняття, що ви, беручи до рук нао-
чності, які лежать на столі, розповідає-
те їм цікаві істини про Ісуса Христа.

Подія — Чудо нагодування п’яти тисяч 
народу

Хід уроку
I. Вступна частина

Вітання. Налагодження контакту з класом.
Поцікавтеся у дітей, чи всі вони сьогодні снідали, адже ви 

їм приготували святковий обід. Та спершу потрібно гарно по-
працювати, а вже потім споживати смачненьке.

Спів.

II. Основна частина

1. Біблійні персонажі сьогодні — два апостоли
Два чоловіки, переодягнених у костюми апостолів. Вони 

можуть не називати своїх імен, адже в історії про нагодуван-
ня п’яти тисяч людей їхні імена не вказуються. Нехай при-
йдуть на урок веселими, з Бібліями в руках.

1-й апостол. Ми вітаємо вас, друзі! А що ви тут робите?
Відповіді дітей.
2-й апостол. А чому ви в цей недільний ранок не відпочи-

ваєте вдома, не спите, а сидите тут за партами і щось вчите?
Відповіді дітей.
1-й апостол. А вам цікаво вивчати Біблію?
Відповіді дітей.
2-й апостол. А що саме вас цікавить у цій книзі?
Відповіді дітей.
Далі продовжується діалог дітей з апостолами. Можлива 

дискусія із запитаннями та відповідями. Головне, щоб у цен-
трі цієї розмови був Ісус Христос.

Література до уроку:

1.Біблія/ Пер. Проф. І.Огієнко. — К.: УБТ, 2009.
2. Шатров П.К. Золотые зерна мудрости. — Санкт-Петербург: Библия для 

всех. — 1997. — 473 с.
3. Генрі Геллей. Біблійний довідник. — Санкт-Петербург: ХО “Біблія для 

всіх”, 1998. — 859 с.
4. Ісаак Башевис Зінгер. Історії. — Москва: “Текст” — 2005. — 109 с.
5. Діловий журнал “У світі кави та чаю”. — Львів, №8, 2010. — 31 с.
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2. Молитва дітей разом з апостолами
“Святий Боже! Дай нам мудрість — пізнавати Істину у Слові Твоєму. Відкривай 

нам, будь ласка, духовні очі, щоб ми бачили Тебе, і вуха, щоб чули Тебе. Сповни си-
лою Духа Святого виконувати заповіді Твої і триматися подалі від гріха. Амінь”.

3. Перевірка домашнього завдання
Діти мають розказати про одну із якостей Ісуса Христа, про яку вони довіда- 
лися минулого уроку, а саме — Ісус має владу прощати гріхи.

Розповідь біблійного вірша з посиланням та його тлумачення. 

Наклеювання “ягід” (наклейок) на гроно винограду. Нагадуємо, що фіоле- 
тове коло — це домашнє завдання, виконане на “відмінно”, червоне — щось 
недопрацьовано, зелене коло — домашнє завдання погано виконане, чор-
не — не виконано взагалі. Декілька дітей можуть поділитися тими біблійни-
ми істинами, про які вони довідалися під час читання Біблії.

Показують щоденники читання Біблії — у них вчителем робляться помітки,  
пишуться заохочувальні слова.

4. Гра-зачіпка” Таблиця множення”
Умови гри. Кожній дитині роздаються картки з персональним математичним 

завданням. Деякі із вихованців можуть висловити незадоволення, тоді дайте їм 
картки із діленням (не забудьте заздалегідь підготувати їх).

Суть гри полягає в тому, щоб вони ще раз пригадали, що таке множення та ділен-
ня. Завдання має бути не дуже складним, щоб геть зовсім не сконфузити учнів, та 
на додачу гумористичним. Наприклад:

2 гори цукерок х на 3 гори печива = солодкий стіл
17 огірків х на 1 ложку солі = засолювання
5 яєчних білків х на 1 склянку цукру = бізе

Обговорення гри.

Чи складно було впоратися з цим завданням? 
Які приклади було цікаво розв’язувати? 
Які б завдання ви самі могли запропонувати? 
Чому при множенні сума завжди збільшується? 

5. Ілюстрація “Вечеря”
Аркуш формату А-1 поділений на дві частини суцільною чорною лінією. Вчитель 

ставить запитання і записує зліва відповіді дітей.
1. Якщо одне пшеничне зерня посадити в землю, скільки з нього виросте 

зернят?
Відповідь: Цілий колос.

2. Якщо зерна з цілого колосу посадити в землю, скільки виросте зерен?
Відповідь: Якщо в середньому 10-12 зернят в одному колосі, то виросте 

приблизно 120 зерняток.
3. Якщо 120 зерняток посадити в землю, то скільки зерен отримаємо 

восени?
Відповідь: 1440 зерняток.
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4. Якщо 1440 зернят навесні посадити у добрий ґрунт, скільки матимемо 
вражаю?

Відповідь: 17280 зерняток.
Ось так заповнюються засіки зерном, з якого у млині мелють борошно, а потім 

випікають хліб.
У колі, намальованому в центрі правої частини, зображено дві рибини та п’ять 

хлібин. Інша частина аркуша — порожня.
Запитання до дітей:
1. Скільки людей можна нагодувати цими двома рибинами та п’ятьма 

хлібами.
Відповіді дітей ви зображуєте “смайликами” навколо кола. (Кількість 

“смайликів” — це кількість людей, яку назвуть діти).
2. Щоб нагодувати п’ять тисяч людей, скільки потрібно риби і хліба?

Відповіді дітей записуються в цифрах поблизу “смайликів”.

Суть ілюстрації полягає в наступному:
А)  зліва показується, як природнім шляхом зростає врожай;
Б)  з правого боку показується пропорція маленької кількості їжі до великої кіль-

кості голодних людей. Чи реально нею нагодувати тисячі?
Відповідь пошукаємо у Біблії.

6. Знайомство дітей з темою уроку 
Їм говориться про те, що сьогодні вони пізнають одну духовну істину, за яку лю-

битимуть Христа ще більше, — Ісус дбає про те, щоб люди були нагодовані.

7. Виклад нового матеріалу 
Звучить (із диска) або читається з Біблії оповідь — Євангеліє від Луки 

9:10-17.
Ісус любить людей — і це безапеляційна істина. Будучи на землі, Він служив їм 

усією Своєю душею, усім Своїм серцем. Господь приймав людей, розповідав їм про 
Царство Боже та уздоровлював тих, хто цього потребував. І от одного разу, коли 
день став схилятися до вечора, дванадцятеро апостолів підійшли до Нього і пора-
дили відпустити народ, щоб люди пішли та знайшли собі поживи, бо всі ті, хто шу-
кав Христа, зголодніли. Але Ісус мав для всіх присутніх один великий сюрприз, про 
який ніхто навіть не підозрював! Бог Сам власноручно вирішив нагодувати тих, хто 
провів з Ним цілий день.

Він попросив Своїх учнів розсадити п’ять тисяч людей рядами. Виконати це про-
хання було непросто, бо ж кількість немала, тому така організація потребувала пев-
них зусиль. Коли прохання Христа було виконане, “Він узяв п’ять хлібів та дві риби, 
споглянув на небо, поблагословив їх, і поламав, і дав учням, щоб клали народові. І 
всі їли й наситились!”

Люди брали хліб з Божих рук. Який це привілей! Яке це щастя! Але те, що ми, сьо-
годнішні, маємо їжу на столі — це також велике щастя. І нас теж годує Сам Бог! Він 
не перестав піклуватися про хліб насущний для людини, бо Господь добре знає, що 
ми його потребуємо. Будемо їсти — значить будемо жити!

Це той випадок, коли чудо з хлібом Господь вчинив не для диявола, котрий спо-
кушував Його у пустелі, а для людей, котрі хотіли Його слухати і бажали Царства 
Небесного.
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Це чудо не пояснюється логікою. Один Господь знає, як можна п’ятьма хліби-
нами та двома рибами нагодувати таку велику кількість людей. Ніяка людина вам 
цього не пояснить. Та зрозуміло одне: Ісус звершив це чудо Божою силою. Його не 
можна осягнути. На те воно і Боже чудо, щоб бути незбагненним.

8. Обговорення 
Використання обладнання та проголошення основних думок за темою.
Обладнання: два великих смажених карасі, п’ять круглих невеличких хлібин, сік, 

3 покривала, 5 плетених вербових кошиків.
Дітей варто посадовити в три ряди на підлогу, встелену покривалами, і дати по 

шматочку риби та хліба. Поділіть цю їжу так, щоб вистачило на всіх присутніх у 
класі. Якщо діти попросять пити (а вони таки попросять), пригостіть їх соком. Коли 
годуватимете їх цією їжею, ще раз проаналізуйте історію, яку щойно почули.

Чому Христос вчинив це чудо? 

Як Він це зробив? (конкретної відповіді на це запитання нема, та все ж, ди- 
тячі думки з цього приводу можуть бути досить цікавими)

Якою силою Ісус звершив це чудо? 

Скільки їжі залишилося? 

Якою була поведінка апостолів у цій ситуації? 

9. Вивчення ключового вірша 
Для вивчення ключового вірша вам необхідно спекти 20 пирогів із записками 

всередині. На кожній записці мають бути написані біблійні вірші. Але діти, розла-
мавши пироги та знайшовши папірець, повинні вибрати той, котрий підходить до 
сьогоднішньої теми. Вони узгоджують його з вчителем та вивчають напам’ять.

Пироги з’їдаються наприкінці уроку з соком чи чаєм.

10. Закріплення матеріалу шляхом приготування солодкого столу
Настав момент з’їсти “віршовані пироги”. Гарно засерверуйте стіл, приготуйте 

дітям гарячий чай і поясніть, що ці 20 пирогів можна розділити на 40-60, макси-
мум — 100 людей (якщо по крихті кожному — і то ніхто не наїсться), та вже аж ніяк 
не на п’ять тисяч. І тільки Христос може звершувати таке чудо через одну-єдину 
причину — Він є Богом.

Обговорення.
Коротеньке повідомлення (його варто обговорити за “солодкою трапезою”). 

Воно, звісно, євангелізаційного характеру для мешканців Хорватії.
За горнятко кави — молитва

Все, що потрібно для того, щоб відпочити в одній із нещодавно відкритих хор-
ватських кав’ярень, — знання основних християнських молитов.

Відвідувачів закладу “Jerdo” у Загребі просять промовити в обмін на замовлені 
напої певну кількість молитов.

Найдорожчою є кока-кола, вона коштує п’ять “Богородиць” (маємо на увазі мо-
литву “Богородице Діво, радуйся…”). А за капучино доведеться чотири рази 
помолитися “Отче наш”.
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У кав’ярні не продають алкогольних напоїв, а керує і фінансує заклад місцева 
парафія району Ярун.

“Ми починали з п’яти столиків, але тепер нас відвідує стільки людей, що 
кав’ярню довелося розширити до 20-ти столів, і це, очевидно, не межа” — за-
значив один із керівників незвичного закладу.

11. Рукоділля
З солоного тіста виліплюється різні фігури, за бажанням дітей, висушуються фе-

ном та розфарбовуються кольоровими фарбами. На іншому боці можна приклеїти 
магніт. Це вийде гарна прикраса на холодильник

III. Підсумок уроку

Оповідання для закріплення матеріалу 
Ісаак Башевис Зінгер (лауреат Нобелівської премії в області літератури)

Коза Злата
На Хануку дорогу із села в містечко в наших краях, як правило, замітає снігом. 

Та в цей рік зима видалася на диво м’якою. І сонце пече, ніби літо на вулиці. Селя-
ни лише головами кивали: мало снігу — не чекай доброго врожаю. Ось уже і молода 
травичка пробиватися стала. В селах навіть худобу на пасовиська виганяти стали.

Для Реувена цей рік видався таким, що гірше нема куди. Довго він голову ламав, 
як із злиднів вибратися, і вирішив нарешті продати єдину козу — Злату. Інша спра-
ва, що вона була старою і молока давала краплю, та Файвл, м’ясник із міста, пого-
дився дати за неї вісім гульденів. Хіба погано? Прибуток, звісно, невеликий, та, все 
ж, можна і ханукальні свічі купити, і олію для млинців, і подарунки дітям. Самі зна-
єте: на свято лише одні витрати. Ось і наказав Реувен старшому сину Аарону від-
везти козу в місто.

Аарон був хлопчиком розумним і одразу збагнув, яка доля тварині приготовлена. 
Жаль йому було кози. Лія, мати хлопчика, і та сльозу витерла.

Коли Аарон вивів козу на дорогу, яка вела до міста, тварина здивувалася: шлях 
був для неї новим. Вона дивилася на хлопчика, ніби хотіла спитати: “Куди ти мене 
ведеш?”. Та поступово заспокоїлася, вирішивши, що не личить тварині задавати 
запитань.

Коли вони виходили з поселення, світило сонце. Та раптом погода змінилася. Ве-
лика синьо-чорна хмара з’явилася на сході і швидко заполонила все небо. Здійнявся 
вітер. Ворони з сильним карканням закружляли над головами подорожніх. Із хмари 
посипався град, ніби влітку, миттєво стало темно, як вночі. Незабаром град змінив-
ся снігом, яким замело дорогу. Він ставав все густішим і густішим. Аарон відчув під 
ногами м’який ґрунт і зрозумів, що вони збилися з дороги і бредуть тепер полем.

Хлопець намагався не думати про небезпеку, що насувалася, але й розумів, що 
якщо вони не знайдуть пристановища, то замерзнуть. Руки хлопчика стали крижа-
ними, пальців на ногах зовсім не чув. Мекання Злати більше було схожим на плач: 
люди, котрим вона звикла довіряти, заманили її в біду. Що залишалося робити? Аа-
рон почав молитися за себе і за невинну худобу.

Раптом хлопчина роздивився вдалині невеликий пагорб. Виявилося, що це ви-
сока копиця сіна. Аарон одразу зрозумів — це спасіння. Недаремно ж він молився. 
Хлопчик зробив там гніздо для себе і кози. Він розумів, що як би не завивала хур-
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делиця на вулиці, в копиці завжди тепло та сухо. До того ж, сіно — відмінний харч 
для Злати.

Злата наїлася досхочу, сіла на задні лапи. До неї повернулася попередня довіра 
до людини. Аарон з’їв два шматки хліба з сиром, та лише трохи втамував голод — 
дуже вже втомився в дорозі. Хлопчик подивився на козу і помітив її набухле вим’я. 
Він ліг біля неї і почав доїти. Молоко було жирним та солодким. Злата хотіла віддя-
чити хлопчику за те, що він врятував її від неминучої загибелі, знайшов таке чудо-
ве сховище, де все: підлога, стіни, стеля — зроблене із пахучого смачного сіна.

Сніг ішов три дні. Часом Аарону здавалося, що літа вже ніколи не буде, що все 
життя, скільки він себе пам’ятає, йшов сніг і що у нього, Аарона, немає ні батька, ні 
матері, ні сестер: він — син снігу, родився в снігу, і Злата — також.

На ранок четвертого дня Аарон почув голос дзвіночків.
“Санчата! — здогадався хлопчик і виліз із скирти. — Значить, дорога недалеко”.
Візник вказав йому шлях, та не в місто, до м’ясника Файвла, а додому, в село. Си-

дячи в копиці, Аарон вирішив, що ні за що не розлучиться зі Златою.
Батьки Аарона і все село шукали хлопчика та козу, проте хуртовина позамітала 

всі сліди. Тоді вони почали молитися. І ось так Бог врятував їхню дитину. Та не про-
сто врятував, Він її ще й годував постійно.

Ніхто і не думав же продавати козу. Іноді Аарон запитув її:
— А пам’ятаєш, Злато, як ми ховалися з тобою в копиці?
Коза чесала рогами бік, мотала бородою і тихенько мекала. Всю свою безмірну 

любов вона вміла виражати один-єдиним “ме-е”.
Ось такою є велика турбота нашого Небесного батька про Своїх дітей, котрі про-

сять у Нього про допомогу. Він і порятунок дає, і годує тоді, коли ми голодні.

12. Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки із афоризмами. 
Вони зачитуються дітям наприкінці уроку).

“І не шукайте , що будете їсти, чи що будете пити, і не клопочіться. Бо всього  
цього й люди світу оцього шукають, Отець же ваш знає, що того вам потріб-
но. Шукайте отож Його Царства, а це вам додасться!” (Луки 12:29-31).

“Покладіть на Нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами!” (1 Петра  
5:7).

“Господь ніколи не пошле нас в дорогу, не спорядивши всім необхідним”. 

“Бог, Котрий дарує нам небо, не відмовить нам у хлібі, який необхідний в  
дорозі до Нього”.

“Бог ніколи не дасть нам сьогодні того, в чому ми матимемо потребу завтра.  
Проте Він дає щедро все те, що ми потребуємо сьогодні”.

13. Домашнє завдання:
Вивчити напам’ять ключовий вірш. 

Перечитати Євангеліє від Луки 9:10-17. 

Намагатися якомога частіше читати Біблію; 

Занотовувати найцінніші думки у духовний щоденник. 

Допомагати мамі в приготуванні їжі. 
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14. Оголошення

15. Молитва
Сьогодні можна також молитися молитвою “Отче наш”, акцентуючи увагу на хлі-

бі нашому щоденному.

“Отче наш, що єси на небесах! Нехай святиться Ім’я Твоє, нехай прийде 
Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашо-
го насущного дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми про-
щаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробовування, але визволи нас 
від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.”

Або простою щирою молитвою — подякою за хліб щоденний.

“Святий Боже! Спасибі Тобі, що Ти є нашим Батьком Небесним і турбу-
єшся не тільки про нашу душу, а й про тіло. Ти годуєш його, грієш, одягаєш. 
Ми не були голодними, не потерпали від спраги і в нашому краї щороку зби-
раються гарні врожаї.

Навчи нас бережно ставитися до хліба, Тобою посланого, дай мудрості 
ділитися своїм достатком з нужденними, допомагати тим, хто потребує 
праці наших рук і бути щедрими на добро. Амінь”.

Діти, за бажанням, можуть на папірцях написати свої молитовні прохання, на які 
вони хочуть, аби Бог відповів, й обмінятися ними, щоб протягом наступного тижня 
молилися один за одного.
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Тема уроку

«Не торкатись!»

Мета:

освітня: 4  з’ясувати з ді-
тьми, чому Христос не по-
боявся торкатися тіла 
людини, яка була хвора 
проказою;
виховна:  4 виховувати в ді-
тей співчутливе ставлення 
до хворих;
розвивальна:  4 розвива-
ти в дітей бажання служи-
ти калікам, сліпим, старим 
людям.

Біблійна основа  — Єван-
геліє від Матвія 8: 1-4
Найважливіша думка  
уроку — Ісусу не бридкі 
хворі люди.
Ключовий вірш:  “Він узяв 
наші немочі, і недуги поніс” 
(Євангелія від Матвія 8:17).
Обладнання:  Біблія, віта-
мін С (скільки дітей, стіль-
ки й таблеток), одна велика 
ганчірка, змащена у бруд; 
пляшечка з йодом, вата, 
дзвіночок, кольорове фото 
шкіри людини, яка хворіє 
проказою; кольорове фото 
шкіри здорової людини; на-
пис на папері формату А-4 
“Лепрозорій”, фото чиєїсь 
великої родини (можна зна-
йти в Інтернеті).

Усе це (і не більше) стоїть на окре-
мому столі. Обладнання має зацікав-
лювати дітей, про що ж буде говори-
тися сьогодні на уроці, адже вони вже 
знають із попередніх занять, що ви, 
беручи до рук наочності, які лежать на 
столі, розповідаєте їм цікаві істини про 
Ісуса Христа.

Подія — Уздоровлення слабого 
проказою

Хід уроку
I. Вступна частина

Вітання. Налагодження контакту з класом. Оскільки сьо-
годні на уроці буде обговорюватися досить серйозна тема, то 
варто розпочати його не гучно і не сміхом, а простою друж-
ньою розмовою. Поцікавтеся, як минув у дітей тиждень, що 
нового вони надбали за цей період, чим живе їхня родина, як 
почувають себе їхні бабусі та дідусі.

Спів.
II. Основна частина

1. Біблійний персонаж сьогодні — чоловік, 
який хворів проказою 

Але він не буде присутній на уроці. Чоловік написав лист 
дітям, поклав у конверт і передав його вчителем недільної 
школи. Ось його зміст:

“Дорогі мої діти! Вибачте, що не прийшов до вас на урок. 
Але я не міг не написати вам цей лист.

Раніше, коли я був молодим, то не надавав особливого зна-
чення здоров’ю, бо воно у мене було добрим. А ви знаєте, що 
коли у нас щось є, то ми його чомусь не цінуємо. А от коли 
втрачаємо, ставлення одразу змінюється.

Мені було тридцять, коли я захворів страшною хворо-
бою — проказою. А у Законі Мойсеєвім було написано: “Чоло-
вік, коли буде на шкурі тіла його напухлина, або лишай, або 
біла пляма, і буде на шкурі тіла його ніби болячка прокази, то 
буде спроваджений він до священика.

І огляне священик ту болячку на шкурі тіла, а волосся на 
болячці перемінилося на біле, і вигляд болячки глибший від 
шкури тіла його, болячка прокази воно. І огляне її священик, 
і визнає його за нечистого.
Література до уроку:

1.Біблія/ Пер. Проф. І.Огієнко. — К.: УБТ, 2009.
2. Шатров П.К. Золотые зерна мудрости. — Библия для всех. Санкт-

Петербург, 1997. — 473 с.
3. Олександр Солженіцин. Один день Івана Денисовича. — Київ ТОВ 

ЦНМЛ, 2011. — 316 с.
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А якщо болячка біла вона на шкурі тіла його, а вигляд її не глибший від шкури, і 
волосся її не перемінилося на біле, то замкне священик хворого на сім день.

І огляне її священик сьомого дня, а ось болячка, на погляд його, спинилася, не 
поширилася та болячка по шкурі, то замкне його священик удруге на сім день.

І огляне його священик сьомого дня вдруге, а ось болячка поблідла, не пошири-
лася та болячка по шкурі, то священик визнає його за чистого, лишай вона. І випере 
він одежу свою та й стане чистий.

А якщо справді пошириться лишай той по шкурі по явленні священику на очи-
щення його, то явиться він удруге до священика.

І огляне священик, а ось лишай той поширився по шкурі, то священик визнає 
його за нечистого, проказа воно” (Лев 13:1-8).

Так я ходив до священика декілька разів, і всі ці рази він виявляв мене нечистим. 
Я так мріяв про чистоту шкіри, вона мені навіть снилася. А прокинуся — рани на 
тілі. Так я став прокажений. Мене вигнали за місто, я почувався самотньо.

Правда, інколи зустрічався з такими ж хворими, як і я, але розмови у нас як такої 
не виходило. Не було про що говорити, не було чому радіти. Лише дошкуляли спо-
гади про родину, дітей, дружину, батьків, ремесло, котрим займався. І жити не хоті-
лося, і смерть не приходила. Це так страшно, коли кожен тебе жахається. А яке при-
ниження іти вулицею і дзвонити в дзвін — всі розпорошуються в різні боки, адже 
іде прокажений.

Як раптом, я краєм вуха почув про дивного Учителя, Котрий спроможний зціли-
ти будь-яку хворобу”...

На цьому текст листа припиняється. Далі він розмитий водою і вчитель не може 
його прочитати. І не потрібно, бо дітям буде не цікаво слухати біблійну історію. Це 
такий задум.

2. Молитва дітей разом з учителем 
Дякуйте Богові за здоров’я — це велике багатство на сьогоднішній день! І просіть 

у Бога милості, щоб благословенно пройшов біблійний урок.

3. Перевірка домашнього завдання
Діти мають розказати про одну із якостей Ісуса Христа, про яку вони довіда- 
лися минулого уроку, а саме — Ісус дбає про те, щоб люди були нагодовані.

Розповідь біблійного вірша з посиланням та його тлумачення. 

Наклеювання “ягід” (наклейок) на гроно винограду. Нагадуємо, що фіоле- 
тове коло — це домашнє завдання, виконане на “відмінно”, червоне — щось 
недопрацьовано, зелене коло — домашнє завдання погано виконане, чор-
не — не виконано взагалі. Декілька дітей можуть поділитися тими біблійни-
ми істинами, про які вони довідалися під час читання Біблії.

Показують щоденники читання Біблії — у них вчителем робляться помітки,  
пишуться заохочувальні слова.

4. Гра-зачіпка “Смітник дядечка Сема”
Умови гри. Дітям читається історія про старого Сема.
Жив був старий Сем, який вже і бачив погано, і погано чув, і був неохайним та 

надто повільним. Проте він мав нагороду від держави за винахідливість. Виявля-
ється, дядечко Сем створив такий апарат, який уміє чути людські думки і відтворю-
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вати їх у навушниках. Тільки от біда — він згубив один маленький-маленький гвин-
тик, який треба закрутити у навушники, аби туди знову полинув звук.

Виявляється, що він його помилково викинув у сміття. А оскільки у дядечка Сема 
було три смітники, то він і не пам’ятає, в який із них викинув гвинтик. Дітям, котрі 
бажають допомогти, доведеться шукати втрату в трьох пакетах (відрах) для сміття.

Діти розподіляються на три команди. Їхні прогнозовані назви “Сем — орлине 
око”, “Гвинтик — друг викрутки” та “Бруду нічого боятись”.

Кожній команді дається пара одноразових гумових рукавичок. Але потім вчитель 
передумує і забирає ці рукавиці собі для роботи на городі. Перед кожною командою 
ставиться відро із паперовим сміттям, і в кожному відрі захований мініатюрний 
гвинтик. Але захований так, щоб його важко було знайти, скажімо, заклеєний між 
двома картонками, щоб не відчувався на дотик і т.д.

Якщо вважаєте, що це етично, то настрахайте дітей хробаками, павуками, 
мурахами.

Кожній дитині виділяється 30 секунд на пошук гвинтика. За нею у чергу стає інша 
і т.д.

Виграє та команда, яка першою знайде втрату та передасть її дядечку Сему.

Обговорення гри.

Чи приємно торкатися сміття? 
Чому неприємно? 
Чи страшно було натрапити на хробака? 
Чому сміття — це бридко? 

5. Ілюстрація “Стародавня хвороба”
На ній зображено розповсюдження прокази по всьому світу.
Варто також розповісти дітям інформацію медичного характеру, наведену нижче.
Прока за (ле пра, хвороба Гансена) — хронічний гранулематоз (хронічна інфек-

ційна хвороба), викликана мікобактеріями лепри. Проходить з переважним ура-
женням шкіри, периферійної нервової системи, іноді переднього відрізку ока, 
верхніх дихальних шляхів вище гортані, а також кисті та стопи.

Збудник прокази — бацила Гансена (Mycobacterium Leprae) — був відкритий нор-
везьким лікарем Г.Гансеном у 1871 р. Це захворювання відоме з давніх часів. Воно було 
поширене у Давньому Єгипті, на Близькому Сході, у Китаї, Японії, Індії ще до н. е.

Поширення лепри у світі.
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Загальна кількість хворих на земній кулі — декілька млн. чоловік (за даними 
1974 р., приблизно 10 млн.). Зустрічається на всіх континентах, найбільш пошире-
на у країнах Африки, Азії, Центральної та Південної Америки. Погане харчування, 
авітамінози, антисанітарія, скупчення великої кількості населення в одному міс-
ці сприяє зараженню, ймовірність якого збільшується пропорційно до тривалості 
контакту з хворим.

Зараження відбувається шляхом передачі від людини до людини внаслідок три-
валого контакту. Інкубаційний період може тривати до 10 років та більше. Вважа-
ють, що збудник проникає до організму людини через пошкоджену шкіру та слизо-
ві оболонки верхніх дихальних шляхів.

На півдні України та Криму проказу вивчав український медик Яків Сандул-
Стурдза.

Симптоми
Розрізняють три основні типи лепри:

лепроматозний; 

туберкулоїдний; 

недиференційований (невизначений). 
Лепроматозний тип — найтяжча форма, при якій уражується багато органів та 

тканин (шкіра, слизові, лімфатичні вузли, нервові стовбури, внутрішні органи).
Шкірні прояви відмічаються в зоні обличчя, верхніх та нижніх кінцівок (час-

тіше на внутрішній поверхні). Процес починається з появи плямистих висипань 
червоно-бурого кольору, пізніше з жовтуватим відтінком, які потім перетворюють-
ся у бугристі вузли. Вони щільноеластичної консистенції, синюшно-коричньового 
кольору, розміром з лісовий горіх, з блискучою сальною поверхнею, без волосся та 
будь-якої чутливості. Шкіра між інфільтратами потовщена. Характерним для лепри 
є випадіння зовнішньої третини бровей. Висипання (лепроми), розташовуючись на 
обличчі, сильно спотворюють хворого, надаючи вигляд “левиної морди”. Лепроми 
можуть існувати місяцями й навіть роками з наступним фіброзним перетворенням 
у рубцеву атрофію з пігментацією або розпадом та появою виразок. У збільшених 
лімфатичних вузлах та лепромах виявляють мікобактерії. Часто першими симпто-
мами хвороби є закладеність носа, носові кровотечі, утруднене дихання. Можли-
ва повна непрохідність носових шляхів, ларингіт, охриплість. Перфорація носової 
перегородки та деформація хрящів призводить до западення носа (сідлоподібний 
ніс). Проникнення збудника у передню камеру ока призводить до кератиту та іри-
доцикліту. Часто розвивається гінекомастія. Нерідко розвиваються стовбурові не-
врити, які проявляються утворенням хворобливих вузлоподібних тяжів, появою 
невротичного болю та анестезії. Для пізніх стадій захворювання характерні гіпос-
тезія периферійних відділів кінцівок.

Туберкулоїдний тип — процес, який протікає відносно доброякісно, при ньо-
му вражаються переважно шкіра та нервові закінчення. На шкірі виникають пля-
мисті елементи; з боку нервової система відмічаються поліневрити, атрофії м’язів, 
контрактури, трофічні виразки. Починається появою чітко окресленого гіпопігмен-
тованої плями, у межах якої відмічається гіперестезія. У подальшому пляма збіль-
шується, її краї піднімаються, стають схожі на валик із кільцеподібним або спіра-
леподібним малюнком. Центральна частина атрофується та западає. У межах цього 
вогнища шкіра позбавлена чутливості, відсутні потові залози та волосяні фоліку-
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ли. Поблизу плями зазвичай пальпуються потовщені нерви, які іннервують ураже-
ні ділянки. Ураження нервів призводить до атрофії м’язів; особливо страждають 
м’язи кисті. Травми та стискання призводять до інфекцій кистей та стоп, на підо-
швах утворюються нейротрофічні виразки. У подальшому можлива мутиляція фа-
ланг. При ураженні лицевого нерва зустрічається лагофтальм та зумовлений ним 
кератит, а також виразка рогівки, яка призводить до сліпоти.

Недиференційований тип займає проміжне положення між лепроматозним та 
туберкулоїдним типом лепри та може переходити в один з них. Характеризуєть-
ся переважним ураженням шкіри та нервової системи. Для нього характерна пере-
важно неврологічна симптоматика з симетричним ураженням ліктьових, великих 
вушних, малоберцових та ін. нервів, які потовщені та викликають болісні відчут-
тя. Порушення чутливості, можливі рухові та трофічні розлади (облисіння, атрофія 
нігтьових пластинок тощо).

Лікування
Лікування прокази потребує участі багатьох спеціалістів. Окрім протимікробної 

терапії, можуть знадобитися консультації ортопеда, офтальмолога, невропатолога, 
фізіотерапевта. Хворі потребують негайної госпіталізації у лепрозорії, де створю-
ються умови, наближені до домашніх, та призначається відповідне лікування. Про-
тилепрозна терапія здійснюється за допомогою дапсона, рифампіцина, клофазімі-
на; останнім часом виявлена протилепрозна активність міноцикліна, офлоксацина 
та кларитроміцина.

Суть ілюстрації полягає в наступному — показати дітям реальність прокажених 
у світі, проінформувати їх про небезпеку цієї хвороби та показати милість Христа до 
хворої прокаженої людини, до якої Він не побоявся доторкнутися і яку зцілив.

6. Знайомство дітей з темою уроку 
Їм говориться про те, що сьогодні вони пізнають одну духовну істину, за яку лю-

битимуть Христа ще більше, — Ісусу не бридкі хворі люди.

7. Виклад нового матеріалу 
Звучить (із диска) або читається з Біблії оповідь — Євангеліє від 

Матвія 8:1-4.
Проказа у Біблії ще асоціюється безпосередньо з гріхом. Тому, коли проказа зов-

ні та всередині людини , — життя стає однією суцільною раною…
Макс Лукадо

Божий дотик
“Макс Лукадо: Інколи мій інтерес бере наді мною гору, і я починаю уявляти що-

небудь вголос. Саме це я зроблю і зараз — пофантазую вголос про людину, котра пе-
режила співчутливий дотик Ісуса. Він з’являється один раз, озвучує одне прохання 
і отримує один дотик. І ось цей один дотик змінив усе його життя назавжди. І мені 
здається, що його історія могла би звучати приблизно так:

Прокажений: Ніхто не доторкався до мене уже п’ять років. Ніхто. Ні одна жива 
душа. Ні моя дружина. Ні моя дитина. Ні мої друзі. Ніхто не доторкався до мене. Вони 
бачили мене. Вони говорили зі мною. Я чув любов у їхньому голосі. Я бачив турботу в їх-
ніх очах. Та я не відчував їхнього дотику. Не було дотику. Жодного.

Того, що для вас буденне і на чому ви не акцентуєте своєї уваги, я жадав усім серцем. 
Рукостискання. Теплих обіймів. Руки на плечах. Мій світ був позбавлений усього цього. 
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До мене ніхто не торкався. На мене ніхто не наштовхувався. Я би багато що віддав, 
аби на мене випадково наштовхнулися, щоби мене хтось вхопив за руку у натовпі, щоб 
я на вулиці міг зачепити когось плечем. Та п’ять років цього не відбувалося. Як так ви-
йшло? А мені просто не дозволяли ходити вулицями. Навіть равини обходили. Мене не 
пускали до синагоги. Я був небажаним гостем навіть у власному домі.

Я був прокаженим. І до мене ніхто не торкався. До сьогоднішнього дня.
Макс Лукадо: Я багато думав про цього чоловіка. За часів Нового Завіту прока-

за була найстрашнішою хворобою. Вона перетворювала тіло в скупчення виразок, і 
тіло розкладалося. Пальці викривлялися і покривалися нарощенням. Нариви про-
ривалися і смерділи. Деякі види прокази змушували німіти нервові закінчення, що 
вело до втрати пальців рук та ніг, навіть цілої стопи чи долоні. При проказі людина 
помирала частинами.

Прокажений: Одного разу мені здалося, що я тримаю косу вже не так міцно, як ра-
ніше. Німіли кінчики пальців. Один палець, потім другий. Незабаром я брав інстру-
мент, проте майже не відчував його. До кінця сезону я не відчував уже нічого. Я нічого 
не говорив дружині, та знав, що вона щось підозрює. Та як інакше? Я притискав руку 
до себе, як поранену пташку.

Якось вдень я опустив руку у воду, бажаючи вмитися. Вона почервоніла. Із пальця со-
чилася кров. Вільно текла. Я навіть не помітив, що поранився. Як я порізався? Ножем? 
Проте я нічого не відчував.

— Кров і на твоєму одязі, — тихо сказала моя дружина.
Вона стояла за моєю спиною. Перед тим, як подивитися на неї, я подивився на чер-

воні плями на сорочці. Найдовше я стояв над вмивальницею, дивлячись на свою долоню. 
Тоді я зрозумів, що моє життя змінилося назавжди.

— Мені піти з тобою до священика? — запитала дружина.
— Ні, — сказав я, — я піду один.
Я повернувся і подивився в її очі, повні сліз. Поряд з нею стояла наша трирічна донь-

ка. Присівши, я подивився в обличчя доньки і погладив її по щоці, нічого не кажучи. Та 
і що я міг сказати? Я встав і знову подивився на дружину. Вона доторкнулася до мого 
плеча, і здоровою рукою я доторкнувся у відповідь до її плеча. Цьому дотику належало 
стати останнім.

Минуло п’ять років, і ніхто до мене не торкався. До сьогоднішнього дня.
Священик не торкався до мене. Він подивився на мою руку, вже загорнуту в ганчірку. 

Він подивився на моє сумне обличчя. Я ніколи не звинувачував його за те, що він сказав. 
Він вчинив так, як був навчений. Він прикрив рот, простягнув руку долонею вперед. 
“Ти — нечистий”, — сказав він мені. Одна фраза — і я втратив свою сім’ю, господар-
ство, майбутнє, друзів.

Дружина зустріла мене з торбиною, в якій лежав одяг, хліб і трохи монет. Вона 
мовчала. До цього часу вже зібралися мої друзі. Я побачив в їхніх очах невимовний жаль. 
Я зробив крок уперед — вони відступили назад. Страх перед моєю хворобою був біль-
шим, аніж їхня турбота про моє серце.

О, як мій вигляд відштовхував людей! П’ять років прокази перетворили мої паль-
ці в скрючені обрубки. Кінчиків пальців уже не було, як і частин вух і носа. Бачачи мене, 
батьки притискали до себе дітей. Матері закривали обличчя. Діти вказували пальцем 
і дивилися на мене.

Лахміття не могли ховати мої рани. І пов’язка на обличчі не могла сховати лють 
в моїх очах. Скільки ночей я піднімав покалічений кулак до неба: “За що я заслужив 
таке?” Та відповіді не було.
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Деякі думають, що я згрішив. Інші вважають, що згрішили мої батьки. Не знаю. Я 
знаю тільки те, що втомився від усього цього: ночей в колонії, смороду. Я так втомив-
ся від проклятого дзвіночка, якого повинен був носити на шиї, попереджаючи людей 
про свою присутність.

Декілька тижнів тому я насмілився пройти дорогою, яка вела до мого села. Я не хо-
тів заходити туди. Бачить Бог — я хотів тільки знову побачити свої поля. Подиви-
тися на свій дім. І побачити, якщо поталанить, обличчя дружини. Я не побачив її. Та 
побачив дітей, які гралися на пасовищі. Я заховався за деревом і спостерігав, як вони 
радіють і бігають полем. Їхні обличчя світилися такою радістю, а сміх був таким щи-
рим, що я на мить, лише на мить забув про свою проказу. Я був селянином. Я був бать-
ком. Я був людиною.

Захопившись їхньою радістю, я зробив крок уперед, вийшов із-за дерева, вдихнув на 
повні груди… і вони побачили мене. Вони побачили мене перш, аніж я міг сховатися. І 
вони закричали. І вони розбіглися. Лише одна дитина, однак, зупинилася, затрималася. 
Не знаю, та і не можу нічого сказати остаточно, проте думаю, що це була моя донь-
ка. І вона очима шукала свого батька.

Саме цей погляд і змусив мене сьогодні зробити вирішальний крок. Звичайно, це було 
ризиковано. Та що я втрачав? Він називав Себе Сином Божим. Він почує мою скаргу і 
вб’є мене, або прийме моє прохання і зцілить мене. Так я подумав і підійшов до Нього. 
Бог, Який дозволив хворобі вразити мене, міг і звільнити від неї…”

8. Обговорення 
Використання обладнання та проголошення основних думок за темою.

Вітамін С (скільки дітей, стільки й таблеток) роздається присутнім дітям з  
побажанням здоров’я;

одна велика ганчірка, змащена брудом, можна дітям запропонувати дотор- 
кнутися до неї, чи захочуть вони цього? А Ісус не побоявся доторкнутися не 
просто до бруду, а до смертельно хворої людини;

пляшечка з йодом — поставте ватним тампоном дітям цятки на руках — так  
лікується найпростіше поранення;

покажіть кольорове фото шкіри людини, яка хворіє проказою та кольорове  
фото шкіри здорової людини, аби діти порівняли;

напис на папері формату А-4 “Лепрозорій” — це те місце, де лікуються  
прокажені;

фото чиєїсь великої родини (можна знайти в Інтернеті) — це найцінніше,  
чого позбувалися хворі проказою — спілкування зі своїми рідними.

Що таке здоров’я? 

“Бережи честь та здоров’я змолоду” — що це значить? 

9. Вивчення ключового вірша
У запропонованому ребусі потрібно знайти ключовий вірш. Для цього дітям да-

ється підказка — посилання з Біблії. Коли вони відшукали, то одразу варто перепи-
сати цей вірш у зошит та вивчити напам’ять.

“Він узяв наші немочі, і недуги поніс”
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Євангелія від Матвія 8:17 — підказка для дітей, котрою вони можуть скориста-
тися і розшукати текст безпосередньо в Біблії.

Слово щастя дім здоров’я сила матір узяв
наші батько радість і віра Дух Біблія
день гаразди спомин світло голос темрява бруд
дзвін Він вечір поніс тепло відповідь донька

неправда наклеп Господь гнів кара ненависть любов
надія Саваот пустеля вогонь тиша немочі відголос
син недуги мир ніч прощення покаяння вічність

10. Закріплення матеріалу
Шляхом перегляду фотографій (вони подані в уроці) та написання молитви-

подяки Богу за власне здоров’я.

Обговорення.
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11. Рукоділля — виготовлення гостинця для хворого друга
Це брелок для ключів зі словами “Бог тебе любить”. Кільця для цього виробу мож-

на купити в крамниці “Зуза” м. Рівного (майдан Незалежності, 3).

III. Підсумок уроку

Оповідання для закріплення матеріалу 
Олександр Солженіцин

(класик світової літератури, лауреат Нобелівської премії, 
людина, котра не один десяток років відсиділа у в’язниці 
за власні політичні, духовні та економічні переконання).

Завіса
Сердечна хвороба — ніби образ самого нашого життя. Хід її — у повній темряві, 

і не знаємо ми того дня, коли буде кінець: можливо, ось біля порогу, — а можливо, 
ще довго-довго.

Коли грізно росте в тобі пухлина — то, якщо себе не обманювати, можна розра-
ховувати на невмолимі строки. Та при сердечній хворобі — ти інколи лукаво здоро-
вий, ти не прикутий до вироку, ти дихаєш — як нічого і не відбувається.

Благословенне незнання. Це — милостивий дар.
А в гострій стадії сердечна хвороба — як сидіння в камері смертників. Кожен ве-

чір — чекаєш, чи не чути кроків? Це за мною? Проте кожен ранок — яке благо! Яке 
полегшення: ось ще один повний день подарував мені Господь. Скільки, скільки 
можна прожити і зробити за один-єдиний день!

Обговорення “Завіси”
Що можна зробити за один день? 

Чому жити на землі — це благо? 

Олена Медведєва

Вигнанець
Тієї зими пес мерз дуже сильно. Він, ображений на весь люд, давно вже поневі-

рявся на ринковому майданчику: одні крамарі кидали йому обрізки м’яса чи сала, 
інші годували сухарями, а ще дехто виливав скисле непродане молоко. Так і пере-
бивався він з дня на день. Але і за це спасибі. Все ж не з голоду пухнути.

З іншими собаками особливо не товаришував. Можна сказати, взагалі ні з ким 
не товаришував. У нього стискалося серце від образи, завданої людьми. Кривда на-
довго причаїлася у його єстві, тому й нікому більше не вірив бідолаха. Навіть своїм, 
чотирилапим. Ті не ображалися на нього, бо розуміли, що собаче життя на вулиці — 
далеко не мед. Тільки охрестили його Вигнанцем і на тому розійшлися.

От і сьогодні на собаку якась необачна господарка вилила помиї. Хутро вкрилося 
кригою, і пес почав скиглити. Йому було так холодно, що здавалося, ніби зуби, і ті 
змерзли. У такі хвилини він згадував свого колишнього господаря і тепле сите жит-
тя на сільському подвір’ї. Господар був молодим білявим чоловіком із пишною чу-
приною і носив клітчастого каптура набакир.
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Тієї ночі, коли злодії обікрали господарську хату, а йому, вірному псу, перебили 
мало не всі ребра і повибивали чимало зубів, Вигнанець втратив віру в людей, бо 
його незаслужено звинуватили у недогляді та вигнали.

Собака згадав цю подію і ще дужче затрусився від холоду. Він більше ніколи не 
повернувся до господарів, і більше ніколи не просився до людей на службу. Щоразу, 
коли на ринку бачив колишніх господарів і їхніх дітей, які купували крам, то задку-
вав та тікав. Він став самітником.

Аж раптом його спогади перебило чиєсь скавучання. Вигнанець помітив мале 
цуценя, що шкутильгало засніженою дорогою. “Що воно тут робить? Задубіє ж се-
ред цього холоду. В мене хоч ганчірка якась є, дірявий ящик, а в того малого — тіль-
ки лихо”. Подумав і голосно загавкав. Маля спинилося. Воно не знало: той старий 
пес проганяє його геть чи кличе до себе. Тому вирішило перепитати:

— Ви мене, дядечку, гоните геть чи кличете до себе? — трусився цуцик, ледь сто-
ячи на лапах.

— Це я так вголос думаю, — сказав Вигнанець і щільніше скрутився бубликом.
— То ви, певно, хворі.
— З чого ти взяв? — гаркнув старий пес.
— Усі хворі хочуть, аби їх слухали. Їм є що сказати, особливо коли хвороба 

дошкуляє.
— Зараз усі малі замерзлі пси такі грамотні чи то ти один такий?
— Усі, дядечку, всі.
— А ти звідки? — неохоче спитав Вигнанець.
— З дому, — потупився той.
— Ага, вийшов на прогулянку і загубив господаря.
— Ні, це господар загубив мене, — наївно виправив він.
— Як правило, люди завжди так позбуваються собак і котів.
— Звідки ви це знаєте? — запитав песик і ще дужче затремтів.
— Бо я знаю людей...
— А-а-а! То Ви, мабуть, дуже людяний?
— Як це? — підняв ліве вухо Вигнанець.
— Тобто добрий, — пролепетав малюк і скинув крижину з носа.
— Не думав над цим. А ти куди далі шкутильгатимеш?
— Пошукаю тепла.
— Вочевидь, блохастий?
— Є трохи, — зізнався малюк і почухався за вухом.
При згадці про бліх йому починало свербіти все тіло. Вигнанець глибоко 

зітхнув:
— Куди ти підеш? Хурделиця стає сильнішою. Замете тебе десь на дорозі. Мости-

ся вже біля мене, — неохоче сказав старий пес і посунувся до стінки ящика.
Малого не потрібно було довго вмовляти. Він, здригаючись від холоду і голоду, 

примостився біля Вигнанця.
Настала ніч. Чотириногі поснули. А вітер стих, перестав сипати сніг. І тільки двоє 

холодних собак щільніше тулилися один до одного.
На світанку Вигнанець прокинувся від того, що сонце зазирнуло до їхньої схо-

ванки. Так тепло йому було вперше. Той малий блохастий цуцик його зігрів, і він 
уперше так добре виспався. Вперше за свої три мандрівні роки! Вигнанець почу-
вався здоровішим та веселішим. Він повернувся до сусіда і... відсахнувся. В судомах 
помирав його малий друг.
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— Ти це що надумав? — запитав він по-батьківськи лагідно.
Той ледь розплющив очі.
— Тепло покидає мене... Але я радий, що віддав його вам. Бо мені більше нічим 

було заплатити за ночівлю.
— Дивний. Ми ще житимемо з тобою довго-довго. Знайдемо твого 

господаря...
— Ні, — по-дорослому зупинив його песик. — У мене більше немає тепла. А холод-

на собака навіть собаці не потрібна, — сказав і заплющив підпухлі повіки.
Вигнанець довго не міг прийти до тями. Він збагнув раптом для себе щось нове, 

невідане, та прожите. “Зігрітися можна удвох... Удвох не замерзнеш. Бо тепло там, 
де двоє...”

Обговорення оповідання “Вигнанець”
Як почувають себе хворі? 

Чого вони потребують? 

Яким повинне бути наше ставлення до хворих? 

12. Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки із афоризмами. 
Вони зачитуються дітям наприкінці уроку).

“Ліжко хвороби часто буває місцем богошукання та самопізнання”. 

“Коли людина хвора, тоді й душа її починає шукати Господа” (Єфрем  
Сірін).

“Хвороби посилаються для очищення від гріхів, а інколи для того, щоб зни- 
щити гординю” (Іван Лествичник).

“Хто створив душу, Той створив і тіло, і Хто зціляє безсмертну душу, Той  
може вилікувати і тіло від тимчасових страждань і хвороб” (Макарій 
Єгипетський).

“У хворобах, перш аніж звернутися до лікаря, скористайся молитвою”. 

“Серед зла, яке вкорочує життя, переважне місце займають страх, сум, за- 
здрість, ненависть” (Х.Гуфеланд).

“Немає такої хвороби, яку б не міг зцілити людинолюбець Христос” (Ніл  
Синайський).

13. Домашнє завдання:
Відвідати хворого друга і занести йому гостинець. 

Вивчити напам’ять ключовий вірш. 

Перечитати Євангеліє від Матвія 8: 1-4. 

Намагатися щодня читати Біблію; 

Занотовувати найцінніші думки у духовний щоденник. 

14. Оголошення
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15. Молитва
“Святий Боже! Спасибі Тобі за милість, виявлену до нас, що ми здорові, і 

можемо ходити до недільної школи (клубу) власними ногами. Допоможи за-
вжди цінувати та берегти цей дар — здоров’я. А також зціли тих, хто сьо-
годні потерпає від хвороби. Все це просимо в ім’я Ісуса Христа. Амінь”.

Діти, за бажанням, можуть молитися за хворих друзів, родичів, знайомих.
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Тема уроку

«Хай буде світло!»

Мета:

освітня:  4 з’ясувати 
з дітьми, чому Хрис-
тос не пройшов повз 
сліпонародженого;
виховна:  4 виховувати 
у дітей співчуття до слі-
пих людей, бажання їм 
допомагати;
розвивальна:  4 розвивати 
в дітей вдячність Богові за 
здорові очі;

Біблійна основа  — Єван-
геліє від Івана 9: 1-41
Найважливіша думка  
уроку — Ісус дарує сліпим 
прозріння.
Ключовий вірш:  “На суд Я 
прийшов у цей світ, щоб ба-
чили темні, а видющі щоб 
стали незрячі” (Івана 9:39)
Обладнання:  Біблія, окуля-
ри (зібрати та покласти яко-
мога більшу кількість, мож-
на поламані), очні краплі, 
хустина темних кольорів, 
палиця.

Усе це (і не більше) стоїть на окре-
мому столі. Обладнання має заціка-
вити дітей, про що ж буде говоритися 
сьогодні на уроці, адже вони вже ма-
ють досвід із попереднього заняття, що 
ви, беручи до рук наочності, які лежать 
на столі, розповідаєте їм цікаві істини 
про Ісуса Христа.

Подія — Уздоровлення 
сліпонародженого

Хід уроку
I. Вступна частина

Вітання. Налагодження контакту з класом.
Ми дуже раді бачити дітей! Хіба це не правда? Бачити ді-

тей, чути їхні голоси, долучатися до їхніх молитов, відпові-
дати на їхні запитання, що стосуються Біблії та душі — вели-
ке щастя для вчителя! Скажіть дітям про це. Не забудьте при 
цьому наголосити на любові Христа, Котрий нас познайомив 
і об’єднав однією вірою. Вірою у Його любов!

Спів.

II. Основна частина

1. Біблійний персонаж сьогодні — сліпий 
з палицею

До класу заходить зрячий чоловік, одягнений у дуже бідний 
зношений одяг, у руках — палиця, в торбині — Біблія. Сідає на 
підлозі, виймає Біблію і починає свою нехитру розмову.

Чоловік. Жив я все життя у повній темряві. Ніколи не бачив 
світла, не знав, якого воно кольору… (Задумався, щось згадує).

— Скільки себе пам’ятаю, то маму і тата я бачив лише у сво-
їй уяві. Мені потрібно було спершу торкатися їхнього облич-
чя, рук, щоб зрозуміти, які вони, мої батьки. Знаєте, як це бо-
ляче: мати батьків і не бачити їх? Вони вчили мене дивитися 
на світ їхніми очима. Розповідали про все, а я сприймав ві-
рою. Вони казали, що дерева зелені, але я не знав, який це зе-

Література до уроку:

1.Біблія/ Пер. Проф. І.Огієнко. — К.: УБТ, 2009.
2. Шатров П.К. Золотые зерна мудрости. — Санкт-Петербург: Библия для 

всех. — 1997. — 473 с.
3. Галина Сагач. Риторичний квітник: афористичний золотослів. — Київ: 

“Слово”, 2004. — 260 с.
4. Олександр Солженіцин. Один день Івана Денисовича. — Київ:ТОВ 

ЦНМЛ, 2011. — 316 с.
5. Василь Сухомлинський. Вогнегривий коник. — Київ: “Вікар”, 2008. — 

200 с.
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лений колір. Вони говорили, що птахи літають, але як це — літати, мені було 
невідомо.

Я не мав друзів, бо хто хоче товаришувати із сліпим? Хіба що старий добрий пес, 
який жив на нашому подвір’ї. Він мені іноді й за поводиря був. Пригадую, йду вули-
цею, а хлопчаки починають з мене глузувати, обливати помиями чи кидати у мене 
бруд. І нема кому захистити, нема кому врятувати, нема кому навіть поскаржити-
ся. Адже хіба винними були мої батьки у тому, що я народився сліпим? Вони, зви-
чайно, не бажали такої страшної долі своєму сину. Так сталося… Такою була воля 
Господня.

Я змирився зі своєю долею. Виріс. Розумів, що мої ровесники одружуються, у них 
народжуються діти, а я почував себе самотнім.

Одного разу я почув розповідь людей про Якогось дивного Учителя, Котрий 
прийшов від Бога, бо чинив великі чудеса. Мені так хотілося з Ним зустрітися. Бо 
так мріяв бачити. Думав: “Раптом це моя остання надія…”

Примружує очі, тре їх рукою.
І ця зустріч відбулася. Тільки якою вона була — про це вже повідає вам вчитель. 

Бо мені пора в дорогу.
Збирається, але пропонує помолитися.

2. Молитва дітей разом зі зціленим від сліпоти чоловіком
“Спасибі Тобі, Господи, за очі, якими ми бачимо Твою красу. Спасибі за те, що ба-

чимо барви осені і білосніжність зими, що можемо спостерігати за тим, як падає 
сніг і як з гори на санчатах катаються діти. Дякуємо за те, що бачимо своїх батьків 
і знаємо, якого кольору волосся у мами і яким пухнастим буває котик. Спасибі за 
очі, які бачать… То ж дай нам Твоєї мудрості, зберігати свій зір у чистоті і бачити в 
людях лише добре. А також благослови урок, який вже розпочався з Твоєї милості. 
Амінь”.

3. Перевірка домашнього завдання
Діти мають розказати про одну із якостей Ісуса Христа, про яку вони довіда- 
лися минулого уроку, а саме — Ісусу не бридкі хворі люди.

Розповідь біблійного вірша з посиланням та його тлумачення. 

Наклеювання “ягід” (наклейок) на гроно винограду. Нагадуємо, що фіоле- 
тове коло — це домашнє завдання, виконане на “відмінно”, червоне — щось 
недопрацьовано, зелене коло — домашнє завдання погано виконане, чор-
не — не виконано взагалі. Декілька дітей можуть поділитися тими біблійни-
ми істинами, про які вони довідалися під час читання Біблії.

Показують щоденники читання Біблії — у них вчителем робляться помітки,  
пишуться заохочувальні слова.

4. Гра-зачіпка “Намалюй слона”
Умови гри. Клас дітей ділиться на дві команди, їм обираються назви. Скажімо, 

одні можуть бути “Олівці”, інші — “Фарби”. Вибирається капітан команди.
Завдання — перед кожною групою стоїть на “мольберті” (це може бути будь-яка 

підпора) аркуш формату А-1, лежать фломастери і пов’язки на очі. Учасників гри по 
черзі підводить до паперу капітан, дає в руки фломастер та зав’язує очі. Дитина має 
намалювати якусь частину слона: хтось малює голову, хтось — хобот, тулуб чи хвіст. 



107УРОК 13

Хай буде світло!

Дві команди одночасно із зав’язаними очима малюють своїх слонів. Виграє та, ко-
тра намалювала слона, найбільш подібного до справжнього.

Вручення призів.

Обговорення гри.

Чи легко із заплющеними очима малювати? 
А чому важко у темряві щось робити? 
Коли краще виконується робота: з розплющеними очима чи заплющеними? 
Що ви відчували, коли працювали у темряві? 
Чи можна хоч трішки зрозуміти сліпих, які все життя живуть у такій безпросвіт- 
ній темряві?

5. Ілюстрація “Темрява і реальність”
На дошці висять три картинки формату А-4. Одна — суцільно чорна; інша — роз-

митий пейзаж, в якому ледь проглядаються контури дерев, квітів; третя –сімейна 
фотографія — яскрава і чітка.

Суть ілюстрації полягає в тому, щоб дати дітям можливість порівняти те, що ба-
чать сліпі, напівсліпі і зрячі люди.

Суцільно чорний аркуш — це те, що бачать щомиті сліпі люди. Фактично, вони ні-
чого не бачать.

Розмита картина — це те, що бачать ті, у кого поганий зір.
Яскрава кольорова фотографія — це ті щасливчики, які мають 100% зір.
Висновок: бачити реальність такою, як вона є, — це величезний Божий дар, який 

потрібно цінувати і за якого потрібно постійно славити Бога.

6. Знайомство дітей з темою уроку
Їм говориться про те, що сьогодні вони пізнають одну духовну істину, за яку лю-

битимуть Христа ще більше, — Ісус дарує сліпим прозріння.

7. Виклад нового матеріалу
Звучить (із диска) або читається з Біблії оповідь — Євангеліє від 

Івана 9:1-41.
Історія, яка записана в Євангелії про зцілення сліпонародженого не просто ціка-

ва, а й унікальна. І її унікальність полягає ось у чому:
Цей чоловік та його батьки не згрішили жодним гріхом, який би спричинив  
сліпоту дитини. Народитися сліпим — була воля Божа стосовно цього чоло-
віка. Змиритися з цим — справжня покора.

Ісус зі Своєї слини зробив грязиво, яким змастив сліпому очі. Як правило,  
Христу достатньо було слова для вчинення чуда, у цьому ж випадку Він до-
лучається до зцілення власним дотиком.

Сліпий повністю прозрів! Став бачити той, котрий ніколи нічого не бачив!  
Він навіть не знав, що це таке — бачити! Його щастю не було меж!

День, коли трапилося це чудо, був суботнім, тому фарисеї почали звинува- 
чувати Христа за недотримання Закону. Та Господь служив людям, а не бук-
ві Закону.

Це чудо спричинило духовне відродження самого чоловіка. 
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Батьки зціленого боялися юдеїв, аби ті не відлучили їх від синагоги, тому за  
відповідями посилали їх до свого сина. Цікаво, що їм було цінніше: думка 
чужих людей чи здорові, зрячі очі їхнього сина?

Ісус знову присоромив фарисеїв, бо вони себе називали зрячими, а Божого  
Сина так і не впізнали.

Зцілення — це нестандартна подія в житті людини. А для сліпонародженого  
отримати зір — це потрійне свято. По-перше, він бачить, у нього тепер нове 
життя. Все, що раніше було безпросвітною темрявою, має форми та фарби; 
життя набуло нового змісту. По-друге, чоловік удостоївся честі особисто по-
знайомитися з Ісусом Христом. А це — вічне надбання! І по-третє, він наро-
дився згори. Адже після того, як Господь його зцілив і чоловік пережив усі 
“допити” фарисеїв та сусідів, його розшукав Сам Ісус і запитав: “Чи віруєш 
ти в Сина Божого?” А він відказав: “Я вірую, Господи”. І вклонився Йому.

Ісус робив чудеса зцілення не тільки для того, щоб полегшити фізичне жит- 
тя хворих людей (про це Він, однозначно, дбав), але і для того, щоб у людей 
з’являлася віра в Сина Божого, яка рятує людську душу від загибелі.

8.Обговорення
Використання обладнання та проголошення основних думок за темою.
Обладнання:

окуляри — вони свідчитимуть про хвороби зору, від яких потерпають бага- 
то людей у світі;

очні краплі свідчитимуть про бажання та потребу людей у лікуванні, Сьо- 
годні хворі віддають останні гроші на операції, аби тільки їхні очі могли ба-
чити цей світ!

хустина темних кольорів символізуватиме про саму хворобу  
очей — сліпоту;

палиця — щоденний супутник сліпих людей, їхня опора та поміч. 

Христос не пройшов повз сліпонародженого тому, що хотів його уздорови- 
ти та спасти його душу;

ми також повинні мати співчуття до сліпих людей, бажання їм допомага- 
ти, коли бачимо їх на вулиці без поводирів, бо їм важко самим впоратися із 
тією чи іншою ситуацією.

9. Вивчення ключового вірша
Для вивчення ключового вірша вам необхідно проколоти голкою на картоні кож-

не слово цього тексту (на кшталт того, як виготовляються книги шрифтом Брай-
ля для сліпих). Але зробити це зі зворотного боку, щоб діти, заплющивши очі й 
водячи пальцем по літерах, могли відчути, збагнути та прочитати саме слово і за-
писати його до зошитів. Сам текст вихованці узгоджують з вчителем та вивчають 
напам’ять.

Увага! Зміни!
Сьогодні ми міняємо місцями рукоділля з грою, тому що спершу необхід-

но виготовити ту річ, яку будемо використовувати в грі.
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10. Рукоділля — виріб “Окуляри, що бачать серце”
Виготовлення із картону та оздоблення персональних окулярів, які “бачать сер-

це людини”.
Метод виготовлення. Вчитель приносить на урок трафарети окулярів кожній 

дитині. Завдання дитини — вирізати їх та прикрасити на власний розсуд. Застосо-
вуйте для прикрашення ґудзики, непотрібні пазли, кольоровий папір, фарби, на-
клейки і т.д.

11. Закріплення матеріалу шляхом гри “Бачу твоє серце”
Всі учасники гри сідають в коло. Можна заспівати пісню “У нашім колі друзі всі”.
Після цього по черзі за годинниковою стрілкою діти мають одягати свої окуляри 

і розповідати щось про друга, який сидить поруч. Але оповідатимуть, відповідаю-
чи на такі запитання:

1. Прізвище та ім’я сусіда, котрий сидить зліва.
2. Де живе ця людина?
3. Який у неї зараз настрій?
4. Про що вона мріє?
5. Що любить робити?
6. Ким хоче стати?
7. Чи любить вона Бога?
8. Як часто вона читає Біблію?
9. Як часто вона молиться?
10. Ким для неї є Ісус Христос.
Та дитина, про яку говориться на даний момент, уважно слухає всю інформацію 

про себе і говорить, чи справні ці окуляри, чи їх потрібно лагодити, переробляти і 
т.д., зважаючи на те, наскільки точно сусід, котрий сидить поруч, розповів про неї.

Приз отримує той “майстер”, який на сьогоднішньому уроці виготовив справжні 
окуляри, що бачать серце. Тобто, надав конкретну та достовірну інформацію про 
свого друга.

Обговорення
Чи легко говорити про людину, яку знаєш не зовсім добре? 

Чи легко говорити про людину, яку добре знаєш? 

Що найскладніше у цій грі? 

III. Підсумок уроку
Історична довідка

У 1771 р. у Парижі було організовано великий осінній ярмарок. У багатьох балага-
нах грали оркестри сліпих музикантів. В один із таких балаганів зайшов 26-річний 
дрібний буржуа Валентин Гаюї. Він був мовознавцем і перекладачем, займався 
модною на той час доброчинністю, відвідував заклади для глухонімих і навіть про-
бував навчати їх письма. Тут він побачив картину, яка вразила його на все життя і 
радикально вплинула на долю мільйонів сліпих усього світу.

На естраді сиділи кілька незрячих, одягнених блазнями; на головах вони мали 
ковпаки з ослячими вухами, на очах — картонні окуляри без скелець; перед кожним 
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стояв пюпітр зі звичайними нотами, але перевернутими “догори ногами”. Орке-
стром керував зрячий диригент, який, повернувшись до музикантів спиною, розма-
хував перед їхніми обличчями павиним хвостом, пришитим нижче пояса. Глядачі, 
були напідпитку, аж падали від сміху. Все це так розлютило Гаюї, що він закричав у 
гніві: “Ні! Ви не маєте права так знущатися над людьми! Я змушу вас поважати лю-
дину в кожному сліпому”.

Він зустрічав і розмовляв з незрячими на вулицях Парижа. Постійно перечиту-
вав праці Дідро “Лист про сліпих як напучення зрячим” і “Доповнення до листа про 
сліпих”, у яких розповідається про талановитих незрячих: коваля, теслю, бджоля-
ра, музику та ін. Особливо зацікавило його в цьому “Листі” зображення “лічильно-
го приладу” Саундерсона, де цифри були виконані умовними знаками з рельєфних 
крапок. Підсвідомо у Гаюї почала зароджуватись ідея створення рельєфного шриф-
ту для письма й читання пальцями для сліпих. Одного разу він зустрів незрячого 
музику, який показав йому спосіб зображення випуклих нот за допомогою воску. 
Незабаром Гаюї в 1784 р. розпочав заняття зі своїм першим незрячим учнем. Від-
тоді цей рік вважають початком шкільного навчання сліпих.

Оповідання для закріплення матеріалу 

Сліпа жінка
Одного разу, наприкінці весни, в центрі великого міста, біля метро, сиділа без-

захистна старенька жінка. Вона була не така, як всі. Вона була сліпою. Але цінувала 
все, що пов’язувало її з життям.

На ній була легенька хусточка, пошарпана спідниця. Вона сиділа на непотрібному 
картоні з-під якогось телевізора, кухоного комбайна, а можливо, з-під комп’ютера. 
Цього ніхто не знав. Ніхто не дивився їй під ноги.

В її руках був занедбаний картон з написом “Допоможіть!”, біля ніг стояла ки-
мось викинута склянка.

Деякі люди проходили мимо, деякі підходили і кидали по декілька монет. А деякі 
робили дуже підступно: вони забирали монети і вкидали туди камінці.

Звісно, серед тисячі людей знайшлася одна людина, жінка, яка побачила це на-
хабство і підійшла до бабусі. Вона витягнула з кишені олівець, перевернула картон 
на інший бік і написала:” Я хоч не бачу, зате відчуваю, що невдовзі літо.”

Ця добра людина, яка намагалась хоча б чимось допомогти сліпій, розповіла, що 
знає, що таке горе, бо сама ходить без підтримки ближніх, яких вона втратила дав-
но, під час автомобільної аварії. Катастрофа була жахливою, та жінка витримала. 
Вона тоді була дитиною… Сліпенька бабуся сиділа з жінкою, розмовляла, хоч не мо-
гла бачити її.

Вони забули, що сидять на тротуарі, на звичайному картоні, вони просто розмов-
ляли. Розмовляли і зовсім не звертали уваги на склянку. Спершись на стіну, вони 
разом заснули.

А вранці, прокинувшись, жінка побачила, що склянка бабусі вже повна і біля її 
ніг стоїть різна їжа, лежить одяг, зношений, але потрібний.

Так люди зрозуміли горе сліпої бабусі. Зрозуміли і допомогли.

Обговорення
Чи варто звертати увагу на сліпих людей, які самотньо крокують вулицею? 

Як можна їм допомогти? 
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Коли сліпі просять грошей, давати? 

Чи є у вас знайомі із вадами зору? Яке у них життя? 

За наявності вільного часу можна також обговорити і таке оповідання.
Василь Сухомлинський

Звичайна людина
Є в сухому степу колодязь. Біля колодязя — хатка. В ній живуть дідусь із внуком.
Біля колодязя на довгій мотузці відро. Ідуть подорожні, заїжджають до колодязя, 

п’ють воду, дякують дідусеві.
Стерся мотузок, перервався, упало відро в глибокий колодязь.
Немає в дідуся другого відра. Нічим води витягти, щоб попити.
День не п’ють води дідусь із онуком, два дні не п’ють. Мучаться від спраги. На 

третій день уранці проїжджає повз дідусеву хатину подорожній з настороженими 
очима. На возі в нього побачив дідусь відро під соломою.

Глянув подорожній з настороженими очима на колодязь, глянув на дідуся з ону-
ком, ударив коней батогом і поїхав.

— Що це за людина? — запитує онук дідуся.
— Це не людина, — відповідає дідусь.
Опівдні проїжджає повз дідусеву хатину подорожній з байдужими очима. Дістав 

з воза відро, прив’язав до мотузка, витяг води, напився, дав попити дідусеві й ону-
кові, решту води вилив у сухий пісок, відро забрав та й поїхав.

— Що це за людина? — запитує діда онук.
— Це не людина, — відповідає дідусь.
Увечері проїжджає повз дідусеву хатину подорожній з добрими очима. Дістав з 

воза відро, прив’язав до мотузка, витяг води, напився й поїхав, а відро так і стоїть 
на цямрині.

— Що це за людина? — запитує онук.
— Звичайна людина, — відповідає дідусь.

Обговорення:

Що означає “байдужі очі”? 
Що означає “добрі очі”? 
Що говорить Біблія стосовно того, куди повинні дивитися наші очі? 
Чи можуть очі бути тим провідником, через котрий душа людини отримує пози- 
тивну чи негативну інформацію?

12. Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки із афоризмами. 
Вони зачитуються дітям наприкінці уроку).

“У мудрого очі його в голові його, а безглуздий у темряві ходить”  (Книга 
Еклезіястова 2:14).

“Очі бачать лише те, на що дозволяє їм дивитися душа”. 

“Очі цілком придатні для того, щоб багато чого не помічати”. 

“Очі називають вікнами душі. Якщо серцю знайоме щастя спілкування з  
Господом, то воно буде світитися через вікна душі”.

“Лише чужими очима можна побачити свої недоліки”. 



112 УРОК 13

Хай буде світло!

“Сила аргументів не в кількості, а у вагомості” (Латинський афоризм). 

“Щоби змінити людей, їх треба любити. Вплив на них пропорційний любо- 
ві до них” (І.Песталоцці).

13. Домашнє завдання:
Вивчити напам’ять ключовий вірш. 

Перечитати Євангеліє від Івана 9: 1-41. 

Намагатися щодня читати Біблію; 

Занотовувати найцінніші думки у духовний щоденник. 

Дякувати Богові за здорові очі. 

14. Оголошення

15.Молитва
Олександр Солженіцин

(класик світової літератури, лауреат Нобелівської премії, 
людина, котра не один десяток років відсиділа у в’язниці 
за власні політичні, духовні та економічні переконання).

Молитва
“Як легко мені жити з Тобою, Господи! Як легко мені вірити в Тебе! Коли 

стихає мій розум, коли найрозумніші люди не бачать далі сьогоднішнього 
вечора і не знають, що потрібно робити завтра, — Ти посилаєш мені чітку 
впевненість, що Ти є і що Ти потурбуєшся, щоб усі шляхи зла були закриті. 
На хребті слави земної я з подивом оглядаюся на той шлях, яким ти дозво-
лив мені пройти, на якому я передавав людству відголос слів Твоїх”.

Діти, за бажанням, можуть на папірцях написати свої молитовні прохання, на які 
вони хочуть, аби Бог відповів, й обмінятися ними, щоб протягом наступного тижня 
молилися один за одного.
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Хід уроку
I. Вступна частина

Вітання.

Спів.

II. Основна частина

1. Біблійний персонаж сьогодні — заплакана 
Марта, сестра Лазаря, котрого Бог воскресив 
із мертвих

До класу заходить заплакана жінка та сідає поряд з дітьми.
Марта. Ви вже пробачте мені, що це я так плачу. Горе у 

мене велике. (Витирає сльози) Брат Лазар, котрого я любила, і 
не тільки я, помер. От якби був поруч Ісус, наш Учитель.

Марта пересідає на інше місце.Ми живемо у Віфанії. А Ісус 
проходив поблизу. Ми вже і посильних відправляли до Ньо-
го, аби Він прийшов і зцілив брата, проте Учитель відповів 
нам, що “не на смерть ця недуга, а на Божу славу, — щоб Син 
Божий прославився”. І ще два дні зоставався на тому місці, 
де був, все не йшов до нас. А ми так Його чекали, так чекали! 
Виглядали мало не кожної години. Бувало, хтось заговорить 
під вікнами чи пройдеться якийсь подорожній, то серце так і 
здригалося при думці, що то Учитель іде допомогти нашому 
Лазарю. А Його все не було.

Брату ставало дедалі гірше і гірше. Бідний, він так страж-
дав. Ми і лікаря кликали, і лікували самі, як могли, — нічо-

14
УРОК

Тема уроку

«Дежавю»

Мета:

освітня:  4 з’ясувати з ді-
тьми, для чого було Христу 
воскрешати Лазаря;
виховна:  4 виховувати в ді-
тей віру у всемогутність 
Божу;
розвивальна: 4  розвива-
ти в дітей бажання жити 
вічно.

Біблійна основа  — Єван-
геліє від Івана 11: 1-53.
Найважливіша думка  
уроку — Ісус — всемогутній 
Бог, Котрий має владу над 
смертю.
Ключовий вірш:  “Я вос-
ресення й життя. Хто вірує 
в Мене, — хоч і вмре, буде 
жити” (Євангеліє від Івана 
11:25).
Обладнання:  Біблія, фо-
торамка без портрета, 
перев’язана чорною стріч-
кою, газета з надрукованим 
некрологом, хустинки, біле 
покривало, аромаолія, та-
рілка з їжею.

Усе це (і не більше) стоїть (лежить) 
на окремому столі. Обладнання має 
зацікавлювати дітей, про що ж буде го-
воритися сьогодні на уроці, адже вони 
вже знають із попередніх занять, що 
ви, беручи до рук наочності, які лежать 
на столі, розповідаєте їм цікаві істини 
про Ісуса Христа.

Подія — Смерть і воскресіння Лазаря

Література до уроку:

1.Біблія/ Пер. Проф. І.Огієнко. — К.: УБТ, 2009.
2. Шатров П.К. Золотые зерна мудрости. — Санкт-Петербург: ХО “Біблія 

для всіх”, 1997. — 473 с.
3. Історії стародавньої Латинської Америки. –Київ: “Грані — Т”. — 2007. — 

45 с.
4. Генрі Геллей. Біблійний довідник. — Санкт-Петербург: ХО “Біблія для 

всіх”. — 1998. — 859 с.
5. Чудовець Анжела. На світанку дитячих літ. — Рівне, 2009. — 115 с.
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го не допомагало. І ось (плаче) його серце спинилося назавжди. Горе яке! Смерть — 
то завжди горе! (Плаче). Піду, втішу Марію, бо і вона дуже сумує за братом. Добрий 
він у нас був. А оце сьогодні вранці прийшов до нас один чужинець і сказав, що 
Ісус направляється до нас. То піду, зустріну Його. Тільки чим Він нам може тепер 
допомогти?

Витирає сльози з очей і, не прощаючись з дітьми, виходить з класу.

2. Молитва дітей разом з учителем
“Отче наш, що на небі! Спасибі Тобі за Біблію, яку Ти подарував людству. Нам 

дуже цінна ця Книга, бо в ній стільки розповідається про Тебе! Ми і сьогодні хочемо 
читати її. Тому просимо Твого благословення, аби Ти давав розуміння Слова Твого 
Святого кожній дитячій душі. І не тільки розуміння, а й бажання виконувати все те, 
що почули. Все це просимо в ім’я Ісуса Христа. Амінь”.

3. Перевірка домашнього завдання
Діти мають розказати одну із якостей Ісуса Христа, про яку вони довідалися  
минулого уроку, а саме — Ісус дарує сліпим прозріння.

Розповідь біблійного вірша з посиланням та його тлумачення. 

Наклеювання “ягід” (наклейок) на гроно винограду. Нагадуємо, що фіоле- 
тове коло — це домашнє завдання, виконане на “відмінно”, червоне — щось 
недопрацьовано, зелене коло — домашнє завдання погано виконане, чор-
не — не виконано взагалі. Декілька дітей можуть поділитися тими біблійни-
ми істинами, про які вони довідалися під час читання Біблії.

Показують щоденники читання Біблії — у них вчителем робляться помітки,  
пишуться заохочувальні слова.

4. Гра-зачіпка “Чорне і біле”
Для проведення цієї гри вам потрібно придбати чорний та білий папір формату 

А-4. Їхня кількість — кількість дітей у класі.
Спершу дітям дається чорний папір. Вони на ньому лише за допомогою простого 

олівця мають зобразити свій будинок, дерева навколо, небо, сонце, хмари.
Після виконання цього завдання їм дається білий папір. Вони також на ньому за 

допомогою простого олівця мають зобразити свій будинок, дерева навколо, небо, 
сонце, хмари.

Суть гри. Продемонструвати першим завданням складність малювання на чор-
ному папері, а другим — легкість зображення на білому аркуші.

Чорний папір символізуватиме смерть як безповоротній процес, який вже ніх-
то змінити не може, вона не приносить радості, лише сльози та горе. Її ми можемо 
приймати лише як факт.

Білий папір — це життя, яке сьогодні ми маємо, і яке можемо спланувати так, як 
вважаємо за необхідне. Доки живі, доти можна щось змінити.

Візьміть гумку і зістріть нерівні стіни будинку та виправте їх рівною лінією і т.д.

5. Ілюстрація
“Метаморфоза: шлях гусениці до метелика” формату А-1 висить на 

дошці.
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На цій ілюстрації продемонстровано етапи перетворення гусені в метелика. Бог 
недаремно створив гусениць, які мають стати метеликами, аби люди, бачачи це ди-
вовижне перетворення, могли розуміти духовну метаморфозу — відродження лю-
дини до нового життя.

Отож, до того, як стати дорослою комахою, кожен метелик мусить пройти через 
чотири етапи свого життя. На кожній стадії він змінюється за розміром, формою та 
кольором.

1. Метелик відкладає яйця на рослині, яку їсть мала гусінь. (Малюнок)
2. Гусінь жадібно їсть і дуже швидко росте. (Малюнок)
3. Кожна гусінь робить собі твердий кокон, який називається лялечкою. У 

ньому її тіло перетворюється у щось на зразок густого супу. (Малюнок)
4. Суп поволі перетворюється на метелика. Коли метелик вибирається зі сво-

єї лялечки, його крила м’якенькі і зморщені. Втім, вони швидко твердіють 
на сонці. (Малюнок)

Суть ілюстрації полягає в тому, щоб продемонструвати дітям наочність, яка від-
бувається у природі з гусінню. Бридке створіння стає гарним метеликом. Схожі пере-
міни відбуваються із серцем людини, коли із кам’яного воно стає тілесним.

6. Знайомство дітей з темою уроку
Їм говориться про те, що сьогодні вони пізнають одну духовну істину, за яку люби-

тимуть Христа ще більше, — Ісус — всемогутній Бог, Котрий має владу над смертю.
Не так давно на шпальтах “Рівненської газети” був опублікований лист шістнад-

цятирічної рівнянки Яни Сокіл. Він вартий того, щоб його прочитати і обговорити 
разом з дітьми.

“Смерть... Померли, загинули... Майже щодня ми чуємо ці слова. Якщо це сто-
сується знайомих, близьких, рідних, — здається, що світ перевернувся, земля кру-
титься в інший бік. Яскраві кольори зникають, а чиєсь радісне обличчя чи усмішка 
сприймаються як щось надзвичайно недоречне, краючи серце, мов гостре лезо.

Статисти вираховують бездушні цифри. Кожна одиниця в графі “Смертність” — 
людина, яка ще вчора жила, мала свої проблеми, страждала; а ще була особливою, 
неповторною, коханою, потрібною, такою, яку ніхто не замінить, від якої нині вже 
ніколи і ніхто не почує: “Доброго дня”. Або “Я такий радий тебе бачити!”

Щодня електронні ЗМІ передають зведення на зразок: “Обвал на шахті. Загинуло 
сім чоловік”. Співчуваємо: “Шкода”. Тут же втішаємось: “Проте, добре, що небага-
то” — і сьорбаємо чай. І все... Все, на що здатне маленьке серце, велика душа?

“Підірвались миротворці...”, “від наслідків цунамі... землетрус забрав... обвал на 
шахті... терористи вбили... невиліковна хвороба... у власній квартирі злочинцями... 
в аварії загинуло... стався нещасний випадок...”

Смерть від старості видається щасливим винятком.
Вчені стверджують, що смерть — це лише фаза розвитку людини. Фаза обов’язкова 

і неминуча.
Так хочеться винайти ліки від наглої (передчасної) смерті! Вірю, світ порозумні-

шає, стане добрішим, буде менше катаклізмів, розумні вчені, на які надіється вели-
чезна кількість хворих, винайдуть вакцину від усіх хвороб, і будуть помирати люди 
лише від глибокої-глибокої старості. Можливо, колись... А поки що — смерть, по-
мерли, загинули...
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Моя душа волає: “Я хочу жити! Хочу, щоб довкола вирувало життя!”
Ось така глибока внутрішня потреба підлітка в житті, житті, яке б не припиня-

лося. Відверто кажучи, про це мріють і дорослі. Тому усім нам варто нарешті зверну-
тися до Бога. Адже вічне життя лише в Його руках.

7. Виклад нового матеріалу
Звучить (із диска) або читається з Біблії оповідь — Євангеліє від 

Івана 11:1-53.
Христос воскресив Лазаря. Ви тільки вдумайтеся у ці слова! Воскресив! І це не 

фантастика, не вигадки, а цілком правдива реальність. Не рухом чарівної палички 
чи за допомогою комп’ютерної графіки, а Своєю реальною Божою силою Христос 
звершив це чудо!

Людина була мертвою чотири дні! Тіло померлого вже розкладалося. Рідні сестри 
Марта та Марія сумували та плакали. І раптом — неймовірна подія, сенсація, яка об-
летіла всю місцевість та змусила багатьох замислитися. Став живий той, кого по-
хоронили. Невже таке буває? Потрібно піти і переконатися самому… Хто це міг би 
зробити таке чудо? Відповідь одна: ніхто, окрім всемогутнього Бога Ісуса Христа!

Ця подія унікальна тим, що вона в деталях показує ставлення Ісуса Христа до 
людського горя. Господь розмовляє з Мартою та пояснює їй суть воскресіння і за-
певняє, що Лазар воскресне. Йде до гробу. І коли Він побачив, що Марія плаче за 
своїм братом та плачуть юдеї, які з нею прийшли, то в дусі розжалобився та й зво-
рушився Сам. І закрапали сльози Ісусові… Він розумів людське горе.

Зовсім швидко Ісус накаже відвалити камінь від гробу і помолиться: “Отче, дяку 
приношу Тобі, що Мене Ти почув. Та Я знаю, що Ти завжди почуєш Мене, але ради 
народу, що довкола стоїть, Я сказав, щоб увірували, що послав Ти Мене”. “І, про-
мовивши це, Він скричав гучним голосом: Лазарю, — вийди сюди!” І вийшов по-
мерлий, по руках і ногах обв’язаний пасами, а обличчя у нього було перев’язане 
хусткою…”

Результат цього чуда — “І багато з юдеїв, що посходилися до Марії, та бачили 
те, що Він учинив, у Нього ввірували”. Господь хотів цього. Від створення світу і до 
останнього дня, доки існуватиме планета Земля, Господь хотітиме духовного відро-
дження для людей, аби ми могли спастися від вічної загибелі. Ісус робив усе мож-
ливе і неможливе, аби тільки у людей з’явилася віра в Нього як Сина Божого. Бо Він 
любить нас і заради нас готовий на все — навіть на хресну смерть. І це — не просто 
слова, це — жорстока реальність.

Ісус воскресив Лазаря за місяць до Своєї власної смерті. І це було третє воскре-
сіння із мертвих: донька Яіра (Мар. 5:21-43), син вдови наїнської (Луки 7:11-17) і 
Лазар; а на завершення — Його власне воскресіння до безсмертя.

Саме це третє воскресіння призвело Синедріон до остаточного рішення убити 
Христа (53 вірш). Тому Ісус подався в Єфремську пустелю, приблизно 20 км на пів-
ніч від Єрусалима, щоб в тиші з Дванадцятьма очікувати Пасху.

8. Обговорення
Використання обладнання та проголошення основних думок за темою.

фоторамка без портрета, перев’язана чорною стрічкою, символізуватиме  
смерть людини;

газета з надрукованим некрологом, хустинки — свідчення моральної під- 
тримки рідним померлого з боку родичів, друзів, колег;
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біле покривало, аромаолія — атрибути поховання, які використовувалися у  
євреїв.

їжа — повернення до життя Лазаря, задоволення його першочергових люд- 
ських потреб.

9. Вивчення ключового вірша
Так виглядає вірш у звичному для нас форматі: “Я восресення й життя. Хто вірує 

в Мене, — хоч і вмре, буде жити” (Євангеліє від Івана 11:25).
Але вчити ми будемо його навпаки, читаючи справа наліво. А саме:” Я яннесер-

сов й яттиж. Отх єурів в енеМ, — чох і ермв, едуб итиж”. єілегнавЄ дів анавІ 11:52.

10. Закріплення матеріалу шляхом гри “Реставрація”
Ця гра сьогодні буде схожа на майстерню, в якій лагодять та реставрують нікому 

не потрібні речі. Тому вчителю варто потурбуватися заздалегідь, аби принести до 
класу потрібну кількість поломаних, зіпсованих речей.

Скажімо, із однієї рукавиці (бо інша загубилася) можна зробити шкільний пенал, 
вишивши на ньому декілька квіточок і пришивши зверху два ґудзики і т.д.

Обговорення цієї практичної гри.

Бог здатний кожній людині, якою б грішною та зіпсованою вона не була, дати нове 
життя. Він здатний звільнити від алкоголізму, куріння, наркотиків та інших залежнос-
тей, які псують здоров’я людини і відновити до нового здорового життя. Більше того, 
Він дає людям вічне життя після фізичної смерті. Про це записано в Біблії.

11. Рукоділля
Кожна дитина наповнює консервну банку ґрунтом та садить у неї декілька ква-

солин. Підливає водою.
Потім за допомогою декоративних матеріалів оздоблює її зовні і відносить до-

дому в подарунок батькам, пояснюючи при цьому, що ж відбувається у землі із по-
садженою зерниною.

Суть такого рукоділля — продемонструвати дітям нове життя старої квасолини.

III. Підсумок уроку

Оповідання для закріплення матеріалу 
Анжела Чудовець

Історія про маленького сірничка
Якось саме напередодні Великодня зав’язалась суперечка. Кожен з мешканців 

кухні намагався довести, що саме він стає у найбільшій пригоді для свої хазяйки.
Першим поважно озвався ослінчик. Він був таким старим, що прикульгував на 

всі чотири ноги:
— Ось уже багато років я вірою і правдою служу своїй хазяйці. Чи то треба карто-

плі начистити, чи корівку подоїти, — то ось я тут як тут спішу на допомогу. Це ко-
лись хазяйка була молодою і крутилася, як дзиґа, цілий день по господарству. А за-
раз уже не ті роки: кілька разів на день присяде, посидить, щоб перепочити.

— Подумаєш, зі мною хазяйка взагалі не розлучається, — зауважив з кутка ві-
ник. — Дехто навіть жартує, що я приріс до її рук.
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— Зачекайте, зачекайте, — образився раптом пузатий чайник. — А хіба не я зава-
рюю хазяйці запашні чаї то з малини, то з шипшини, то зі смородини?

— А про нас що, забули? — забряжчали ложки, ножі та виделки, а за ними задзе-
ленчали ображені тарілки та миски…

Слово за словом, і спалахнула така сварка, що й годі було розібрати, хто що 
говорить.

— Стійте! Стійте, не сваріться! Усі ми корисні, і дуже потрібні для нашої хазяйки. 
Всі, без винятку, — це старався всіх заспокоїти і помирити маленький сірничок.

— А ти взагалі помовч, — насмішкувато перебила його свіча. — З тебе користь 
яка? Взагалі ніякої. Пшик — і тебе нема.

Тієї ж миті на кухню раптом увійшла хазяйка. Вона оглянула все своїм хазяй-
ським оком і промовила:

— Щоб до свята все мені було виметено, вичищено і вимито аж до блиску!
І відразу ж усі заметушилися і кинулися до роботи. Ганчірки взялися мити шиб-

ки, витирати меблі, начищати посуд, а віник затанцював по всіх закутках, виміта-
ючи пил та сміття.

За якийсь час кухні було не впізнати. Все просто сяяло від чистоти, і всі були 
задоволені.

Аж раптом з-під буфета вилізла маленька сіра мишка:
— А-а-а-пчхи! Там стільки пилу і павутиння — ого-го!
— Де? — злякалися всі.
— Де? — найбільше злякався віник. Хто-хто, а він то добре знав, як хазяйка не 

терпить всякого бруду.
Віник зазирнув під буфет, але нічого не побачив. Там була страшна темінь. І тут 

віник зрозумів, що без свічі йому не обійтися.
— Пробачте, панянко, якщо я вас образив, але зараз мені дуже потрібна ваша 

допомога.
— Що ж, на честь такого великого свята — пробачу, але востаннє, — відказала гор-

до свіча. Вона нахилилася, зазирнула під буфет, але знову ніхто нічого не побачив.
— Без сірника я не зможу вам присвітити, — зітхнула свіча, — але нещодавно я 

так його образила, що навіть не наважуся підійти.
І в цю ж мить усі почули:
— Здається, вам потрібна моя допомога?
Це був маленький сірничок. Пшик! — і сірничка не стало, зате свіча спалахнула 

яскравим жовтим полум’ям. Вона знову зазирнула під буфет і всі побачили в кут-
ку цілу купу пилу і павутиння. За якусь мить віник усе гарно вимів і всі знову були 
задоволені.

А наступного Великоднього ранку вся велика родина хазяйки зібралася за свят-
ковим столом. На столі горіла воскова свічка й освітлювала обличчя, сповнені щас-
тя і радості, адже Христос воскрес! Воістину воскрес!

Історія для роздумів 

Життя людини
Розповідають, що одного разу камінь і бамбук почали сперечатися. Кожен із них 

хотів, щоб життя людини було схожим на його власне. І ось, що вони говорили.
Камінь:
— Життя людини повинне бути точно таким, як моє. Тоді вона житиме вічно.
Бамбук:
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— Ні, ні! Життя людини має бути таким, як моє. Я вмираю, але одразу народжу-
юся знову.

Камінь:
— Ні, краще нехай буде по-моєму. Нехай людина буде такою, як я. Я не схиляюся 

ні під поривами вітру, ні під потоками дощу. Ні вода, ні тепло, ні холод не можуть 
зашкодити мені. Моє життя — нескінченне. Для мене немає ні болю, ні клопоту. Та-
ким має бути життя людини.

Бамбук:
— Ні! Життя людини має бути таким, як моє. Я вмираю, це правда, але відроджу-

юся в моїх синах. Хіба це не так? Поглянь навколо: усюди мої сини. І в них теж бу-
дуть свої сини.

На це каменю нічого було відповісти. Бамбук переміг у суперечці. Ось чому жит-
тя людини схоже на життя бамбука.

Обговорення. Оскільки у цій історії мова йде про правдивість людського буття і 
про продовження роду, то ми можемо зробити висновок, що “камінного” життя люди-
на не потребує, вона краще страждатиме, але житиме повноцінним життям, продов-
жуючи рід і дбаючи про власну вічність.

Чи хотіли б ви, аби людське життя було схоже на життя каменя? Чому? 
Що дарує Бог віруючій людині після смерті? Чому? 
Що таке вічність? 
Коли розпочинається вічність і коли закінчується? 
Як потрапити на небеса? 

12. Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки із афоризмами. 
Вони зачитуються дітям наприкінці уроку).

“Воскресіння — це перемога життя над смертю”. 

“Хоча воскресіння буде загальним для всіх, та воскреснуть для слави тільки  
ті, які жили праведно” (Іван Златоуст).

“Бог воскресив Господа, воскресить і нас силою Своєю” (1 Кор. 6:14). 

“Воскресіння душі — це її злиття з Життям, Котрий є Христос”. 

“Коли блудник робиться святим, користолюбний — милосердним, жорсто- 
кий — смиренним, то в цьому і полягає воскресіння, яке служить початком 
майбутнього воскресіння. Гріх помер, а праведність воскресла. Старе життя 
зникло, а розпочалося нове життя за Євангелієм” (Іван Златоуст).

13. Домашнє завдання:
Знайти в Біблії та записати до зошитів обіцянки щодо вічного життя віру- 
ючим людям.

Вивчити напам’ять ключовий вірш. 

Перечитати Євангеліє від Івана 11: 1-53. 

Намагатися щодня читати Біблію; 

Занотовувати найцінніші думки у духовний щоденник. 
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14. Оголошення

15. Молитва
“Ми любимо Тебе, Ісусе, за те, що Ти єдиний істинний Бог і розумієш люд-

ське горе. Ти не проходив повз людські сльози, більше того, Ти теж плакав з 
тими, хто сумував. Ти застосовував та виявляв Свою всемогутність з єди-
ною ціллю — порятунку людських душ від вічної загибелі. Зараз ми живемо у 
той час, коли Ти не ходиш по землі ногами, але Ти присутній Духом Святим 
на кожному сантиметрі нашої планети. Тобі і сьогодні не байдуже людське 
горе. Тому просимо, утіш тих, хто страждає. Подаруй покаяння тим, кому 
в очі дивиться смерть. Додай віри маловірним, укріпи дух слабкодухих і зро-
би нас проповідниками Твого Царства на Землі. Просимо Твоєї любові, му-
дрості та сили для проповіді Євангелія. Амінь”.

Діти, за бажанням, можуть молитися за своїх друзів, родичів, знайомих, які по-
терпають від гріха, аби Бог відродив їх до нового життя.
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Хід уроку
I. Вступна частина

Слова підтримки безпосередньо для вчителя.

Преображення суспільства
Друзі, як на вашу думку, чого очікує Бог від Своєї Церкви 

сьогодні? А від кожного з нас особисто? А від того служіння, 
яке ми несемо?

Йоганес Раймер у книзі “Преображення суспільства” до-
сить цікаво висвітлює дану тему. Читаючи цю книгу мож-
на зробити висновок, що автор знає відповідь на хвилюючі 
запитання. І він з радістю ділиться роздумами та життєвим 
досвідом.

“Місія Бога — спасіння світу. Місія Церкви на Землі — пре-
ображення суспільства. Бог бажає повного преображення на-
шої дійсності у Свій образ!

Біблія, сторінка за сторінкою, відкриває нам план преобра-
ження суспільства. Історія людства починалася в Едемському 
саду і закінчуватиметься в Небесному Єрусалимі, преобра-
женому місті праведності (об. 21:24). Ніякий інший документ 
не відкриває своїм читачам очі на божественну альтернативу 
життя, — це робить лише Біблія.

В 1 Посланні Петра 2:9,10 ми читаємо: “А ви — рід вибра-
ний, царське священство, святий народ, придбаний, аби зві-
щати чесноти Того, Хто вас покликав із темряви до дивного 
Його світла. Ви колись були “не народ”, а тепер народ Бо-
жий; ви колись були “непомилувані”, а тепер ви помилува-
ні”. Ось він — шлях спасіння Бога: із царства темряви — в цар-

15
УРОК

Тема уроку

«Новий образ»

Мета:

освітня: 4  з’ясувати з ді-
тьми, для чого було Хрис-
ту преображатися перед 
Своїми учнями;
виховна: 4  виховувати в ді-
тей бажання преобража-
тися в образ Божий;
розвивальна: 4  розвивати 
в дітей праведні звички.

Біблійна основа  — Єван-
геліє від Луки 9:28-36.
Найважливіша дум- 
ка уроку — Ісус укрі-
пляє віру апостолів Своїм 
преображенням.
Ключовий вірш:  “І не сто-
суйтесь до віку цього, але 
перемініться відновою ва-
шого розуму, щоб пізнати 
вам, що то є воля Божа, — 
добро, приємність та доско-
налість” (Римлянам 12:2).
Обладнання:  Біблія; дзер-
кало середнього розміру, 
яке можна сфокусувати на 
променях сонця, аби ство-
рити “сонячного зайчика”; 
одяг з блискучої тканини 
або обрізки блискучої тка-
нини; дитячий невеличкий 
намет.

Усе це (і не більше) стоїть на окре-
мому столі. Обладнання має зацікав-
лювати дітей, про що ж буде говори-
тися сьогодні на уроці, адже вони вже 
знають із попередніх занять, що ви, 
беручи до рук наочності, які лежать на 
столі, розповідаєте їм цікаві істини про 
Ісуса Христа.

Подія — Преображення Господнє

Література до уроку:

1.Біблія/ Пер. Проф. І.Огієнко. — К.: УБТ, 2009.
2. Шатров П.К. Золотые зерна мудрости. — Библия для всех. Санкт-

Петербург, 1997. — 473 с.
4. Генрі Геллей. Біблійний довідник. — Санкт-Петербург: ХО “Біблія для 

всіх”, 1998. — 859 с.
5. Бруно Ферреро. Квіти просто квітнуть. — Львів. Видавництво “Свічадо”, 

2008. — 95 с.
6. Йоганес Раймер. Преображення суспільства. ХМТ, Київ, 2007. — 141 с.
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ство світла, зі світу жорстокого — в обійми милуючого Бога. Мета Божественного 
місіонерського задуму — відтворення народу царського, священного, народу згід-
но Його волі.

Мета місії Бога — це народ Божий, суспільство з повною відповідальністю, сус-
пільство без страху, без корупції, без гріха. На реалізацію цієї цілі Бог робив і ро-
бить усе можливе. Щоб її реалізувати, був посланий Христос в цей світ, а потім піс-
ля завершення подвигу спасіння Дух Святий веде народ до слави Нового Завіту. Бог 
створив нас на землі, із землі і для землі. Преобразити народ — означає привести 
його до Бога, інтегрувати в його культуру Царство Боже і навчити жити за боже-
ственними принципами. В результаті змінюється людина, а саме її серце — і світ 
стає іншим.

Ісус Христос розумів Своє служіння, як служіння людям, які мають певні потре-
би. У Нього була не просто проповідь, а проповідь в силі, показана на конкретному 
ділі, яка змінювала становище людей, котрі мали потреби. Господь знаходить Своє 
покликання в тому, щоб змінювати людей, їхнє мислення і стиль життя.

З приходом Месії життя людей радикально преображається. Доказ Його месіан-
ства був у всіх на очах. “Підіть і розкажіть, що чуєте і бачите!” Церква Христа — це те 
тіло, яке покликане продовжити Його справу. Вона світло для світу і сіль землі (Мар. 
5:13,14). Усе творіння на землі, як тваринний так і рослинний світ, без солі обійти-
ся не може. На солі тримається життя. Щоденно людині необхідно від 3 до 5 грамів 
солі для підтримки водообміну в тілі, процесу перетравлення їжі, для встановлен-
ня стабільності нервової системи. Забери сіль з тіла людини — згодом людина і по-
мре. Те саме відбудеться з тваринами і рослинами. Сіль — це універсальне джерело 
життя. Христос, коли порівнював Своїх учнів з сіллю, чітко визначив їхнє призна-
чення — вони є життям для світу. Світові без церкви благополуччя не бачити.

Світло — ось другий символ життя, покликання церкви, він визначає цілісність 
місії церкви. Без світла життя на землі не буває. Світло — енергія життя, це орієн-
тир у темряві. Це сила існування. Христос каже: “Ви світло для світу. Не можна схо-
вати міста, що стоїть на горі. І не запалюють світильника, аби поставити його під 
посудину, але ставлять на свічник, щоб світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше 
світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла й прославили Отця вашо-
го, що на небесах” (Матв. 5:14-16).

Церква Христа — це місто на горі, фортеця, орієнтир! Це місто є взірцем! Церква 
Христа — це свіча в домі, від якої залежить кожен рух його мешканців. Погаси свіч-
ку — в домі стане темно і життя завмре.

Отож, місіонерський агент божественного преображення світу — це Церква. Вона 
покликана продовжити подвиг Христа і принести життя, і життя з надлишком. Фо-
кус церкви спрямований на світ”.

А на що саме, на кого сфокусоване Ваше служіння в церкві? Чи можемо ми відвер-
то сказати сьогодні, що клуби “Майбутнє”, недільні школи, табірне служіння продо-
вжують справу, розпочату Ісусом Христом? Адже місія дитячих служінь — преобра-
жати дітей та підлітків у тому суспільстві, в якому вони живуть; преображати їхню 
культуру, побут, мову, стиль життя, мислення; преображати їхню дійсність в образ 
Божий!

Вітання. Вітайтеся з дітьми як з вибраними, особливими та оригінальними 
людьми, які вчаться слідувати за Христом.

Спів.
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II. Основна частина

1.  Біблійний персонаж сьогодні — святий апостол Яків, котрий 
ходив з Господом на гору молитися і бачив преображення 
Господнє

До класу заходить святий апостол Яків, одягнений у простий тодішній одяг, у ру-
ках якого Біблія.

Яків. Добридень вам, дорогі діти! Я — апостол Яків, котрий ходив з Ісусом по зем-
лі і вчився у Нього праведного життя. А ви хто?

Відповіді дітей.
Яків. Які ви гарні! Я навіть і не підозрював, що у цій школі вчаться такі гарні 

учні!
Відповіді дітей та вчителя.
Яків. Я прийшов до вас для того, щоб розповісти одну дуже цікаву історію. Ще та-

кої історії ви не чули у своєму житті! Якось, коли Господь ішов на гору молитися 
(а молитися Ісус дуже любив), Він запросив і нас, трьох Його апостолів: Петра, Іва-
на та мене, Якова. Ми піднялися на гору. Місце гарне та пустинне. Чути пахощі кві-
тів, спів пташок. Ми почали молитися, а потім потомилися і пішли відпочивати. 
Та Господь, все ж, продовжував розмову зі Своїм Небесним Батьком. Як раптом — 
з’явилося таке велике сяйво, що ми прокинулися. Ісус геть змінився. Він став та-
кий!.. Такий!.. Зовсім інший. Ось тут ми і побачили біля Нього ще двох мужів. Вони, 
у сяйві неземному, стояли і розмовляли про щось своє. Страх паралізував мене. В 
мене навіть зараз, коли я це розповідаю вам, холоне кров у жилах.

Здригається. Поривається ще щось сказати і не може.
Яків. Я краще з вами помолюся, а вже вчитель вам потім прочитає у Біблії, чим 

закінчилася ця незвичайна подія.

2.  Молитва дітей разом зі святим апостолом Яковом
“Господи Ісусе! Дякуємо Тобі за те, що Ти вчиш нас жити. Що тобі не байдужа 

наша душа і наша вічність.
Сьогодні ми зібралися для того, щоб читати Твоє Слово і роздумувати над ним. 

Благослови нас у цьому. І нехай цей урок стане натхненням для всіх учнів та вчите-
лів! Надихай нас на святість та побожність! Амінь”.

3.  Перевірка домашнього завдання
Діти мають розказати одну із якостей Ісуса Христа, про яку вони довіда- 
лися минулого уроку, а саме: Ісус — всемогутній Бог, Котрий має владу над 
смертю.

Розповідь біблійного вірша з посиланням та його тлумачення. 

Наклеювання “ягід” (наклейок) на гроно винограду. Нагадуємо, що фіоле- 
тове коло — це домашнє завдання, виконане на “відмінно”, червоне — щось 
недопрацьовано, зелене коло — домашнє завдання погано виконане, чор-
не — не виконано взагалі. Декілька дітей можуть поділитися тими біблійни-
ми істинами, про які вони довідалися під час читання Біблії.

Показують щоденники читання Біблії — у них вчителем робляться помітки,  
пишуться заохочувальні слова.
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4. Гра-зачіпка “Перевтілення”
Умови гри. Кожній дитині дається пакет, в якому лежать папір, ножиці, клей, 

скотч, кольорові олівці або фломастери, клаптики тканини, старі газети та журна-
ли, одноразові пакети для сміття. Їхнє завдання — зробити собі професійний одяг 
та атрибути того фахівця, яким вони хочуть бути.

Наприклад, водій робить собі кермо, ключі до машини, права.
Але при виготовленні одягу та атрибутів, жоден із них не має права говорити про 

свою професію. Це таємниця. Тоді, коли вони одягнуться і демонструватимуть своє 
перевтілення, присутні діти мають зрозуміти, хто перед ними, і назвати професію.

Обговорення гри.

Яким був для вас процес перевтілення? 
Чому важко, чому легко? 

У житті Христа також був момент, коли Він преобразився, але Ісус мав зовсім іншу 
ціль. Про це трохи пізніше.

5. Ілюстрація.
“Преображення: за і проти”

Дітям демонструються три картинки: фото молодого чоловіка, алкоголь, фото 
п’яниці.

Пояснення: чоловік був здоровим, красивим, та гріх, який втрутився у його жит-
тя, зруйнував його тіло, і ось його негативне преображення — він п’яниця.

Дітям знову показують фото п’яниці, потім Біблію, а потім фото усміхненого щас-
ливого чоловіка.

Пояснення: людина була залежною від гріха алкоголю, але вона це усвідоми-
ла, у неї з’явилося бажання звільнитися від нього, преобразити своє життя на кра-
ще, тому і помолилася до Бога молитвою покаяння. Результат — Боже прощення та 
звільнення від гріха, людина тепер радіє життю.

Суть ілюстрації полягає в тому, щоб наочно продемонструвати дітям ті зміни, які 
відбуваються з людьми, котрі живуть без Бога, і тих, котрі до Нього навертаються. Ця 
ілюстрація має навчити їх триматися від гріха подалі.

6. Знайомство дітей з темою уроку
Їм говориться про те, що сьогодні вони пізнають одну духовну істину, за яку лю-

битимуть Христа ще більше, — Ісус укріпляє віру апостолів Своїм преображенням.

7. Виклад нового матеріалу 
Звучить (із диска) або читається з Біблії оповідь — Євангеліє від 

Луки 9:28-36.
Ісус знову пішов на гору помолитися. Господь вибирав безлюдні місця, аби мати 

можливість на самоті порозмовляти з Отцем. Цього ж разу Він взяв з Собою трьох 
учнів: Петра, Івана та Якова. Ісус вчив їх молитися.

І ось ті святі молитовні хвилини… Учні сплять. Спатимуть вони і в Гефсиманії 
під час Господньої молитви-боротьби. Але ми зараз не засуджуємо їх. Це був їхній 
вибір, їхнє життя і, можливо, неусвідомлення цінності спільної молитви з Самим 
Ісусом.
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“І коли Він молився, то вигляд лиця Його переобразився, а одежа Його стала біла 
й блискуча. І ось два мужі з Ним розмовляли, — були то Мойсей та Ілля, що з’явилися 
в славі, і говорили про кінець Його, який в Єрусалимі Він мав докінчити. А Петро та 
приявні з ним були зморені сном, але, пробудившись, бачили славу Його й обох му-
жів, що стояли при Ньому”. Луки 9:29-32.

Важко зараз сказати, планував Христос Своє преображення чи ні. Євангеліє не 
дає нам відповідь на це запитання, та зрозуміло одне — і цим чудом Ісус укріпляв 
віру апостолів у те, що Він — Син Божий, обіцяний Богом Месія.

І так було добре учням Ісуса, що Петро не витримав і промовив: “Учителю, добре 
нам бути тут! Поставмо ж отут три шатра: задля Тебе одне, і Мойсею одне, і одне для 
Іллі!” З цього тексту стає зрозуміло, що розмова Ісуса з цими двома мужами була 
відкритою та доступною людям. Адже це саме при ній Петро зрозумів, хто стоїть 
перед ним. Отож, Господь нічого від апостолів не приховав.

Як раптом почувся голос із хмари, який промовляв: “Це Син Мій Улюблений, — 
Його слухайтеся!” Вам нічого не нагадує цей випадок? Так, при хрещенні Ісуса у во-
дах Йордану також лунав цей голос і також чулися такі слова. Бог Отець повторює 
людям Свою істину щодо Єдиного Сина. Він не втомлюється це робити і зараз!

Історики та богослови припускають, що преображення Ісуса відбулося на горі 
Єрмон, незабаром після Його останнього відходу із Галілеї, приблизно, за чотири 
місяці до смерті.

Одна із цілей, як ми вже говорили, полягала в утвердженні віри учнів у боже-
ственній природі Ісуса Христа, аби підтримати та попередити потрясіння в май-
бутні тяжкі часи. І апостол Петро ніколи не забував цього. Воно стало підтримкою 
та запорукою при його мученицькій смерті (2 Петра 1: 14-18). Крім того, воно було 
кульмінаційним свідоцтвом безпосередньо з неба, що Христос є тим божественним 
Центром, у якому зійшлися всі Старозавітні пророцтва.

8. Обговорення
Використання обладнання та проголошення основних думок за темою.

дзеркало середнього розміру, яке можна сфокусувати на променях сонця,  
аби створити “сонячного зайчика”. Мета цього прийому — дати дітям мож-
ливість подивитися на сліпуче сонце у дзеркалі. Звісно, на нього не можли-
во дивитися. А якою ж була слава Христа на святій горі, коли Він молився та 
преобразився?

одяг з блискучої тканини або обрізки блискучої тканини — наближений  
приклад того, яким міг бути одяг в Ісуса;

невеличкий дитячий намет — це те, що запропонував Петро Ісусу — побуду- 
вати місце для проживання.

Вчитель коротко розповідає своє свідоцтво навернення до Бога.

9. Вивчення ключового вірша
На золотому папері роздрукований текст ключового вірша — але роздруковані 

лише контури літер. Поставте цей папір поблизу настільної лампи, при цьому лам-
пу обов’язково увімкніть. Блиск золотого паперу посилиться, тексту не буде видно. 
Та все ж, діти мають його прочитати і записати до зошитів, аби одразу ж вивчити 
напам’ять.
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10. Закріплення матеріалу шляхом написання листа батькам
Заздалегідь приготуйте дітям конверти А-4 формату та аркуші для написання 

листів. Дайте їм 10-15 хвилин для написання самого листа і час для їхнього оформ-
лення — малювання, наклеювання наклейок і т.д.

Зміст листа має нести характер подяки. Нехай діти подякують батькам за їхнє 
терпіння, коли вони були маленькими і нічого не розуміли, коли вони змінювалися 
і ставали дорослішими, батьки їх приймали і розуміли такими, якими вони були. А 
також, нехай напишуть, що вони хочуть бути схожими на них, обов’язково вказав-
ши декілька позитивних рис характеру.

Обговорення написання листів.
Чи хотіли б ви уподібнюватися своїм батькам? 

Чому так? Чому ні? 

11. Рукоділля — виготовлення виробу “Красиве дзеркало”
Оздоблення невеличкого круглого (можна квадратного чи прямокутного) дзер-

кала. Не забудьте при цьому наголосити, що для християнина духовне дзеркало — 
це Біблія.

Метод оздоби. Дзеркало клеїться на картон більшої форми, а саму форму мож-
на зробити у вигляді квіткових пелюсток. По центру картону клеїться саме дзер-
кальце. На картонні пелюстки можна приклеїти кольоровий оксамитовий папір, 
стрічкові бантики, декоративні квіточки, бісер; для хлопчиків картон можна вирі-
зати у вигляді машини, по центру якого наклеїти прямокутне чи квадратне дзерка-
ло, відповідно розфарбувати машину в улюблений колір дитини і т.д.

Цей виріб — подарунок батькам. Він кладеться у конверт до листа разом з подарун-
ком від учителя — роздрукованим текстом оповідання “Дзеркало” Бруно Ферреро.

Дзеркало
На мальовничому екзотичному гамірному базарі в одному місті на Сході замож-

на американська туристка побачила дивовижне дзеркало у срібній оправі.
Однак його ціна була високою, надто високою. Коли вони торгувалися, прода-

вець сказав, що дзеркало має неабияку здібність — у цілому світі такого немає.
Дивлячись у дзеркало, треба було легенько торкатися дзеркальної поверхні 

вказівним пальцем правої руки. Тоді поруч з відображенням людини у дзеркалі 
з’являвся напис, зрозумілий будь-якою мовою, який відкривав найглибшу правду 
про людину.

Була це єдина і надзвичайна нагода досягнути успіху. Не можна було її втратити! 
Мати дзеркало, “яке каже правду про все і всіх”, було напрочуд спокусливо!

Американка не втрималась і відразу перевірила його: побачила своє чітке відо-
браження і, водячи вказівним пальцем по поверхні, помітила внизу напис англій-
ською мовою: “Заможна жінка з Техасу, начинена грошима”.

Відразу, вже не торгуючись, заплатила названу суму та квапливо забрала дзерка-
ло. Належним чином його запакувавши, відіслала літаком у Техас.

Заможна жінка була переконана, що завдяки цій покупці приверне до себе увагу 
можновладців міста.

Однак дзеркало стало для неї причиною великих проблем.
Передусім утратила кількох своїх найкращих подруг. Спочатку розглядали себе 

у дзеркалі, жартуючи, але невдовзі з’явилися слова: “Поцупила в супермаркеті бі-
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лизну, яку має на собі” (слова стосувалися першої жінки), “На 11 років старша, 
аніж каже!” (про другу жінку), “Дуже заздрісна та обмовляє двох інших” (про третю 
жінку).

Присоромлені подруги хутко попрощалися.
Звичайно, пішов розголос по цілому місту. Невдовзі ніхто вже не заходив до 

мільйонерки.
Ця східна річ спричинила порожнечу навколо жінки. Розчарована і розгнівана 

багатійка з Техасу одного разу розбила молотком дзеркало.
Перш ніж дзеркало розсипалося на уламки, з’явився великий напис, наче вирок: 

“І ти також, немудра жінко, боїшся правди!”
“Людина преображається, змінює свій зовнішній вигляд, дивлячись у дзеркало. 

Для християнина дзеркало — це Біблія. Ми маємо щодня розгортати її , чита-
ти та дивитися на себе”.

III. Підсумок уроку

Оповідання для закріплення матеріалу 

Досить гарно ілюструє сьогоднішню тему преображення 
(залишення старого грішного життя та навернення до нового) 

притча Ісуса про блудного син.

Притча про блудного сина
Євангеліє від Луки 15:11-32

“І Він оповів: “У чоловіка одного було два сини. І молодший із них сказав бать-
кові: “Дай мені, батьку, належну частину маєтку!” І той поділив поміж ними має-
ток. А по небагатьох днях зібрав син молодший усе, та й подався до далекого краю, 
і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав го-
лод великий у тім краї, — і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з 
мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней. І бажав він напо-
внити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді 
він спам’ятався й сказав: “Скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а 
я отут з голоду гину! Устану, і піду я до батька свого, та й скажу йому: “Прогрішився 
я, отче, проти неба та супроти тебе… Недостойний я вже зватись сином твоїм; при-
йми ж мене, як одного з своїх наймитів”… І, вставши, пішов він до Батька свого. А 
коли він далеко ще був, його батько вгледів його, — і переповнився жалем: і побіг 
він, і кинувсь на шию йому, і зачав цілувати його! І озвався до нього син той: “Про-
грішився я, отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином тво-
їм”… А батько рабам своїм каже: “Принесіть негайно одежу найкращу, і його зодяг-
ніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване 
та заколіть, — будемо їсти й радіти, бо цей син мій був мертвий — і ожив, був про-
пав — і знайшовся!” І почали веселитися вони. А син старший його був на полі. І 
коли він ішов і наближався до дому, почув музики та танці. І покликав одного із 
слуг, та й спитав: “Що це таке?” А той каже йому: “То вернувся твій брат, і твій бать-
ко звелів заколоти теля відгодоване, — бо ж здоровим його він прийняв”. І розгні-
вався той, — і ввійти не хотів. Тоді вийшов батько його й став просити його. А той 
відповів і до батька сказав: “Ото, стільки років служу я тобі, і ніколи наказу твого не 
порушив, — ти ж ніколи мені й козеняти не дав, щоб із приятелями своїми потішив-
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ся я… Коли ж син твій вернувся оцей, що проїв твій маєток із блудницями, — ти для 
нього звелів заколоти теля відгодоване”… І сказав він йому: “Ти завжди зо мною, 
дитино, і все моє — то твоє! Веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був 
мертвий — і ожив, був пропав — і знайшовся!”

Обговорення.

В чому виявилося преображення розуму блудного сина? 
Як воно виявилося на практиці? 

При наявності вільного часу можна прочитати та обговорити ще одну сучас-
ну притчу або роздрукувати її дітям на згадку про сьогоднішній урок.

Про людей, які змінюють світ
Якось донька прийшла до батька, щоб пожалітися:
— Тату, я втомилася, в мене таке важке життя, такі труднощі і проблеми, я постій-

но пливу проти течії і вже зовсім вибилася із сил… Що мені робити?
Батько замість відповіді поставив на вогонь три однакових каструлі з водою. 

В одну кинув морквину, в другу — яйце, а в третю всипав мелені зерна кави. Че-
рез якийсь час він вийняв з води моркву і яйце та налив у горнятко каву із третьої 
каструлі.

— Що змінилося? — запитав він у доньки.
— Яйце і морква зварилися, а зерна кави розчинилися у воді, — відповіла вона.
— Ні, моя доню, це лише поверхневий погляд на речі. Глянь — тверда морквина, 

побувавши в окропі, стала м’якою і податливою. Крихке і рідке яйце стало твердим. 
Зовні вони не змінилися, а лише змінили свою структуру під дією одних і тих же не-
сприятливих обставин. Так і люди — сильні зовні можуть розклеїтися і стати слаб-
кими там, де тендітні та ніжні лише затверднуть і зміцніють.

— А кава? — запитала донька.
— О! Це найцікавіше! Зернятка кави не розчинилися у новому ворожому середо-

вищі, а змінили його — перетворили гарячу воду на чудовий запашний напій. Є 
особливі люди, які не змінюються через тиск обставин і перетворюють їх на щось 
нове і прекрасне, отримуючи користь і знання з ситуації…

Висновок. Ми, християни, силою Ісуса Христа, здатні преображати життя сус-
пільства на краще.

12. Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки із афоризмами. 
Вони зачитуються дітям наприкінці уроку).

“Людина преображається, змінює свій зовнішній вигляд, дивлячись у дзер- 
кало. Для християнина дзеркало — це Біблія. Ми маємо щодня заглядати до 
неї”.

“Людина створена за образом та подобою Божою, та гріх спотворив красу  
образу” (Василь Великий).

“Бог, Єдиносущий, відображається в житті людини. Так відображає себе сон- 
це в чистій краплині дощу. В дощовій краплині ми бачимо лише його відо-
браження, адже сонце — там, на недосяжній висоті”.
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13. Домашнє завдання:
Знайти в Біблії тексти, які говорять про те, якими повинні бути християни у  
щоденному житті та виписати їх у зошит.

Вивчити напам’ять ключовий вірш. 

Перечитати Євангеліє від Луки 9:28-36. 

Намагатися щодня читати Біблію; 

Занотовувати найцінніші думки у духовний щоденник. 

14. Оголошення

15. Молитва
“Святий Боже! Дай мудрості змінювати те, що ми спроможні змінити. 

Терпіння не змінювати те, чого ми не можемо змінити. І мудрості — відріз-
нити перше від другого. Амінь”.
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Тема уроку

«Царство зернини»

Мета:

освітня:  4 з’ясувати з ді-
тьми, для чого було Хрис-
ту говорити з людьми 
притчами;
виховна:  4 виховувати в ді-
тей бережне ставлення до 
Слова Божого;
розвивальна:  4 розвивати 
в дітей прагнення до збе-
реження віри та духовно-
го зросту.

Біблійна основа  — Єван-
геліє від Матвія 13:1-23.
Найважливіша думка  
уроку — Ісус так любить 
людей, що пояснює їм ду-
ховні істини за допомогою 
притч, аби ті краще зрозу-
міли їх.
Ключовий вірш:  “Від 
днів же Івана Хрестителя й 
досі Царство Небесне здо-
бувається силою, і ті, хто 
вживає зусилля, хапають 
його” (Євангелія від Матвія 
11:12).
Обладнання:  Біблія, тор-
бина із пшеничним зер-
ном, камінці, іграшкові пта-
хи, сухе зілля, малюнок ока 
та малюнок вуха; горщик із 
пророслою пшеницею (її по-
трібно сіяти у ґрунт за два 
тижні до уроку) , паляниця.

Усе це (і не більше) стоїть на окре-
мому столі. Обладнання має зацікав-
лювати дітей, про що ж буде говори-
тися сьогодні на уроці, адже вони вже 
знають із попередніх занять, що ви, 
беручи до рук наочності, які лежать на 
столі, розповідаєте їм цікаві істини про 
Ісуса Христа.

Подія — Ісус розповідає людям притчу 
про сіяча

Хід уроку
I. Вступна частина

Перш аніж ви переступите поріг недільної школи, прочи-
тайте цей текст і по-новому подивіться на своїх вихованців. 
Вони варті того, щоб розуміти їх сьогодні більше, ніж ви ро-
зуміли їх вчора.

Діти бачать
Коли я дивлюся на кульбаби, які ростуть у моєму дворі, я 

бачу бур’яни, котрі псують красу мого дворика.
Мої діти бачать квіти для мами і білий пух, котрий можна 

здути, сміючись над білими парашутиками.
Коли я дивлюся на старого п’яницю, котрий мені посміха-

ється, я бачу брудного, смердючого чоловіка, котрий, ймовір-
но, захоче попросити у мене грошей. Я відвертаю від нього 
своє обличчя.

Мої ж діти бачать чоловіка, котрий їм посміхається. І вони 
посміхаються у відповідь.

Коли я чую музику, котра мені подобається, я знаю, що у 
мене немає слуху і я не можу підхопити мотив. Тому почуваю 
себе незручно і лише слухаю.

Мої діти вловлюють такт, підхоплюють мелодію і почи-
нають співати. Вони співають слова. А якщо їх не знають, то 
придумують свої.

Коли вітер дує мені в обличчя, я піднімаю комір і ховаюся 
від холодного подиху. Я починаю дратуватися, бо вітер псує 
мою зачіску і заважає йти.

Мої діти закривають очі, розмахують руками і літають з ві-
тром доти, доки не впадуть на землю, після чого їхній невга-
мовний сміх розливається по всій вулиці.

Коли я молюся, то кажу “Творець усього видимого і невиди-
мого”, “Господи Саваоте, дай мені те і те, пошли мені це і це”.

Література до уроку:

1.Біблія/ Пер. Проф. І.Огієнко. — К.: УБТ, 2009.
2. Генрі Геллей. Біблійний довідник. — Санкт-Петербург: ХО “Біблія для 

всіх”, 1998. — 859 с.
3.Людмила Ганжелюк. Зернятко добра. — Рівне, 2006. — 129 с.
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Мої діти кажуть: “Доброго дня, Ісусе! Дякую Тобі за мої іграшки і за моїх друзів. 
Будь ласка, зроби так, щоб цієї ночі мені не наснився страшний сон”.

Вибач, але на небеса мені ще не хочеться, бо якщо піду, то буду дуже скучати за 
мамою і татом”.

Коли я бачу калюжу, то обходжу її, тому що моя уява малює вже брудний одяг та 
взуття.

Мої діти стрибають в калюжу і сидять у ній. Вони бачать ріки, котрі можна пере-
пливти, дамби, котрі потрібно побудувати, і черв’яків, з котрими можна погратися.

Цікаво, для чого нам подаровані діти — щоб їх вчити чи вчитися від них?

Вітання. Принесіть на сьогоднішній урок подарунки особисто кожній дитині. 
Бажано, якусь дитячу християнську літературу. Це можуть бути брошури християн-
ського змісту, які говорять про Слово Боже, про Ісуса Христа.

Спів.

II. Основна частина

1. Біблійний персонаж сьогодні — сіяч
Це одягнений у звичайний сільський одяг хлопчина з босими ногами. На плечі у 

нього торбина із зерном. Він заходить в клас і вітається з дітьми.
Сіяч. Доброго дня усім хліборобам!
Відповіді дітей.
Сіяч. А хто ви?
Відповіді дітей.
Сіяч. А мені сказали, що я маю зустрітися з дітьми, які мають справу із зерном.
Відповіді дітей.
Сіяч. Гаразд, гаразд. Тоді розкажіть мені, будь ласка, чим же ви тут таким займа-

єтеся, що говорите про вирощування зерен?
Відповіді дітей.
Сіяч. А чи знаєте ви, що зерно годує весь рід людський? Бо без нього не заколо-

ситься пшениця, не змолотиться борошно і не спечеться хліб. А не буде хліба, то що 
ви будете їсти? Пшениця — це досить серйозна рослина, але вона потребує певного 
догляду та уваги з боку людини. От скажімо, є озима пшениця — це та, яка сіється 
на зиму, а є й звичайна, яка садиться у грунт навесні. Пшениці, як і будь-якій іншій 
рослині, потрібне сонце, дощ, повітря. Точніше, в міру сонця, в міру дощу та гарної 
погоди. І про все це повинна потурбуватися людина, якщо вона не хоче залишити-
ся голодною.

Коли Ісус Христос ходив по землі, Він проповідував про Царство Боже. І для того, 
щоб люди краще розуміли духовні істини, Він застосовував притчі, оповідання, які 
потрібно розуміти алегорично. Потім Господь їх ще ретельно пояснював, аби люди 
могли збагнути зміст притчі та добре запам’ятали її суть. Адже це стосувалося спа-
сіння їхньої душі.

Та про це вже розповість ваш учитель. А мені пора. Потрібно працювати, бо ро-
бота не жде, її треба робити. Та перш, аніж я піду, давайте ми помолимося.

2. Молитва дітей разом із сіячем
“Спасибі Тобі, Господи, що Ти створив кожну зернину на землі і контролюєш її 

ріст, дозрівання та збір врожаю. Дякуємо Тобі, що серце Твоє не байдуже до наших 
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потреб, Твою турботу ми відчуваємо щодня: і за їжу для тіла дякуємо, і за їжу для 
душі також велике спасибі. Виховай нас Твоїми послідовниками, тими, які цінують 
Твоє Слово і бережуть його у своєму серці. Амінь”.

3. Перевірка домашнього завдання
Розповідь біблійного вірша з посиланням та його тлумачення. 

Наклеювання “ягід” (наклейок) на гроно винограду. Нагадуємо, що фіоле- 
тове коло — це домашнє завдання, виконане на “відмінно”, червоне — щось 
недопрацьовано, зелене коло — домашнє завдання погано виконане, чор-
не — не виконано взагалі. Декілька дітей можуть поділитися тими біблійни-
ми істинами, про які вони довідалися під час читання Біблії.

Показують щоденники читання Біблії — у них вчителем робляться помітки,  
пишуться заохочувальні слова.

Діти мають розказати одну із якостей Ісуса Христа, про яку вони до- 
відалися минулого уроку, а саме — Ісус укріпляє віру апостолів Своїм 
преображенням.

4. Гра-зачіпка “Комора”
Ця гра потребує як швидкості, так і якості виконання роботи.
Клас ділиться на дві команди. Одні — “Бур’яни”, інші — “Камінці”. Або дайте їм 

нейтральні назви на кшталт, “Сонце” та “Дощ”.
Їхнє завдання — відділити одне від одного зерна пшениці, дрібні камінці, суху 

траву, і все це поскладати в три коробки. Рекомендуємо для ускладнення завдання 
підібрати для цієї гри дуже дрібні камінці, щоб важко було відрізнити їх від насін-
ня пшениці.

Виграє та команда, яка впоралася першою і при тому ретельно відділила всі три 
компоненти.

Обговорення гри.

Чи легко було відділяти один від одного дрібні елементи? 
Чому до комори не кладуть каміння? 

Суть гри полягає в тому, щоб наочно продемонструвати цінність добірного зер-
на і його призначення для людини. А також пояснити дітям те, що бур’ян та камін-
ці у процесі дозрівання пшениці відіграють негативну роль і їх, звісно, до комори 
не несуть.

5. Ілюстрація “Радар”
На ватмані зображена територія України. В Києві розташована радіовежа, яка 

надсилає радіохвилі у всі куточки країни. Але в кожному населеному пункті стоїть 
радар, який “глушить” ці хвилі, і мешканці України дуже погано, а то й зовсім не чу-
ють радіо.

Це алегорична ілюстрація, притча. Її зміст: центральна вежа — це Слово Боже, 
яке транслюється у всі куточки України, а радар — це ті перепони, які не дозволя-
ють українцям чути Слово в ефірі.

Суть ілюстрації — продемонструвати дітям принцип диявола, яким він користу-
ється, ставлячи перепони на шляху прийняття людиною Слова Божого.
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6. Знайомство дітей з темою уроку
Їм говориться про те, що сьогодні вони пізнають одну духовну істину, за яку лю-

битимуть Христа ще більше, — Ісус так любить людей, що пояснює їм духовні істи-
ни за допомогою притч, аби ті краще зрозуміли їх.

7. Виклад нового матеріалу 
Звучить (із диска) або читається з Біблії оповідь — Євангеліє від Матвія 

13:1-23.
Євангеліст Матвій розповідає, що “Того ж дня Ісус вийшов із дому, та й сів біля 

моря. І безліч народу зібралась до Нього, так що Він увійшов був до човна та сів, а 
ввесь натовп стояв понад берегом. І багато навчав Він їх притчами”.

Саме тоді Господь розповідає притчу про сіяча, яку згодом оспівуватимуть мит-
ці на полотнах, у піснях, у фресках, у скульптурах... Але зараз Ісус не думає про ве-
лике мистецтво, Він думає про ті вистраждані людські душі, які стоять біля Нього і 
дивляться Йому в вічі, а також про мільйони тих, які житимуть після Його смерті і 
потребуватимуть спасіння.

Христос говорив про Царство. Учні очікували політичного царства, в котрому єв-
рейський народ під керівництвом Месії буде правити світом. Ірод, швидше за все, 
теж розділяв цю віру і тому намагався знищити Ісуса в дитинстві. Він думав, що 
Царство Христа стане загрозою його політичному царству. Іван Хреститель, ймо-
вірно, також розділяв цю віру, бо коли Ісус не зробив ніяких поривань щодо його 
звільнення з в’язниці, Іван почав сумніватися у Його Месіанстві. (Матвія 11:3). Щодо 
Івана Хрестителя — це може бути лише припущення.

Дванадцять апостолів точно розділяли цю віру навіть після воскресіння Христа. 
Останнє запитання, задане ними Ісусу, було: “Чи не часу цього відбудуєш Ти, Гос-
поди, царство Ізраїлеві?” (Дії 1:6). Їх перш за все турбувала політична незалежність 
країни, а не особисте спасіння кожного із них.

Що ж представляє собою Царство, заради якого приходив у цей світ Христос? Це 
Царство далеко не політичне за своїм характером. Це Царство — владарювання в 
серцях людей та преображення їхнього життя. Людське серце є тією сферою, в якій 
царює Ісус, і заради встановлення такого Царства Він приходив на землю, аби все 
людство полюбило Його. Чому ми повинні любити Його? Щоб стати подібними до 
Нього! Прив’язаність, вірність Йому і поклоніння є джерелом всієї краси і втіхи у 
житті; вони відроджують душу і преображають характер людини.

Слово “Царство” у тому змісті, в якому воно використовується в Новому Завіті, 
має досить широке поняття. Іноді воно означає Боже життя в людському серці, в ін-
ших випадках говорить про спільне володарювання праведних серед людей. Інколи 
цим словом називають церкву, інколи- християнський світ, інколи — тисячолітнє 
царство Ісуса, іноді — Небесне Царство. Основне ж значення цього слова — це гос-
подарювання Христа в серцях людей в усі часи, а пізніше — у вічності.

Притча про сіяча записана також і в Євангеліях від Марка (4:1-25) та Луки (8:4-16). 
Нам відомо, що душі людські відроджуються від Слова Божого (1 Петра 1:23), тому 
Христос все Своє життя присвятив благовістю.

Господь настільки доступно та ретельно протрактував цю притчу, що нам і немає 
чого додати. Знаємо лише одне, що є люди, які дозволяють лукавому викрасти із їх-
нього серця Слово Боже. Є ті, непостійні, які, зіштовхнувшись у житті своєму з утис-
ками або переслідуваннями, одразу ж спокушуються. Є й такі, у яких клопоти віку 
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цього та омана багатства заглушують Слово, — і воно зостається без плоду. А є ті, які 
берегтимуть його все своє життя і служитимуть Господу вірою та правдою.

А до якої категорії відносимося ми? Наразі це актуальне запитання, на яке по-
трібно дати чесну відповідь.

8. Обговорення 
Використання обладнання та проголошення основних думок за темою.

Біблія — це Слово Боже, яке сьогодні сіється у світі людьми- 
благовісниками;

торбина із пшеничним зерном — це наочність, зерно — алегорія Слову Бо- 
жого, про яке говорив Ісус;

камінці, іграшкові птахи, сухе зілля — вороги людській душі щодо прийнят- 
тя та зрощування Слова;

малюнки ока та вуха — органи зору та слуху, задіяні в отриманні інформа- 
ції про Царство Боже;

горщик із пророслою пшеницею — схожий процес відбувається із зерном  
віри, яке сіється у ґрунт людського серця;

паляниця — результат дозрівання зерна. 

Ісус говорив з людьми притчами для того, щоб доступніше пояснювати ду- 
ховні істини.

9. Вивчення ключового вірша
Оскільки зміст цього біблійного вірша потребує ґрунтовного пояснення, не за-

будьте перед вивченням пояснити його дітям.
На великому форматі зображений кольоровий пшеничний колос, на ньому напи-

саний ключовий вірш, безпосередньо на кожній зернині — по слову. Почерговість 
читання вірша: перше слово надруковане на лівому зерні, друге на правому і т.д. 
Діти мають зрозуміти суть написання, прочитати вірш та записати його до зоши-
тів. Після цього вивчити напам’ять.

10. Закріплення матеріалу шляхом рольової гри “Притча про 
сіяча”

Діти середнього шкільного віку ще залюбки ставлять театральні вистави. Роз-
дайте їм ролі і розкажіть обов’язки.

Діючі особи:
2 пташки; 

1-ша зернина — щаслива зернина; 

2 — га зернина — безладна зернина; 

3 — тя зернина — горда зернина. 

сіяч. 
( У цій інсценівці люди будуть грати рослини).
Порада для ведучого: необхідно робити паузу після кожної репліки, щоб учасни-

ки могли звершувати дію.
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“ Ось вийшов сіяч сіяти”.
Сіяч стоїть в ряду зліва останнім, повертається і йде біля лінії останніх учасни-

ків ( вони в цей час стоять спиною до глядачів). Він робить рух, ніби дістає зерно із 
торбини і розсіває його навколо себе.

Зерно і бур’яни. Коли сіяч проходить повз кожного учасника, той швидко повер-
тається обличчям до глядачів і згинається в грудочку на підлозі, залишаючись в та-
кому положенні, поки не настане його черга рости.

Так розташовуються на сцені зерно (З) і будяки (Б):
З З БЗБ
1-ше зерно; 2-ге зерно; будяк; 3-тє зерно; будяк
І коли він сіяв, одні зерна впали край дороги.
1-ша зернина (щаслива) росте і завмирає з радісним виразом обличчя.
Примітка. Під час росту “зерно” видає радісні звуки.
І налетіли птахи, і повидзьовбували їх;
Сіяч і дві пташки. Птахи махають крилами, підлітають до “зернини”, кажучи : 

“Кар–кар”, і закльовують “рослину” до смерті. “Рослина” повільно опускається, коли 
її клюють. “Рослини” повертаються в попереднє положення “зернини”.

Інші ж упали на ґрунт кам’янистий, де небагато було землі.
Друге зерно росте в безладі, “згорбленим”. Не забудьте створювати незрозумі-

лий шум під час росту, на зразок “ш-ш-ш” і т.д.
І швидко посходили, бо земля була неглибокою;
Друге зерно дивиться вниз на землю.
Коли ж зійшло сонце,
Друге зерно дивиться вверх на сонце зі зляканим виразом на обличчі.
Зів’яли.
Друге зерно витирає рукою лоб, ніби спітнівши.
І, не маючи коріння — всохли;
Друге зерно повільно “тане” і стискається ( імітуючи засихання), утворюючи 

звук, схожий на стогін, згинається додолу і приймає положення “щільної грудоч-
ки” на землі.

Інші ж упали між тернини.
Третя зернина — горда зернина, вона росте в гордості — “ качає м’язи”, дивиться 

на себе в дзеркало. Видає звуки “Хм!”
І виросла тернина.
Два будяка ростуть справа і зліва від “третьої” зернини, голосно видаючи шипля-

чі і свистячі звуки. Руки будяків повинні бути переплетені мотузками і викривлені 
в загрозливих рухах.

І заглушила їх.
Два будяки одночасно повертаються до третьої зернини і душать її, доки не зва-

лять на землю.
“Будяки” злорадно сміються: “Ха-ха-ха”, а третя “зернина” кричить, 

помираючи:
“А-а-а”. Всі три “зернини” повинні повернутися у вихідну позицію — зігнутися в 

грудочку на землі.
Інші ж упали на добру землю і принесли плід: одні в стократ.
Третя зернина і будяки ростуть разом до положення, коли вони стають прямо, і 

завмирають, піднявши руки над головою.
Другі в шістдесят.
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Друге зерня підіймається до рівня плеча і завмирає — тіло повинно бути в напів-
зігнутому положенні ( не стійте прямо).

Інші ж в тридцять.
Перше зерня підіймається до сидячого положення і завмирає — коліна повинні 

впиратися в землю.
Хто має вуха слухати, нехай слухає!
Всі стоять в завмерлому положенні, поки ведучий читає пояснення притчі. Мат-

вія 13:18-23
Примітка: повинно бути чотири “зернини”.

Обговорення рольової гри.

 Чи сподобалося бути героями притчі про сіяча? 
 Який головний герой сподобався найбільше? Чому? 
 Чому навчає нас ця історія? 

11. Рукоділля 
Діти висипають картини крупами: пшеничною, гороховою, пшоняною, рисовою, 

гречаною і т.д. Для цієї роботи потрібно підготувати картки, трафарет, клей, фарби. 
Сюжет — сіяч, який працює на полі або пейзаж.

III. Підсумок уроку

Оповідання для закріплення матеріалу 
Людмила Ганжелюк

Найдорожча Книга про Ісуса
“Бо людині, котра добра перед лицем Його, 

Він дає мудрість і пізнання, і радість” (Книга Еклезіястова 2:26).

Вітя любив книги. Коли мама запитувала: “Що тобі купити на день народжен-
ня?”, він відповідав не роздумуючи: “Книжечку”. На свято Нового року Віті купили 
енциклопедію про тварин. Там є леопарди, тигри, леви такі ж, як у зоопарку.

Якось мама запитала, чи не бажає він сам виготовити книгу?
— Добре, але як?
— Ми спробуємо разом. Для книги треба 5 прямокутних аркушів білого паперу.
Хлопчик допоміг вирізати і склеїти книжку. На першій сторінці Вітя поставив 

чорною фарбою криві цятки. На другій намалював червоний хрест. Третю мама по-
радила залишити без малюнка. На четвертій — обличчя з гарною посмішкою. На 
п’ятій — золотий палац.

— Мамо, але як цю книгу треба розуміти?
— Послухай, я поясню, як її читати. Чорні цятки схожі на гріхи і сум від того, що 

ми робимо. Хрест нагадує Ісуса, Котрий помер за нас і пролив кров. Через це хрест 
червоний. Біла сторінка показує, що Бог прощає, коли ми просимо у Нього проба-
чення. Веселе обличчя говорить про радість і щастя, бо ми приходимо з гріхами до 
Ісуса і Він очищає. Золотий палац нагадує про обітницю Бога дати нам життя вічне 
на небесах. Що ж, тоді залишилося лише назвати книгу. Як назвемо?

— “Я люблю Тебе, Ісусе!” — це гарна назва?
— Найкраща, — посміхнулася мама.
І Віталик почав робити такі книжечки для всіх своїх друзів.



138 УРОК 16

Царство зернини

Висновок. Біблія — це Слово Боже, зерна якого сіються і сьогодні. І якщо в тво-
єму серці проросли зернятка віри і ти полюбив Ісуса, розкажи про це своїм товари-
шам, вони також Його полюблять. Адже хіба можна жити і не любити Христа?

12. Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки із афоризмами. 
Вони зачитуються дітям наприкінці уроку).

“Сійте розумне, добре, вічне” (М.Некрасов). 

“Хоча посів благословляється Богом, сіяти — справа людська”. 

“Замість того, щоб сіяти в тіло, треба сіяти в дух” (Галатам 6:8). 
Сьогодні у нас буде картка із одним невеликим текстом. Оскільки “Слово ста-

ло Тілом і перебувало між нами”, то ми пропонуємо поклонитися Христу за Його 
подвиг.

Незрівнянний Христос
Він став Сином людини, щоб ми могли бути дітьми Божими. Він прийшов з неба, 

де ріки ніколи не мерзнуть, вітри не дують, морозу не буває, квіти не в’януть, і ніх-
то ніколи не хворіє.

Він був народжений всупереч усім законам природи, ріс в скруті, жив у бідності; 
тільки одного разу Він перетнув кордон Своєї батьківщини, але й то лише в дитин-
стві. Він ніколи не був багатим чи впливовим.

Будучи Немовлям, Він злякав царя, в дитинстві, у віці дванадцяти років, здиву-
вав вчених священиків, а потім Він керував законами природи, ходив по хвилях, 
начебто бруківкою і втихомирював бурю. Він зцілював юрби людей без ліків, і не 
просив плати за Свій труд.

Він не написав жодної книги, але ні одна бібліотека світу не вмістить ті книги, які 
написані про Нього.

Він не написав жодної пісні, але є темою для більшості пісень світу.
Він не заснував жодної школи. Але всі школи світу не можуть похвалитися такою 

кількість своїх учнів, як є у Нього.
Він не здобув медичної освіти, але зцілив неймовірну кількість розбитих 

сердець.
Він ніколи не командував армією, не закликав солдата, не стріляв з гвинтівки. 

Але в жодного державного діяча ніколи не було стільки добровольців, що за його 
наказом змусили б стількох заколотників скласти зброю й здатися без жодного 
пострілу.

Великі люди приходи і йшли у забуття, а Він живе повіки! Сатана не зміг споку-
сити Його, Ірод не зміг вбити Його, і могила не змогла втримати Його. Він був ба-
гатий, але заради нас став бідним. “Наскільки бідним?” — запитує людина. Бідним 
настільки, що спав у чужих яслах, подорожував у чужому човні, в’їхав до Єрусалиму 
на чужому ослі, був похованим у чужій печері.

Все оманливе, але не Він; все тимчасове, але не Він, бо Він єдиний — досконалий, 
Він — всемогутній, вселюблячий, Він — наш Спаситель. Його Ім’я — Ісус Христос.

13. Домашнє завдання:
Вивчити напам’ять ключовий вірш. 
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Перечитати Біблію, а саме Євангеліє від Матвія 13:1-23. 

Намагатися щодня читати Біблію; 

Занотовувати найцінніші думки у духовний щоденник. 

Виростити пшеницю. Для цього купіть в магазині зерно пшениці та роздай- 
те його дітям. Поясність при цьому, що Слово Боже “сіє” в наші серця зер-
но віри, і від нас залежить, проросте воно чи ні; засохне чи принесе плід 
покаяння.

Нехай діти вдома посіють у якусь посудину ці зернята. Через тиждень-два (як ви 
вирішите) вони повинні принести цю посудину на заняття з уже пророслим зер-
ном. Ті, в кого буде найгарніша пшениця, звісно, отримують призи.

Але не забудьте про духовний зміст цієї наочності! Зерно Слова Божого, якщо 
воно не сіється, — не проростає; якщо не доглядається — засихає і плоду ніякого не 
приносить. Так, як ви (тобто діти) турбуватиметеся про зернята пшениці, так само 
турбуйтеся і про зерно Слова Божого! Дбайте про нього, приділяйте йому час — і ви 
неодмінно принесете гідний плід покаяння! А з ним отримаєте і спасіння для сво-
єї душі!

14. Оголошення

15. Молитва
“Господи! Ти справді незрівнянний, Ісусе! Ми любимо Тебе і хочемо при-

носити плід для Твого Царства! То ж дай сили та мудрості бути розумни-
ми християнами, які дорожать часом і чинять волю Твою святу. Не допус-
ти, щоб диявол викрадав Твоє Слово з наших сердець, щоб ніякі турботи й 
клопоти не знищили у нас Біблію, і ніяке багатство не затьмарило Тебе! 
Амінь”.
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Тема уроку

«Без такту»

Мета:

освітня:  4 з’ясувати з ді-
тьми, чому Христос не роз-
гнівався і не образився на 
прохання матері Зеведеє-
вих синів;
виховна: 4  виховува-
ти в дітей бажання по-
християнськи служити 
один одному;
розвивальна: 4  розвива-
ти в дітей правильне став-
лення до соціального ста-
новище людей у світі.

Біблійна основа  — Єван-
геліє від Матвія 20:17-28.
Найважливіша думка  
уроку — Ісус не обража-
ється і не гнівається на не-
коректні прохання людей, 
навпаки, Він смиренно їм 
служить.
Ключовий вірш:  “Син Люд-
ський прийшов не на те, 
щоб служили Йому, а щоб 
послужити, і душу Свою дати 
на викуп за багатьох!” (Мат-
вія 20:28).
Обладнання:  Біблія, бута-
форний п’єдестал 1,2 і 3 міс-
ця (на зразок спортивного), 
корона, чаша, рушник, таз із 
водою, мило, цвяхи, моло-
ток, три стільці з трьома на-
писами: “Невідомо”, “Бог”, 
“Невідомо”.

Усе це (і не більше) стоїть на окре-
мому столі. Обладнання має зацікав-
лювати дітей, про що ж буде говори-
тися сьогодні на уроці, адже вони вже 
знають із попередніх занять, що ви, 
беручи до рук наочності, які лежать на 
столі, розповідаєте їм цікаві істини про 
Ісуса Христа.

Подія — Прохання матері Зеведеєвих 
синів

Хід уроку
I. Вступна частина

Слова натхнення для вчителя

Я — вчитель обдарованої дитини, тому що...
Я відповідаю на всі запитання дитини, відповідаю терп- 
ляче та чесно.
На моїх уроках дитина може почувати себе вільно, не за- 
комплексовано, має право демонструвати свої творчі 
роботи.
Я не лаю дитину за безлад в класі чи на її столі, якщо це  
пов’язано з творчістю і роботу ще не завершено.
Я показую дитині, що люблю її не за досягнення та успі- 
хи, не за систематичне читання Біблії та старанне вико-
нання домашнього завдання, а просто за те, що вона є.
Я ніколи не порівнюю дитину з іншими і ніколи не кажу,  
що вона гірша за когось, адже вона — унікальне Боже 
творіння.
Я привчаю її мислити самостійно, молитися “ не абияк”, з  
благоговінням ставитися до Слова Божого.
Я не сварю дитину за помилки, тільки логічно пояс- 
нюю, чому це погано, і роблю це віч-на-віч, без сторон-
ніх людей.
Навчаю дитину мислити самостійно, мати свою думку і  
не боятися її висловити.
Я заохочую дитину вільно спілкуватися з дорослими  
будь-якого віку.
Я вірю в її здоровий глузд і довіряю їй. 
Я допомагаю дитині бути особистістю. 

Література до уроку:

1. Біблія/ Пер. Проф. І.Огієнко. — К.: УБТ, 2009.
2.  Шатров П.К. Золотые зерна мудрости. — Библия для всех. Санкт-

Петербург, 1997. — 473 с.
4.  Генрі Геллей. Біблійний довідник. — Санкт-Петербург: ХО “Біблія для 

всіх”, 1998. — 859 с.
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Вітання. Вітайтеся з дітьми привітно, з посмішкою на вустах. Створіть атмосфе-
ру затишку, безумовного прийняття та розуміння у класі.

Спів.

II. Основна частина

1. Біблійний персонаж сьогодні — мати синів Зеведеєвих
Заувага вчителю! Обережно з аудиторією! Якщо у класі є сироти, то діалог біблій-

ної героїні на початку потрібно переробити.
У клас заходить ошатно одягнена жінка з кошиком, у якому лежить Біблія.
Мати. Доброго дня, дорогі діти.
Відповіді дітей.
Мати. Мені вже так давно хотілося зустрітися з вами. Та я все ніяк не могла до 

вас дійти. Як ви живете?
Відповіді дітей.
Мати. А я — матір синів Зеведеєвих. Матір, яка дуже любить своїх синів. А у вас 

є сім’ї, батьки?
Відповіді дітей.
Мати. А чиї мами люблять своїх дітей?
Відповіді дітей.
Мати. Так от і я дуже люблю своїх синів. Вони — послідовники великого Учите-

ля, Його звати Ісус. Постійно з Ним ходять, вчаться у Нього, розповідають мені не-
ймовірні історії про те, які чудеса творить цей Учитель. Він справді не такий, як усі, 
і Йому таки вдасться відбудувати царство Ізраїля! І от я, як матір, надумала про них 
потурбуватися. Підійшла до Ісуса і попросила про одну послугу. А на мене решта 
учнів як накинуться, як розгніваються, то я і не знала, що вже казати та робити. Ду-
мала, що і Учитель мене прожене. Але Він так дивно повівся…

Зупиняється у розмові, а потім продовжує захоплено:
— Він відповів мені так, що в мене геть подих перехопило… Та про це ви довіда-

єтеся з Біблії, а я хочу з вами помолитися до Бога, щоб Він і вас благословив так, як 
благословив моїх дітей.

2. Молитва дітей разом з матір’ю синів Зеведеєвих
“Господи! Нехай ось ці дівчатка та хлопчики будуть Твоїми синами та донька-

ми, і нехай Твоє Отцівське благословення рясно виллється на їхні долі, щоб жили 
вони щасливо і виконували своє призначення на землі, слухалися батьків і поважа-
ли їхню думку в усьому. Амінь”.

3. Перевірка домашнього завдання
Діти мають розказати про одну із якостей Ісуса Христа, про яку вони дові- 
далися на минулому уроці, а саме — Ісус так любить людей, що пояснює їм 
духовні істини за допомогою притч, аби ті краще зрозуміли їх.

Розповідь біблійного вірша з посиланням та його тлумачення. 

Наклеювання “ягід” (наклейок) на гроно винограду. Нагадуємо, що фіоле- 
тове коло — це домашнє завдання, виконане на “відмінно”, червоне — щось 
недопрацьовано, зелене коло — домашнє завдання погано виконане, чор-
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не — не виконано взагалі. Декілька дітей можуть поділитися тими біблійни-
ми істинами, про які вони довідалися під час читання Біблії.

Показують щоденники читання Біблії — у них вчителем робляться помітки,  
пишуться заохочувальні слова.

4. Гра-зачіпка “Вільний стілець”
Якщо у класі 15 дітей, то для цієї гри потрібно 14 вільних стільців. Їх ставлять ко-

лом, або в декілька рядів, як ви забажаєте, або як вам дозволятиме територія. Діти 
стоять, ходять по класу. Як тільки зазвучить музика, вони мають сісти на порожні 
стільці. Одному учневі, звісно, не дістанеться вільного місця, таким чином він ви-
буває з гри. Потім забирається ще один стілець, звучить музика, і діти знову сіда-
ють на стільці. Знову хтось вибуває, потім ще — і так грають діти доти, доки не зали-
шиться один стілець і два учні. Звучить музика і хтось із них має сісти. Виграє той, 
кому таки вдалося сісти на вільне місце.

Обговорення гри.

Що не сподобалося у грі? 
Хто виграв? 
Що говорить Біблія стосовно того, як ми маємо догоджати один одному у прак- 
тичному щоденному житті?
Яким має бути наше служіння один одному? 

5. Ілюстрація “Два серця”
На папері формату А-1 зображено два серця. Одне — мале, друге — велике. Нав-

коло малого серця зображені стрілки, які вказують, що все спрямовується до нього. 
Нав коло великого серця аналогічні стрілки, проте вони вказують, що все спрямо-
вується від нього. Перше серце підписується вчителем у присутності дітей “Люди-
на”, друге — “Бог”.

Суть ілюстрації полягає в тому, аби показати дітям різницю між людським сер-
цем і Божим. Егоїзм людини, який живе у її серці, керує: “Все мені”. Безумовна любов 
Бога, яка переповнює Господнє серце, каже: “Все від Мене — людині”.

6. Знайомство дітей з темою уроку 
Їм говориться про те, що сьогодні вони пізнають одну духовну істину, за яку лю-

битимуть Христа ще більше, — Ісус не ображається і не гнівається на некоректні 
прохання людей, навпаки, Він смиренно їм служить.

7. Виклад нового матеріалу 
Звучить (із диска) або читається з Біблії оповідь — Євангеліє від 

Матвія 20:17-28.
Ісус вкотре розповідає учням про Свої страждання, про наругу, яку має понести 

за гріх всього світу… Його душа наповнюється смутком і боротьбою, Він ділить-
ся найболючішим зі Своїми послідовниками… Христос подумки уже в Гефсиманії, 
вже краплі крові, як краплі поту, стікають з Його чола, бич свистить над Його спи-
ною, шматує та рве шкіру, кров заливає очі, і Господь світу білого не бачить… Жінки 
зоддалік голосять. Ноги не йдуть, руки не підіймаються, спрага лещатами здушує 
горло і… біль… Самотній біль Бога, який ніхто з людей не прийме на себе і ніколи не 
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переживе… Усе це і навіть більше, про що ми й не здогадуємося, наповнювало душу 
нашого Господа, як раптом до Нього підходить жінка і хоче щось попросити.

Христос запитує її: “Чого хочеш? Вона каже Йому: “Скажи, щоб обидва сини мої 
ці сіли в Царстві Твоїм — праворуч один, і ліворуч від Тебе один”.

Господь не вибухнув гнівом, не накричав на жінку і не “поставив її на місце”. В 
Нього навіть від цієї безтактності мову не відібрало…

Ситуація, що склалася — неординарна, та вона чомусь не здивувала Христа. Вона 
не зачепила Його самолюбства, бо у Нього не було того самолюбства. Навпаки, сер-
це Бога наповнює любов до Свого Отця та повна покора Йому: “А сидіти праворуч 
Мене та ліворуч — не Моє це давати, а кому від Мого Отця те вготовано” (вірш 23). 
Серце Бога наповнює і любов до людини, бо Він учить нас праведності: “А хто з вас 
бути першим бажає, — нехай буде він вам за раба” (вірш 27).

Весь жах цієї суперечки полягає в тому, що вона виникла одразу після преобра-
ження. Що ще гірше, вони повторили те ж саме знову, коли прийшли в Капернаум 
(Матв. 18:1-5; Марка 9:33-37). Яке ж незмірне терпіння повинно було бути в Ісуса! І 
яке вражаюче вміння спілкуватися з людьми!

Чому Ісус не присоромив матері та її синів? Він прагнув їхнього спасіння. А гово-
рити про безумовну любов і при цьому гніватися — це не в правилах Ісуса. Це зро-
бить решта апостолів, як тільки почують про це прохання. Бо вони — такі ж люди, 
як і сини Зеведеєві.

P.S. Якщо Господь дозволить, то цікаво було б у небі довідатися, кому ж, все-таки, 
належать ці два місця біля Ісуса, про які так сперечалися Його учні?

8. Обговорення 
Використання обладнання та проголошення основних думок за темою.

бутафорний п’єдестал 1,2 і 3 місця (на зразок спортивного) свідчить про те,  
що у світі за допомогою змагань люди виборюють собі призові місця;

медаль — нагорода переможця, 

чаша, рушник, таз із водою, мило — за допомогою цих речей Господь служив  
учням, коли мив їм ноги;

цвяхи, молоток — це атрибути смиренної покори перед невіглаством людей  
та добровільне спасіння людства;

три стільці з трьома написами: “Невідомо”, “Бог”, “Невідомо” — символізу- 
ватимуть те, що ніхто не знає, хто сидітиме праворуч і ліворуч Ісуса у Цар-
стві Його, лише Отець, що на небесах.

9. Вивчення ключового вірша
Він наклеєний під стільцями, які стоять біля парт. Вірш по слову надрукований 

на папері формату А-4 і скотчем приклеєний до стільця. Діти про це не знають доти, 
доки не прийде час їм вчити вірш.

Кожен папірець зі словом пронумерований. Вихованцям необхідно переверну-
ти стільці, відклеїти аркуші, скласти номер за номером, прочитати ключовий вірш 
і записати його до зошитів. Як тільки всі виконали це завдання, переходять до ви-
вчення вірша напам’ять.
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10. Закріплення матеріалу шляхом “Чемпіон за 1 хвилину”
(Ідея Тетяни Пузиченко)

Як ви вже зрозуміли, гра триватиме рівно одну хвилину. Кожен учень отримує 
персональну картку руху, бо у цій грі кожен грає сам за себе. На ній зображено послі-
довність руху дитини від пункту до пункту. Дивіться, не помиліться з нумерацією!

Отож, на кожному пункті дитина має виконати певне завдання. Це завдання або 
виконується дуже легко, або не виконується взагалі, мається на увазі, що воно не 
під силу дитині. Якщо гравець розуміє, що не може його виконати, потрібно шви-
денько йти до наступного пункту.

За виконання завдання на картці ставиться “хрестик”.
Коли в групі є багато дітей, пропонуємо об’єднати по чотири — п’ять станцій на 

одному місці, інакше вам доведеться шукати чимало дорослих людей, які б стоя-
ли на станціях, задавали завдання і слідкували за їхнім виконанням чи невиконан-
ням. Тільки продумайте наперед, які саме станції об’єднаєте.

Перелік запропонованих дій, які треба виконати, аби стати чемпіоном за 
хвилину:

1. зламати сірник;
2. з’їсти цукерку;
3. скласти папірець вчетверо;
4. підняти стілець;
5. підстрибнути 5 разів;
6. налущити жменю соняшникового насіння;
7. полагодити колесо;
8. підклеїти пошарпану книгу;
9. зав’язати бант;
10. вмити обличчя;
11. 5 разів присісти;
12. з’їсти одне печиво;
13. підняти гирю;
14. прочитати історію з Біблії;
15. намалювати портрет свого товариша.
Той вихованець, який виконає найбільшу кількість завдань і назбирає найбільше 

“хрестиків”, стає переможцем та отримує приз.

Висновок. За одну хвилину можна зробити багато чого і стати міні-чемпіоном. 
Але за одну хвилину можна і поранити людину грубим словом, і не надати допомоги 
потерпілому.

А можна за одну хвилину встигнути попросити прощення, як у людини, так і в Бога. 
Тільки не варто відкладати таку важливу справу, як покаяння, на потім, коли жити за-
лишається лише одну хвилину. Це надто ризиковано!

11. Рукоділля
Плетіння із кольорових стрічок гарних закладок в Біблію, які діти потім подару-

ють друзям.
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Тільки перед початком роботи варто наголосити на тому, що ми сьогодні слу-
жимо один одному, тому цей сувенір робитимемо своєму товаришеві, який сидить 
поруч.

III. Підсумок уроку

Оповідання для закріплення матеріалу 

Цар і пастух
Жив у далекій країні цар. На схилі літ він захотів знайти у своєму царстві людей, 

котрі шанують, слухають та виконують його накази.
— Ось, — каже, — я все бачив на своєму віку, і не було нічого такого, чого б не ба-

чили мої очі. Одного тільки я не пізнав у житті — Бога. Хочу бачити Його!
І віддав цар наказ своїм вельможам та мудрецям, сказавши їм:
— Якщо не покажете мені Бога, всіх посаджу до в’язниці і тяжко покараю. Даю 

вам строк — 3 дні.
Всі засумували. Поникли голови у царедворців.
Третього дня в обідню пору, коли підійшов до завершення установлений строк, 

цар кличе до себе всіх царедворців. Мовчать вуста мудреців та вельмож, і грізне 
слово наказу уже готове зірватися з вуст царя. Але раптом стає перед царем пастух, 
який прийшов з поля і каже:

— Дозволь мені, царю, твоє бажання виконати!
— Добре, — говорить цар, — але дивись мені, якщо не виконаєш, голова твоя буде 

відтята!
Вивів пастух царя на майдан, показав на сонце і каже:
— Дивись!
Підняв цар голову, хотів було подивитися, але яскраве світло сонця вдарило йому 

у вічі, і він опустив голову.
— Ти що, — говорить він пастуху, — хочеш, щоб я осліп?
— Царю, — сказав пастух, — це ж тільки одне із творінь Божих, тільки маленький 

промінь Його величі. Як же ти хочеш побачити Його слабкими своїми очима? Шу-
кай Бога іншими очима!

Сподобалося це царю.
— Дай мені відповідь на ще одне запитання: хто був раніше Бога?
Подумав пастух і відповідає:
— Прошу тебе, Владико, не прогнівайся тільки на мене, почни рахувати.
Цар почав лічити:
— Один, два, три, чотири...
— Ні, ні, — перебив його пастух, — почни рахувати раніше одного.
— Хіба це можливо? — заперечив цар. — Раніше одного нічого нема!
— Мудре слово ти сказав. І раніше Бога нічого не було! — сказав пастух.
Ще більше сподобалося це царю, і він говорить до пастуха:
— Подарую тобі велике багатство, тільки дай мені відповідь і на третє запитан-

ня: що робить Бог?
Бачить пастух, що стало м’яким серце царя, і каже:
— Добре, я і на це запитання відповім тобі, тільки виконай моє прохання. Помі-

няймось на деякий час одягом.
Зняв цар з себе одяг, віддав її пастуху, а сам одягнув його кафтан. Зійшов пастух 

на трон, взяв скіпетр в руки і сказав:
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— Ось що робить Бог: одних підіймає, а інших принижує.
І пастух знову одягнув свій кафтан. Задумався цар. Глибоко в душу запали йому 

ці слова, і раптом, ніби від великої радості, він вигукнув:
— Ось тепер я бачу Бога!
З тих пір цар став християнином. І все це відбулося через покору одного смирен-

ного чоловіка. Пастуху він дав велике багатство, через що той забув про свою бід-
ність. А мудреців вигнав зі своєї країни, бо вони називали себе мудрими, а Бога не 
знайшли своєю мудрістю.

Обговорення.

Ісус не ображався і не гнівався на некоректні прохання людей, навпаки, Він  
смиренно їм служив, і це є прикладом для усіх християн.
Якби пастух не виявив бажання послужити царю, чи став би той  
християнином?
Чи легко служити тій людині, яка є некоректною? 

12. Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки із афоризмами. 
Вони зачитуються дітям в кінці уроку).

Служити Богу всім серцем — не труд, а задоволення. 

Служіння Господу — це служіння людям за прикладом Христа, а Христос  
служив людям любов’ю.

Служіння Богу — справа самовіддана; подвиг великий, за який Бог щедро  
нагороджує.

Життя слідування за Христом і життя служіння Йому — нероздільні. 

Служіння Богу холодною, сонливою душею приносить лише шкоду всім  
навколо.

Як воїн бореться в поту, в пилу, під спекою, в трудах і стражданнях, так і  
праведнику на землі потрібно багато терпіти і все великодушно переноси-
ти, якщо він хоче отримати вінець.

Зустрівшись з людиною, думай не про те, чим вона може бути тобі корис- 
ною, а про те, чим ти можеш послужити їй.

13. Домашнє завдання:
Вивчити напам’ять ключовий вірш. 

Перечитати Євангеліє від Матвія 20:17-28. 

Намагатися щодня читати Біблію; 

Занотовувати найцінніші думки у духовний щоденник. 

14. Оголошення

15. Молитва
Діти стають по двоє (дівчинка з дівчинкою, хлопчик з хлопчиком) і моляться 

один за одного.
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А також вихованці можуть поцікавитися потребами вчителів і молитися за них 
або використати стандартний варіант — на папірцях написати свої молитовні про-
хання, на які вони хочуть, аби Бог відповів, й обмінятися ними, щоб протягом на-
ступного тижня молилися один за одного.
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Хід уроку
I. Вступна частина

Особисто для вчителя

Служіння колін
Те, що я можу схилити свої коліна, це вже щастя. На зем-

ній кулі тисячі людей хотіли б це зробити бодай один раз на 
день, та, на превеликий жаль, вони прикуті до інвалідних віз-
ків. Їхні ноги не здатні рухатися, наші ж звершують щоденні, 
звичні для них маршрути: з кімнати на кухню; з дому до ма-
газину; з роботи додому. Ми, заклопотані люди, часто не оці-
нюємо те, що маємо — звичайний рух нашого тіла. А, виявля-
ється, що він — це велике щастя!

Те, що мої коліна схилені в молитві, — це благодатне, при-
множене в тисячу разів щастя! Мої коліна схиляються перед 
Всемогутнім Богом! І я з кожним роком дедалі глибше усві-
домлюю, що це їхнє служіння і їхня мета. Схилені коліна — 
це вияв моєї покори, смирення, благоговіння перед Тим, Хто 
вище мене, перед Тим, Хто створив мене, Самим Богом!

Те, що я хочу схиляти свої коліна, — це вияв моєї віри. Чому 
я роблю це так часто? Хто навчив мене цьому? Чому я хочу 
схиляти свої коліна перед Творцем усього видимого і неви-
димого? Тому що в мене є потреба: за велінням Духа Святого 
схилятися в молитві і розмовляти з Богом. Я не дозволю собі 
стояти під час молитви як-небудь, якою б не була моя втома; 
тим більше молитися абияк. Своїми схиленими коліньми я 
свідкуватиму Богу про те, що моя залежність від Нього є по-
вною і безповоротною.

18
УРОК

Тема уроку

«Кесарю — 
кесареве»

Мета:

освітня: 4  з’ясувати з ді-
тьми, чому Христос дав по-
даток на Храм;
виховна:  4 виховувати в ді-
тей шанобливе ставлення 
до влади;
розвивальна:  4 розвивати 
в дітей правильне бачен-
ня влади.

Біблійна основа  — Єван-
геліє від Матвія 17:24-27, 
22: 15-22.
Найважливіша думка  
уроку — Ісус покірний зем-
ній владі і вчить цьому Своїх 
послідовників.
Ключовий вірш:  “Тож від-
дайте кесареве — кесареві, 
а Богові — Боже” (Єванге-
ліє від Матвія 22:21).
Обладнання:  Біблія, вуд-
ка, одна жива риба (ма-
ється на увазі не смажена) 
або іграшка-риба; шоколад-
ні монети за кількістю при-
сутніх дітей у класі; одна ме-
талева гривня, малюнок 
храму.

Усе це (і не більше) стоїть на окре-
мому столі. Обладнання має заціка-
вити дітей, про що ж буде говоритися 
сьогодні на уроці, адже вони вже ма-
ють досвід із попереднього заняття, що 
ви, беручи до рук наочності, які лежать 
на столі, розповідаєте їм цікаві істини 
про Ісуса Христа.

Подія — Ісус дає податок на Храм та 
розмовляє з фарисеями про податок для 

кесаря.

Література до уроку:

1.Біблія/ Пер. Проф. І.Огієнко. — К.: УБТ, 2009.
2. Шатров П.К. Золотые зерна мудрости. — Библия для всех. Санкт-

Петербург, 1997. — 473 с.
3. Генрі Геллей. Біблійний довідник. — Санкт-Петербург: ХО “Біблія для 

всіх”, 1998. — 859 с.
4. Слово Вчителю. Християнський духовно-просвітницький часопис. 

№3/2011. Рівне, 2011. — 59 с.
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Те, що я буду схиляти коліна, говоритиме що моя любов до Господа жива. Я від-
даю Йому шану і хвалу, подяку та уклін, бо Він навчив мене надіятися на Нього!

Мої схилені коліна — це моє служіння як вчителя біблійної години. Саме на колі-
нах я говорю з Богом про тих дітей, котрі живуть зі мною поряд. Саме так, схилив-
ши коліна, я надіюся на Божі благословення, котрі записані у 20 Псалмі і приймаю 
їх вірою.

“Господь нехай вислухає тебе в день скорботи; нехай ім’я Бога Якова захистить 
тебе! Нехай пошле тобі поміч із Святині, нехай підтримає тебе з Сіону. Нехай Він зга-
дає про всі жертвоприношення твої і всеспалення твої нехай прийме” — пише цар Да-
вид. Але це не тільки слова побажання, а глибокі благословення, котрі отримає той, 
хто вірить у святого Бога. Далі Давид висловлюється ще конкретніше і переконли-
віше як той, хто має право це сказати:

“Нехай дасть тобі згідно бажання серця твого і нехай здійснить усі твої помисли. І 
ми будемо радіти спасінням твоїм; і в ім’я Бога нашого піднімемо прапор; Господь не-
хай задовольнить всі прохання твої”.

І далі додає: “Одні хваляться колесницями, а інші кіньми; ми ж ім’ям Господа, Бога 
нашого! Вони похитнулись і впали, — ми ж стоїмо і тримаємося міцно! Господи, спа-
си! Царю, вислухай нас у день поклику нашого!”

Великий чоловік віри вчить сьогодні нас вірити Богу, довіряти Йому і надіятися 
лише на Нього. Більше того, Давидові щирі побажання звучать для всіх християн як 
благословення, які ми приймаємо вірою! Переможна ця віра — віра наша!

І зараз, схиливши коліна, я відчуваю внутрішню гармонію, адже перебуваю в єд-
нанні з Господом! Прийми, Боже, служіння моїх колін…

Отець Небесний! Щоразу, коли я розмовляю з Тобою і схиляю свої коліна, коли 
я розмовляю з Тобою про все, що болить і тішить, знай, я люблю Тебе і вірю, що Ти 
можеш все, навіть те, про що не скажу в молитві!

Вітання. Налагодження контакту з класом. Привітайте дітей з початком ново-
го дня і побажайте їм гарного настрою та доброго здоров’я, а також побажайте їм, 
аби вони довідалися на сьогоднішньому уроці щось таке, про що ще ніколи не чули 
у своєму житті.

Поцікавтеся, як у них справи з покорою батькам, вчителям. Чи слухають вони 
класного керівника, старосту класу? Чи є у них бажання робити те, про що просять 
їхні батьки? Адже покора чи непокора владі, що над ними — це те, з чим вони зу-
стрічаються щодня. Це їхній щоденний вибір, отож, перемога чи поразка.

Спів.

II. Основна частина

1. Біблійні персонажі сьогодні — збирач дидрахм на храм
У клас заходить чоловік, у якого через плече висить торбина. У ній лежить чима-

ло монет (чути, як вони бряжчать). Він веселий, життєрадісний, обіймає дітей і ві-
тається з ними.

Збирач. Я вітаю вас, мої юні платники податків!
Відповіді дітей.
Збирач. Чому сумні у вас обличчя? Чому не бачу радості? Життя ж прекрасне! От 

ви скажіть мені, як називається ваше місто і чи багате воно?
Відповіді дітей.
Збирач. А скільки населення проживає у вашому місті?
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Відповіді дітей та вчителів.
Збирач. Чому я це запитую? Та тому, що кожен працюючий мешканець вашого 

містечка сплачує податки державі. Це такі гроші, які відраховуються із його зар-
плати. Чули про такі? О, то я вам розповім! Це дуже гарні гроші. Бо вони надходять 
регулярно і витрачаються на потреби людей. От я, скажімо, живу і працюю збира-
чем податків у місті Капернаумі. Бачите? (Показує торбину і гроші, які у ній). У мої 
обов’язки входить збирати дидрахми. Дидрахма — це така монета у дві драхми, річ-
ний податок на святиню, який повинен здавати кожен ізраїльтянин. То я слідкую 
за тим, аби ці гроші ретельно збиралися і передавалися на храм. А ви хто такі і чим 
тут займаєтеся?

Відповіді дітей.
Збирач. Це добре — вивчати Слово Боже у такому молодому віці. Ви — молодці, 

будете благословенні Богом. А я мушу йти далі збирати податки. То ж давайте по-
молимося, і кожен з нас виконуватиме свої обов’язки.

2. Молитва дітей разом зі збирачем податку
“Господи! Дякуємо Тобі за всі духовні та матеріальні блага, якими ми користує-

мося, живучи на землі. Навчи нас так любити Тебе, щоб шанувати Твій Закон і ви-
конувати Твої Заповіді. Амінь”.

3. Перевірка домашнього завдання
Діти мають розказати про одну із якостей Ісуса Христа, про яку вони дові- 
далися минулого уроку, а саме — Ісус не ображається і не гнівається на не-
коректні прохання людей, навпаки, Він смиренно їм служить.

Розповідь біблійного вірша з посиланням та його тлумачення. 

Наклеювання “ягід” (наклейок) на гроно винограду. Нагадуємо, що фіоле- 
тове коло — це домашнє завдання, виконане на “відмінно”, червоне — щось 
недопрацьовано, зелене коло — домашнє завдання погано виконане, чор-
не — не виконано взагалі. Декілька дітей можуть поділитися тими біблійни-
ми істинами, про які вони довідалися під час читання Біблії.

Показують щоденники читання Біблії — у них вчителем робляться помітки,  
пишуться заохочувальні слова.

4. Гра-зачіпка “Монетний двір”
Для участі у цій грі кожній дитині дається монета номіналом 5 копійок, чистий 

папір, простий олівець та ножиці. Завдання полягає в наступному: за 5 хвилин на 
папері заретушувати якомога більшу кількість копійок. Перемагає той, хто за цей 
час заретушує найбільшу кількість монет.

А тепер їх треба вирізати — на це завдання також дається 5 хвилин. Усі вирізані 
монети наприкінці уроку діти матимуть змогу використати в іншій грі. Тому вихо-
ванці повинні бути зацікавлені вирізати якомога більше монет.

Обговорення гри.

Яке завдання виявилося складним у цій грі? 
Чим для дітей є гроші? 
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5. Ілюстрація “Схема руху податків” 
На ватмані формату А-1 у центрі написане слово “Податки”.
Внизу аркуша висить три надрукованих запитання:
Що таке податки? Навіщо вони існують у державі? Чи варто їх сплачувати?
На ватмані навколо слова “Податки” намальовані кола з такими назвами: “Пен-

сіонери.” “Медицина”. “Освіта”. “Армія”. “Малозабезпечені”. “Сироти”. “Непра-
цездатні”. “Наука”. “Інваліди”. Від слова “Податки” до кожного слова проведені 
стрілочки.

Учитель пояснює, що всі податки, які сплачує працююче населення держави, а це 
певний відсоток від заробітної плати, ідуть на допомогу людям, які тим чи іншим 
чином належать до тих верств населення, які відображені в колах.

Чи варто їх сплачувати? Варто. Адже люди, в котрих обмежена працездатність 
або вони взагалі не працюють, живуть саме за рахунок цих грошей.

Суть ілюстрації полягає в тому, аби доступно пояснити дітям, що таке податки і 
навіщо вони потрібні суспільству, куди направляються і яким потребам служать.

6. Знайомство дітей з темою уроку 
Їм говориться про те, що сьогодні вони пізнають одну духовну істину, за яку 

любитимуть Христа ще більше, — Ісус покірний земній владі і вчить цьому Своїх 
послідовників.

7. Виклад нового матеріалу 
Звучить (із диска) або читається з біблійна оповідь — Євангеліє від Матвія 

17:24-27, 22: 15-22.
В Ісуса ніколи не було проблем із законом (мається на увазі із владою). Все Його 

життя — суцільна святість і покора земним керівникам, починаючи від батьків і за-
кінчуючи Понтієм Пилатом.

Коли Він прийшов у Капернаум, до Нього як до ізраїльтянина підійшов збирач 
податків. З прочитаного тексту ми знаємо, що він знав про Христа і про те, Хто Він, 
бо назвав Його учителем. Він запитав Петра щиро, нікого не спокушуючи і нікого 
не випробовуючи: “Чи не заплатить ваш учитель дидрахми?” Дидрахма — це моне-
та у дві драхми. Це був річний податок на святиню, який зобов’язаний був давати 
кожен ізраїльтянин.

Петро, не порадившись з Господом, одразу відповідає: “Так”. Згодом, “як він увій-
шов до дому, то Ісус попередив його і сказав: “Як ти думаєш, Симоне: царі земні з 
кого беруть мито або податки: від синів своїх, чи чужих?” А як той відказав: “Від чу-
жих”, то промовив до нього Ісус: “Тож вільні сини! Та щоб їх не спокусити, піди над 
море, та вудку закинь, і яку першу рибу ізловиш, візьми, і рота відкрий їй, — і зна-
йдеш статира (грецька срібна монета в 4 драхми), візьми ти його, — і віддай їм за 
Мене й за себе”… Тут євангелист Матвій ставить три крапки, даючи зрозуміти, що 
було продовження, яке від нас приховане.

Оскільки Отець Небесний, Котрому поклонялися та служили в храмі, був Батьком 
Ісусу Христу, то зрозуміло, що Ісус мав повне право не платити податки на храм. 
Але Він вирішує все-таки заплатити, заради тих же людей, щоб не спокушувати їх. 
Цим вчинком Він знову вчить нас покорі, так само як і власним хрещенням, в яко-
му Ісус не мав потреби.
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У цій ситуації Ісус знову проявив Свою Божественну природу та силу і показав 
Себе Петру як Сина Божого.

Мине трохи часу — і фарисеї захочуть спіймати Ісуса на слові Його та запитува-
тимуть про податки кесарю. Ісус і тут не схибить, не спотикнеться і не дасть приво-
ду для чийогось спотикання. На запитання “Чи годиться давати податок для кесаря, 
чи ні?” Ісус, знавши їхнє лукавство, відповість: “Чого ви, лицеміри, випробовує-
те Мене? Покажіть Мені гріш податковий” І принесли динарія Йому. А Він каже до 
них: “Чий це образ і напис?” Ті відказують: “Кесарів”. Тоді каже Він їм: “Тож віддай-
те кесареве — кесареві, а Богові — Боже”. А почувши таке, вони диву далися. І, ли-
шивши, Його, відійшли”. (Матв. 22:18-22).

Мудрість Ісуса — неземна, нелюдська і та, яка не підлягає обговоренню! Тому і 
ми, жителі 21 століття, вдивляючись і вчитуючись у Новий Завіт, маємо вчитися у 
Христа покорі земній та небесній владі. Ми повинні віддавати належну шану та по-
датки державній владі та віддавати належну шану та пожертвування Богові.

Щодо фарисеїв, то вони були найбільш численною і впливовою релігійною об-
щиною того часу. Вони відстоювали суворе формальне виконання звичаїв і тради-
цій. Серед них було немало гарних, щирих людей. Проте, в основному, вони були 
відомі як люди заздрісні, самоправедні, лицемірні. Фарисеї були релігійними ліде-
рами народу. Тому Христос говорив з ними відверто і прямо.

8. Обговорення 
Використання обладнання та проголошення основних думок за темою.
Обладнання:

вудка — це, власне, те, чим апостол Петро спіймав рибину, в роті якої були  
гроші;

одна жива риба (мається на увазі не смажена) або іграшка-риба — це та іс- 
тота, яка стала персонажем прочитаної нами події;

одна металева гривня — щось схоже було в роті рибини; 

малюнок храму — це та будівля, на яку збирався податок, бо вона потребу- 
вала догляду, утримання, а також гроші потрібні були на прожиття свяще-
никам — служителям храму.

9. Вивчення ключового вірша
З цупкого картону виготовлена велика монета, в центрі якої зображений кесар, 

а по колу надрукований біблійний вірш: “Тож віддайте кесареве — кесареві, а Бо-
гові — Боже”. На зворотному боці надруковане посилання з Біблії — Євангеліє від 
Матвія 22:21.

Діти читають цей текст, переписують його до зошитів і вивчають напам’ять.

10. Закріплення матеріалу шляхом гри “Сюрприз від податкової”
Дітям організовується міні-магазин із канцтоварами, одягом, книгами. Діти мо-

жуть купити у ньому лише одну річ. Але перед входом до магазину стоїть стіл, на 
ньому напис: “Податкова”. Кожен учень, проходячи повз нього, має здати податок 
із тих грошей, які вирізав на початку уроку. Про це говорить людина, яка сидить за 
цим столом. А це становить 30% від загальної суми. Тільки ця умова не проголошу-
ється вголос, тому кожен учень сам вибирає, здавати йому податки чи ні. Тим дітям, 
які здали податок, дарується шоколадна монета. А тим, які проігнорували цю вимо-



154 УРОК 18

Кесарю — кесареве

гу, нічого не дається, навпаки, вони мають сплатити штраф — віддати всі гроші, які 
вирізали на початку уроку.

Як довідатися про те, що дитина здала податок? Людина, котра сидить за столом, 
ставить одну декоративну печатку на одній із паперових монет і говорить про те, 
що за цю монету купувати нічого не можна.

11. Рукоділля
Оздоблення капшука (мішечка, в якому колись зберігали гроші).

III. Підсумок уроку

Оповідання для закріплення матеріалу 
Анжела Чудовець

Король Добре Серце
Жив-був король, який прославився на весь світ своїм добрим серцем. Він з вели-

кою любов’ю і турботою ставився до всіх мешканців свого королівства, піклуючись 
про кожного, немов батько, за що його так і прозвали: король Добре Серце.

Одного разу він звернувся до своїх підданих: “Завтра я хочу влаштувати бенкет 
на честь моїх друзів. Це будуть дуже почесні гості, а тому подбайте, щоб все було 
якнайкраще”.

Отримавши таке повеління, кожен узявся за свою справу, та оскільки король мав 
лагідну вдачу, його піддані не відзначилися особливою ретельністю.

Комірник, що видавав усе необхідне на королівську кухню, раптом з’ясував, що в 
коморі обмаль борошна та цукру. Що робити? За борошном треба їхати до млина, а 
за цукром — на цукроварню, а це ж стільки клопотів! Зітхнувши, комірник вирішив: 
“Що ж, доведеться обійтися тим, що є”.

Молочниця, яка дбала про те, аби на королівській кухні завжди вдосталь було 
свіжого молока, масла, сиру та вершків, цього разу, скуштувавши масло, відчула, 
що воно гірчить, а вершки віддають кислим. Але, щоб зібрати свіжі вершки й зби-
ти масло, потрібно стільки зусиль, а тому, ставлячи горнятка в кошик, сказала сама 
собі: “Як буде — так буде”. І щоб ще більше заспокоїти своє сумління, додала: “Чи 
ж мені не спати всю ніч? Можливо, не всі розсмакують, що масло й вершки не такі 
свіжі, як завжди”.

Садівник, який стежив, щоб усі зали палацу були прикрашені пишними букета-
ми троянд, подумав: “Добре було б устати завтра вдосвіта та нарізати свіжих кві-
тів, коли вони надзвичайно ніжні, всі вкриті крапельками роси й розливають непо-
вторний аромат. Проте саме над ранок сон особливо міцний і такий солодкий. До 
того ж, швидше за все, ніхто на ці букети не зверне ніякої уваги. То для чого ж таке 
марнотратство?” З такими думками садівник склав увесь свій реманент і поспішив 
додому.

Праля, котра піклувалася про те, аби вся білизна в палаці була бездоганно чи-
стою, оглянувши столи в бенкетній залі, з прикрістю помітила, що серветки не 
вражають своєю білизною, а на скатертині невідомо звідки взялася пляма. Усе це 
потрібно було негайно випрати й добре випрасувати. Праля вже хотіла зібрати сер-
ветки й скатертину зі столу, та раптом передумала, поглянувши на свої почервонілі 
й потріскані від холодної води руки. Не вагаючись, вона посунула срібного підсвіч-
ника так, щоб він якраз закрив собою пляму. “Ніхто і не помітить”, — подумала пра-
ля, зачиняючи за собою двері.
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А наступного ранку, коли урочисто заграли сурми й усі піддані вишикувалися в 
очікуванні почесних гостей, раптом прочинились двері бенкетної зали й увійшов 
король Добре Серце. Але… він був сам, без гостей.

“Що могло статися?” — збентежено подумали всі, і ще більше розгубилися, поба-
чивши, що обличчя короля сяє невимовною радістю і любов’ю.

“Любі мої, — звернувся король до своїх підданих, — ви і є мої найкращі друзі, мої 
найпочесніші гості, і це задля вас влаштовано цей пишний бенкет”.

Та король не почув у відповідь жодного радісного вигуку. Жодного слова вдяч-
ності. Усі стояли мовчки, похнюплено опустивши голови.

Обговорення.

Підлеглі слухалися свого короля лише частково, не всім серцем, тому і результат 
отримали пропорційний своїм старанням. Бог закликає всіх людей бути слухняними 
владі, що над ними. За цю покору люди отримуватимуть Його благословення.

12. Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки із афоризмами. 
Вони зачитуються дітям наприкінці уроку).

“Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, як не від Бога,  
і влади існуючі встановлені від Бога” (Римлян 13:1).

“Сердечно дякуй Богу і молись до Нього за тих, через котрих Він охороняє  
безпеку твого життя, твого дому, твоєї родини”.

“Народ, який шанує свою владу, догоджає Богові, тому що влада — це Боже  
керівництво”.

13. Домашнє завдання:
Вивчити напам’ять ключовий вірш. 

Перечитати Євангеліє від Матвія 17:24-27, 22: 15-22. 

Намагатися якомога частіше читати Біблію; 

Занотовувати найцінніші думки у духовний щоденник. 

14. Оголошення

15. Молитва
“Господи сил! Благослови, будь ласка, нашого Президента, Верховну Раду, 

керівників нашої області та міста Своєю мудрістю. Нехай вони розумно 
керують українським народом, дбають про його духовне та матеріальне 
благополуччя. А нам допоможи бути покірними батькам та вчителям, аби 
мати благословенне життя! Амінь”.

Діти, за бажанням, можуть на папірцях написати свої молитовні прохання, на які 
вони хочуть, аби Бог відповів, й обмінятися ними, щоб протягом наступного тижня 
молилися один за одного.
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Тема уроку

«Гірка осанна»

Мета:

освітня: 4  з’ясувати з ді-
тьми, чому Ісус плакав за 
Єрусалимом;
виховна:  4 виховувати в ді-
тей правильний погляд 
на своєчасне прийнят-
тя Христа як Особистого 
Спасителя;
розвивальна: 4  розвивати 
в дітей бажання служити 
Богові з молодих років.

Біблійна основа  — Єван-
геліє від Луки 19: 29-48
Найважливіша дум- 
ка уроку — Ісус дуже хви-
люється за долю кожної 
людини.
Ключовий вірш:  “Люби 
Господа Бога свого всім 
серцем своїм, і всією душею 
своєю, і всією силою сво-
єю, і всім своїм розумом, і 
свого ближнього, як самого 
себе… Роби це, — і будеш 
жити” (Луки 10:27, 28).
Обладнання:  Біблія, малю-
нок осла, віття дерев, одяг, 
каміння, малюнок єруса-
лимського храму.

Усе це (і не більше) стоїть на окре-
мому столі.

Обладнання має зацікавити дітей, 
про що ж буде говоритися сьогодні на 
уроці, адже вони вже мають досвід із 
попереднього заняття, що ви, беру-
чи до рук наочності, які лежать на сто-
лі, розповідаєте їм цікаві істини про Іс-
уса Христа.

Подія — Славний в’їзд Ісуса до Єрусали-
му, Господь плаче за Єрусалимом.

Хід уроку
I. Вступна частина

Вітання. Налагодження контакту з класом.
Вітання з дітьми має проходити в дружній та теплій атмос-

фері. Дайте їм зрозуміти, що вони значимі та потрібні вам, 
що ви цінуєте їхні думки, поважаєте їхні мрії і дуже-дуже 
раді бачити кожного з них.

Сьогодні радісно-сумний урок. І це — не парадокс. Тому що 
радість наповнювала людське серце, коли Ісус їхав до Єруса-
лиму на молодому ослі, а сум наповнював Боже серце, коли 
Господь дивися на людей, які не прийняли Його вчення.

Тому урок ділитиметься на дві частини. Перша половина — 
радісна, друга — сумна.

Спів

II. Основна частина
1. Біблійний персонаж сьогодні — фарисей, який розмов-

ляв з Ісусом при в’їзді Господа до Єрусалиму.
До класу входить чоловік, одягнений у пишне фарисейське 

вбрання. В руках у нього сувій, в кишені — каміння.
Фарисей. Я вітаю вас, молоді люди!
Відповіді дітей.
Фарисей. Давно вже я планував прийти до вас, та все ніяк 

не мав змоги, бо навчаю людей Закону Божого, а це забирає 
багато часу та сил. І от нарешті я з вами. Скажіть-но мені, чи 
читаєте ви Закон?

Відповіді дітей.
Фарисей. А чи вірите ви у нього?
Відповіді дітей.
Фарисей. А як часто ви постите та чините милостиню?
Відповіді дітей.

Література до уроку:

1. Біблія/ Пер. Проф. І.Огієнко. — К.: УБТ, 2009.
2. Генрі Геллей. Біблійний довідник. — Санкт-Петербург: ХО “Біблія для 

всіх”, 1998. — 859 с.
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Фарисей. А чи є серед вас діти, у яких батьки — священики чи книжники, чи 
фарисеї?

Відповіді дітей.
Фарисей. Я все зрозумів. А чи ви виконуєте усі 10 Заповідей Господніх?
Відповіді дітей.
Фарисей. А чи є серед вас такий, хто щодня тричі молиться і регулярно читає 

Тору?
Відповіді дітей.
Фарисей. А чи є серед вас той, хто виконує усі 10 Заповідей і не грішить ніколи.
Відповіді дітей.
Фарисей. Тоді вам треба увірувати в єдиного Бога Саваота, приєднатися до єврей-

ського народу і чекати приходу Месії.
Відповіді дітей.
Фарисей. Знаю, про якого Ісуса ви розповідаєте. Бачив я Його. І не тільки бачив, а 

ще й розмовляв. Це відбулося тоді, коли Він, сидячи на молодому ослі, їхав до Єру-
салиму. Ми з колегами попросили у Нього, аби Він заборонив Своїм учням вигуку-
вати “Осанна! Благословенний Цар, що йде в ім’я Господнє”. А Він нам відповів (ви-
ймає каміння з кишені): “Кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме!” 
І чому Він це сказав? Не розумію… То що, підете зі мною Тору вчити?

Відповіді дітей.
Фарисей: — Тоді нема мені що тут робити. Бувайте! Я повернуся до свого народу і 

до свого дому, щоб чекати славний прихід Месії, Спасителя Ізраїлю.

2. Молитва дітей разом з учителем, бо фарисей відмовився 
молитися до Ісуса

“Господи сил наших! Ми молимося до Тебе і просимо, аби Ти, і ніхто інший, 
навчав нас Закону Твоєї любові. Навчи нас славити Тебе не тільки тоді, коли 
нам добре, але коли і погано. Дай мужності визнавати Тебе перед людьми 
Господом і Спасителем, і не соромитися цього, бо ми потребуємо Твого спа-
сіння та підтримки.

Навчи нас так любити Слово Боже, щоб виконувати його та жити мир-
но з усіма. Амінь”.

3. Перевірка домашнього завдання
Діти мають розказати про одну із якостей Ісуса Христа, про яку вони дові- 
далися минулого уроку, а саме — Ісус покірний земній владі і вчить цьому 
Своїх послідовників.

Розповідь біблійного вірша з посиланням та його тлумачення. 

Наклеювання “ягід” (наклейок) на гроно винограду. Нагадуємо, що фіоле- 
тове коло — це домашнє завдання, виконане на “відмінно”, червоне — щось 
недопрацьовано, зелене коло — домашнє завдання погано виконане, чор-
не — не виконано взагалі. Декілька дітей можуть поділитися тими біблійни-
ми істинами, про які вони довідалися під час читання Біблії.

Показують щоденники читання Біблії — у них вчителем робляться помітки,  
пишуться заохочувальні слова.
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4. Гра-зачіпка “Струмок”
Умови гри. У класі на підлозі стелиться старий одяг. Діти, взявши один одно-

го за руки та піднявши їх догори, грають у відомий всім “Струмок”, вибираючи за 
власним бажанням собі “компаньйона”. Але перша умова — вони мають стояти та 
ходити лише на постеленому одязі. Як тільки хтось схибив, гра припиняється. Дру-
га умова — під час гри діти мають співати християнську пісню. Тривалість гри 7-10 
хвилин.

Обговорення гри.

Чи було вам добре і весело? 
А чому? 

5. Ілюстрація “Осел та кінь” 
На папері формату А-1 намальовані дві тварини, які дивляться одна на одну: злі-

ва — осел, справа — кінь. Посередині великий знак запитання. Він означає, що сьо-
годні ми порівнюватимемо ці дві тварини, чим вони схожі, а чим різняться.

Коротко про осла
Якщо порівняти осла, який у Західній Європі везе мішки на млин або візок з 

молоком, з його південними побратимами, то можна легко при йняти їх за різні 
види — так мало схожості між ними. Північний осел, як відомо, ледача, уперта, час-
то норовиста тварина, яка, зазвичай, хоч і несправедливо, вважається уособленням 
дурості та простоти; півден ний же осел, особливо єгипетський, — прекрасна, жвава, 
надзвичайно працьовита і терпляча істота, яка у виконанні своєї роботи не тільки 
не поступається коню, але навіть багато в чому перевершує його. За це про нього 
піклуються набагато більше, ніж про європейського осла.

Грецький та іспанський осли завбільшки з маленького мула; їхня шерсть гладка 
і м’яка, грива досить довга, китиця хвоста дуже довга; вуха також довгі, але мають 
красиву форму; очі блискучі. Велика витривалість, легкий, швидкий крок і м’який 
галоп роблять цього осла чудовим для верхової їзди. Деякі мають від природи іно-
хідь. Окрім великих ослів, у Греції та Іспанії трапляються менші, але вони все-таки 
стрункіші і вкриті кращою шерстю, ніж наші свійські осли. Але арабські осли, осо-
бливо ті, яких розводять в Ємені, ще кращі від цих прекрасних тварин. Тут існує два 
види ослів: одні великі на зріст, сміливі, моторні, придатні для верхової їзди, інші 
менші на зріст, слабші, використовуються для пере несення вантажів. Перші пішли, 
ймовірно, від схрещування з онагром і його нащадками. Подібні ж породи є в Пер-
сії та Єгипті. Придатний для верхової їзди осел там цінується більше, ніж посеред-
ній кінь.

Усі органи чуття свійського осла добре розвинені. Найкраще розвине ний слух, 
далі йде зір, а потім нюх; дотик його дуже слабкий, смак також не дуже розвинений. 
Він має чудову пам’ять і завжди знайде шлях, яким одного разу пройшов. Хоча він 
здається нерозумним, але іноді буває дуже хит рий і лукавий, і зовсім не такий до-
бродушний, як зазвичай вважають.

Осел задовольняється найгіршою їжею і наймізернішим кормом — травою і сі-
ном; він навіть віддає перевагу чортополоху, колючим чагар никам і травам. Але він 
дуже розбірливий у питві: ні за що не стане пити каламутної води; вона може бути 
солона, але неодмінно чиста.
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Незважаючи на те, що осли повинні ба гато працювати, вони живуть досить дов-
го. Були випадки, що осли жили 40—50 років.

Коротко про коня
Всього в світі є понад двісті порід коней.

Крокові (Першерон, Арден, Російський ваговоз…); 

Рисисті (Французька рисиста, Стандартбредна рисиста, Орловська рисиста  
та призова);

Чвалові (Ангійська верхова, Арабська верхова, Ахал-Текинська верхова,  
Українська верхова…).

1. Чистокровна арабська (Pure-bred Arab)
2. Чистокровна верхова (English thoroughbred)
3. Англо-арабська (Anglo-Arabian)
4. Напівкровна (Half-Bred, Part-Bred)
Типи:
1. Східний кінь (Oriental horse)
2. Західний кінь (Western horse)
3. Легкий, теплокровний кінь (Light, warm-blooded horse)
4. Важкий, холоднокровний кінь (Heavy, cold-blooded horse)
5. Поні (Pony)
6. Біговий кінь (Race horse)
7. Возовий кінь (Cart horse)
8. Рисистий кінь (Trotter)
9. Кроковий кінь (Pacer, ambler)
10. Верховий кінь (Saddle horse, Riding horse)
11. Каретний кінь (Carriage horse)
Температура тіла здорового коня від 37,5 до 38,5 °C. В скелеті близько 212 кісток 

(за різними джерелами, від 205 до 252).
Тварина, що зробила переворот у житті людей. Залишався основним транспор-

том і робочою силою до кінця XVIII — початку XIX століть.
Використовується для роботи, у кінному спорті, як продуктивна тварина, що дає 

м’ясо і молоко. Протягом тривалого часу відігравав значну роль у перевезеннях, 
рільництві та війні.

Кінь за господарським значенням дає кінський волос, конину (коняче м’ясо). Ко-
нина в українському харчуванні підлягала звичаєвій забороні ще з періоду Русі, про-
те полювання, і споживання в їжу диких коней було в ті часи звичайним явищем.

Схожість коня з ослом полягає в наступному: обоє мають чотири ноги, одно-
го хвоста, два вуха, дві ніздрі, два ока, довго живуть.

Відмінності: кожен із них має своє призначення, свій характер, свій стереотип.
На ослі на війну не їхали, для цього був у воїнів кінь.
Суть ілюстрації полягає в тому, щоб пояснити дітям різницю між цими двома 

тваринами.

6. Знайомство дітей з темою уроку 
Їм говориться про те, що сьогодні вони пізнають одну духовну істину, за яку лю-

битимуть Христа ще більше, — Ісус дуже хвилюється за долю кожної людини.
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7. Виклад нового матеріалу 
Звучить (із диска) або читається з Біблії оповідь — Євангеліє від Луки 

19:29-48.
Богослови та історики стверджують, що славний в’їзд Ісуса в Єрусалим відбувся 

за тиждень до Його смерті. Ісус прийшов як довгоочікуваний Месія. Протягом трьох 
років Він говорив про Себе правду народу, подорожуючи по країні і творячи чуде-
са. Він знав, що керівники країни та священики готові Його вбити. Він був готовий 
до цього. Його тріумфальний в’їзд у Святе місто під крики “Осанна” став останнім 
свідоцтвом для Єрусалима. Народ святкував. Люди думали, що нарешті настав час 
їхнього звільнення. І він справді настав, тільки не в такому форматі, якого очікува-
ли євреї.

Ісус в’їхав у місто на молодому ослі, на якому ще ніхто з людей не сидів, тому що 
так говорило про це пророцтво (Захар. 9:9). Саме на ослі мав їхати Месія людства… 
Він не вибрав для себе коня, бо на коні у завойоване місто в’їжджали головноко-
мандуючі армій, які вбивали людей. Ісус не пролив ні однієї краплі людської крові, 
навпаки, Він ніколи не жадав смерті грішника. Його війна була спрямована проти 
гріха, а не проти людини. Він змагався з бідами, лихами, хворобами, смертю та пе-
реміг їх усіх. А зараз Він смиренно їде на ослі.

Люди, які постилають йому пальмове віття, свій одяг, кричать: “Благословенний 
Цар, що йде у Господнє ім’я! Мир на небесах, і слава на висоті!” Сьогодні вони від-
дають Йому славу, а через декілька днів будуть кричати: “Розіпни Його!”

І ось тріумф завершено. Місто прийняло Ісуса як Месію. Що далі? Святковий обід 
в честь Завойовника? Ні. Господь і надалі поводить Себе як Цар Небесний, а не зем-
ний. “І коли Він наблизився, і місто побачив, то заплакав за ним, і сказав: “О, якби 
й ти хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру тобі! Та тепер від очей твоїх схо-
ване це”.

Бог привселюдно плаче! Він не боїться, що це побачать книжники та фарисеї, 
що з Нього глузуватимуть чоловіки чи діти. Слабкодухий, чутливий?.. Що Христу 
до людської думки? Він робить те, що не може не робити, — плаче. Але і при цьо-
му не примушує силою вірити в Нього. Наш Бог — Бог великої милості та любові, а 
не насильства. Він дав людям один небезпечний дар, яким ми не вміємо правиль-
но користуватися — волю.

Серце Христа розривалося від болю за трагічну долю святого міста та його меш-
канців. Він знав його фатальний кінець. І все через те, що люди не прийняли Хрис-
та як Сина Божого, а розіп’яли як самозванця і розбійника.

Згодом Христос заходить у храм та виганяє продавців. Ісус не змінює Свого при-
значення — говорити людям правду, якою б приємною чи неприємною вона для 
них була. “Написано: “Дім Мій — дім молитви”, а ви з нього зробили “печеру роз-
бійників”. Ісус чесний з народом до останнього слова.

8. Обговорення 
Використання обладнання та проголошення основних думок за темою.
Обладнання:

Біблія — це головна Книга кожного біблійного уроку, і саме з неї ми довіда- 
лися сьогодні про радість людей та сум Бога;

малюнок осла — це вибрана Богом тварина для в’їзду в Єрусалим. 
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віття дерев, одяг — це ті речі, які стелили люди перед Ісусом як перед  
Царем;
каміння — про нього казав Ісус, що воно заговорить, коли замовкнуть ті  
люди, які славили Його;
малюнок єрусалимського храму — місце поклоніння єдиному живому Богу. 

Історична довідка про Єрусалимський храм.
Цар Ірод, бажаючи хоч якось схилити до себе єврейський народ, котрий досить 

негативно до нього ставився, як до чужинця та вбивці, почав перебудову Єрусалим-
ського храму. Ось що пише про це історик Йосип Флавій у книзі “Юдейські скарби” : 
“На 18-му році свого царювання Ірод розпочав невідану до цього часу справу — від-
будову храму Господнього. Він бажав розширити його об’єми і збільшити його ви-
соту, вважаючи, що тим самим він закінчить найпрекраснішу із усіх своїх споруд. 
Так воно і було насправді, і цим Ірод набув собі великої слави…

Переробивши фундамент, він побудував храм довжиною в сто ліктів, шириною 
в сто ліктів, висотою ж в сто двадцять ліктів. Храм був зведений із міцного білого 
каменю.

Будівництво і оздоблення Храму продовжувалося і після смерті царя Ірода. В ста-
ровинних книгах зауважувалось, що до моменту його зруйнування це була одна із 
найвеличніших будівель того часу. Сучасники вважають, Храм був покритий такою 
кількістю золота, що при яскравому сонці він сяяв сліпучим блиском.

Всередині храму також скрізь сяяло золото. Брами, які вели в різні відділення, 
були позолочені. Над ними розташовувалися золоті виноградні лози, від яких зви-
сали виноградні грона висотою в людський зріст.

Зовнішній вигляд храму мав усе, що тільки могло захоплювати очі та душу. По-
критий з усіх боків важкими золотими листами, він блищав під променями ранко-
вого сонця. Чужинцям, які прибували в Єрусалим на поклоніння, він здаля здавався 
таким, ніби покритий снігом, бо там, де храм не був позолочений, він просто був бі-
лим. Вершина його була покрита золотими загостреними спицями, щоб жодна пта-
ха не могла сісти на нього і забруднити.

Пророцтво Ісуса щодо його Єрусалима виконалося з точністю до деталей через 
40 років. Ця велична будівля із мармура та золота була стерта з обличчя землі рим-
ською армією в 70 р. після Різдва Христового. Йосип Флафій писав, що дивлячись 
на місце, де раніше стояв храм, важко було уявити, що раніше це місце було веле-
людним. Коли горів храм, то плавилося золото. І ось ця лава золотого потоку лилася 
між каміння. Коли припинилася пожежа, грабіжники почали розбивати стіни, адже 
у прошарку між камінням лежало застигле золото. Вони добували його, не лишив-
ши таким чином каменя на камені”.

9. Вивчення ключового вірша
На папері А-3 формату намальована стіна, вимощена із цеглин. На кожній цегли-

ні дуже маленькими літерами написані по слову із ключового вірша та місце поси-
лання із Біблії. Поряд лежить лупа. Діти, скориставшись лупою і прочитавши текст, 
переписують його до зошитів та вчать напам’ять.

10. Рукоділля
Зробити з гілочок якогось дерева прикрасу в вазу. Взяти гілочку та покрити її зо-

лотою фарбою, бажано це робити на вулиці. Прикрасити різними перлинками чи 
маленькими штучними квітами.
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III. Підсумок уроку

Оповідання для закріплення матеріалу 

Христу потрібна ваша юність
Одного разу молодий християнин зайшов до їдальні пообідати. Навпроти нього 

сіли дві молоді дівчини. Обидві були невіруючими й не знали про Ісуса. Чоловік ви-
рішив розповісти їм про Бога, але дівчата відповіли, що в них ще все життя попе-
реду. От коли молодість зів’яне й прийде старість, тоді вони, можливо, і будуть слу-
жити Господу.

Християнин тим часом пив сік і, коли його залишилося ледь на дні, він простяг-
нув склянку дівчатам зі словами:

— Візьміть, дівчата, допийте.
Дівчата обурилися:
— Ти що, глузуєш з нас?
— От так і Богу потрібна ваша старість, — не затримався з відповіддю 

християнин...
Дорогі друзі! Богу потрібна ваша юність! Посвятіть Христу ваші молоді роки, і ви 

будете благословенними!

11. Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки із афоризмами. 
Вони зачитуються дітям наприкінці уроку).

Сьогодні ми пропонуємо вам зачитати один великий “афоризм” Наполеона, ко-
трий ніколи не в’їжджав у завойоване місто на ослі. У нього був для цього кінь. Про-
те Наполеон — всього лиш смертна людина, яка потребує вічного Бога.

“Я знаю людей і я кажу вам, що Ісус — не людина. Він наказує нам вірити, не да-
ючи іншого підґрунтя, окрім Його жахливого слова: “Я Бог”.

Філософи намагаються вирішити таємниці всесвіту своїми порожніми дисерта-
ціями. Вони нерозумні, подібні до заплаканої дитини, яка хоче отримати місяць в 
подарунок, як іграшку, котрою вона б бавилася протягом дня. І ніяк не можуть її 
мати.

Христос ніколи не вагався. Він говорив з владою. Він шукає і вимагає абсолютної 
любові від людей — найважче, що може бути в цьому світі. Олександр, Кесар, Ганні-
бал перемогли світ, та у них не було друзів. Можливо, я — єдина людина нашого часу, 
яка поважає Олександра, Кесаря і Ганнібала. Проте що з того? Я їх лише поважаю.

Олександр, Цезар, Карл Великий і я заснували імперії, але на чому? На силі. Хрис-
тос заснував Свою імперію на любові і мільйони, наразі, готові віддати своє життя 
за Нього. Я сам надихав маси людей так полум’яно, що вони помирали за мене, але 
для цього потрібна була моя присутність. Зараз я на острові святої Олени, і де ж мої 
друзі? Я забутий, і незабаром перетворюся на порох, ставши поживою для хробаків. 
Яка ж прірва між моїм нещасним положенням і вічним Царством Христа, Котрого 
проголошують, люблять та шанують, і вплив Котрого розповсюдився по всій землі. 
Чи смерть це? Кажу вам: смерть Христа є смертю Бога. Повірте мені: Ісус Христос — 
це Правда, це Бог!”

12. Домашнє завдання:
Вивчити напам’ять ключовий вірш. 
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Перечитати Євангеліє від Луки 19: 29-48. 

Намагатися якомога частіше читати Біблію; 

Занотовувати найцінніші думки у духовний щоденник. 

13. Оголошення

14. Молитва
“Господи! Ми хочемо служити Тобі з молодих років! Тому просимо: дай 

нам огиду до гріха і даруй бажання линути до святості. Амінь”.

Діти, за бажанням, можуть на папірцях написати свої молитовні прохання, на які 
вони хочуть, аби Бог відповів, й обмінятися ними, щоб протягом наступного тижня 
молилися один за одного.
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Хід уроку
I. Вступна частина

Починаючи від сьогоднішнього уроку і закінчуючи остан-
нім, формат проведення уроків дещо змінюється. Причина 
цього — серйозність викладених тем, які пов’язані з останні-
ми годинами життя Ісуса Христа.

Вітання. Налагодження контакту з класом.
Привітайтеся з дітьми чемно та люб’язно. Поцікавтеся їх-

нім життям, справами у школі, родинним життям і т.д. Вия-
віть щирий інтерес до проблем дитини.

Спів мінорної пісні.
Вона має емоційно налаштувати дитину на серйозне 

сприйняття матеріалу, який викладатиметься на уроці.

II. Основна частина

1.  Біблійний персонаж сьогодні — поштар, 
який приніс листи дітям

Він присутній у класі доти, доки учні не напишуть лист-
відповідь Ісусу.

Це переодягнений у форму поштаря хлопець, на голові у 
нього кашкет, на плечах — сумка із написом “Пошта”. Пош-
тар вітається із присутніми учнями та передає їм та вчителю 
персональні листи від Ісуса. Всі відкривають конверти і почи-
нають читати. Лист вголос зачитує вчитель, решта присутніх 
слідкують за текстом.

“Доброго дня тобі, дорога Моя дитино!
Як тобі живеться? Я повинен написати тобі. Мені б хоті-

лося, звичайно, краще поговорити наодинці, проте знаю, що 
для цього у тебе не вистачає часу. Вчора вранці, наприклад, 
довго чекав, коли ти прокинешся, щоб разом обговорити пла-
ни на день грядущий, надати тобі впевненості для звершення 
нелегких справ. Але ти постійно відвертався, щоб ще на де-
кілька хвилин продовжити свій солодкий сон...

А потім у тебе просто не було часу: ти вмивався, старанно 
чистив зуби, одягався, ретельно розчісувався. Останній по-

20
УРОК

Тема уроку

«Востаннє»

Мета:

освітня:  4 з’ясувати з ді-
тьми, чому Ісус захотів ра-
зом з учнями спожити 
Свою останню вечерю;
виховна: 4  виховувати в ді-
тей духовні цінності;
розвивальна: 4  розвивати 
в дітей благоговійне став-
лення до Бога.

Біблійна основа  — Єван-
геліє від Луки 22:7-34.
Найважливіша думка  
уроку — Ісус бажає останні 
години Свого життя провес-
ти з учнями. Йому дорогими 
і цінними є друзі.
Ключовий вірш:  “Так-бо 
Бог полюбив світ, що дав 
Сина Свого Однородженого, 
щоб кожен, хто вірує в Ньо-
го, не загинув, але мав жит-
тя вічне” (Євангеліє від Іва-
на 3:16).
Обладнання:  Біблія, хліб, 
чаша, мішечок із 30 монета-
ми, сито, жменя пшениці.

Усе це лежить на окремому столі, 
застеленому червоною скатертиною.

Подія — Таємна вечеря

Література до уроку:

1. Біблія/ Пер. Проф. 
І.Огієнко. — К.: УБТ, 2009.
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гляд у дзеркало — і ти направився до дверей. По дорозі твій погляд зупинився на 
Біблії. Я подумав, що ти хочеш прочитати Слово Моє, поговорити зі Мною хоча б 
хвилинку. Я навіть вже знав, як подарую тобі Свій час. Але ти пішов, акуратно зачи-
нивши за собою двері.

Протягом дня Я знову намагався порозмовляти з тобою. Чекав цього моменту. 
Пам’ятаєш сніданок: гарячий напій та смачна їжа? Це все від Мене. Але ти навіть не 
подумав про це, не говорячи вже про слова подяки.

Після ситного обіду ти важко зітхнув. Я стояв поруч і чекав, що ось зараз ти від-
криєш Мені все, що пригнічує душу, попросиш допомоги. Але якась думка, оче-
видно, важливіша для тебе, відволікла твою увагу. І думки закружляли, шукаючи 
виходу.

Зрештою, проблем у тебе вистачало завжди. Вони щодня тиснули таким тягарем, 
що засліплювали все інше. Чому ти не звернувся до Мене? А пам’ятаєш, ти отримав 
недобру звістку? Мені так хотілося осушити твої сльози. Я навіть намагався зроби-
ти це по-Своєму: послав легкий, теплий вітерець, пташок, щоб вони веселим спі-
вом відволікли тебе від недобрих думок, сонячні промені, голубе небо... Проте ти 
нічого не зрозумів, не заговорив зі Мною.

І навіть увечері, прийшовши додому, ти не згадав про Мене. Похапцем повече-
рявши, увімкнув телевізор. Телепрограми надовго заволоділи твоєю увагою. Невже 
вони цікавіші від спілкування зі Мною?! Невже важливіші ті проблеми, котрі не за-
лишали тебе і ввечері?

Ти вибився за день із сил, і Я добре розумію твою втому. Не звинувачую за те, що 
ти безсило впав на ліжко. В такому стані важко молитися, думати про духовне, але 
Я, все ж таки, сподівався на це, тому що в твоєму серці з’явилася думка про Мене, 
але це було вже крізь сон. Він швидко заволодів тобою, і ти не чинив опору. А Я так 
чекав. Хотілося разом згадати прожитий день, проаналізувати його, і Я би тебе під-
бадьорив, втішив...

Коли настане новий день, згадай про Мене. Я завжди поруч.
З любов’ю — твій Ісус”.

2. Молитва дітей разом з вчителем та поштарем Проте моляться 
лише діти

Молитви дітей.

3. Перевірка домашнього завдання в присутності поштаря
Це він перевіряє якість виконання та робить висновки.

Діти мають розказати про одну із якостей Ісуса Христа, про яку вони до- 
відалися минулого уроку, а саме — Ісус дуже хвилюється за долю кожної 
людини.

Розповідь біблійного вірша з посиланням та його тлумачення. 

Наклеювання “ягід” (наклейок) на гроно винограду. Нагадуємо, що фіоле- 
тове коло — це виконання домашнього завдання на “відмінно”, червоне — 
щось недопрацьовано, зелене коло — домашнє завдання погано виконане, 
чорне — не виконано взагалі.

Декілька дітей можуть поділитися тими біблійними істинами, про які вони  
довідалися під час читання Біблії.



167УРОК 20

Востаннє

Показують щоденники читання Біблії — у них вчителем робляться помітки,  
пишуться слова заохочення.

4. Гра-зачіпка “Відповідь Ісусу”
Умови гри. Дітям даються конверти та чисті аркуші паперу. Учні за 5 хвилин ма-

ють написати відповідь Ісусу на той лист, який отримали від Нього, покласти в кон-
верт, підписати від кого і віддати поштарю. Поштар збирає усі листи та прощаєть-
ся з дітьми.

Обговорення гри.

Хто із дітей хотів би розповісти, що він написав Ісусу? 
Чи реальним було спілкування дітей з Богом безпосередньо через написання  
листа? Що вони думають стосовно цього?
Чому Христу таке важливе спілкування з нами? 

Після цього поштар повертається в клас і роздає листи їхнім відправникам зі 
словами: “Я вважаю, що буде краще, коли цей лист ви самі зачитаєте Ісусу сьогод-
ні ввечері”.

5. Ілюстрація
На ватмані формату А-1 намальований конверт з написом “Цілком 

таємно”.

Суть ілюстрації полягає в тому, щоб пояснити дітям одну істину — Ісус любить лю-
дей настільки сильно, що свої останні години життя Він проводить з учнями, вкотре 
відкриває їм Своє серце та розповідає про ті страждання, які ось-ось настануть у Його 
житті. Остання вечеря з учнями відбувається цілком таємно від усього іншого люду.

6. Знайомство дітей з темою уроку
Їм говориться про те, що сьогодні вони пізнають одну духовну істину, за яку лю-

битимуть Христа ще більше, — Ісус бажає останні години Свого життя провести з 
учнями. Друзі є дорогими і цінними для Нього.

7. Виклад нового матеріалу
Звучить (із диска) або читається з Біблії оповідь — Євангеліє від Луки 

22:7-34.
Остання вечеря Ісуса з учнями, яка відбувається таємно (адже Господа вже шука-

ли, щоб убити), була надзвичайно важливою і дорогою Христу. Бо тільки Він Один 
знав, що то остання трапеза з Його друзями, разом з якими Він прожив пліч-о-пліч 
три роки і яким відкрив усі істини та таємниці щодо Небесного Царства.

А сьогодні в спокійному стані та в такому повному складі Він бачить їх востан-
нє. Для будь-якої нормальної людини, яка знає, що от-от помре, останні години її 
життя набирають особливого значення і мають надзвичайно велику вагу. Саме тоді 
людина хоче бачити тих, хто їй дорогий. Ісус не був винятком. Він планує спожити 
Пасху з найріднішими — Своїми апостолами. Бо Він їх любить понад Своє життя.

Під час їжі Ісус вкотре нагадує про Свою мученицьку смерть, а учні вкотре “ді-
лять портфелі у Небесному Царстві”. Хоча жодного осуду з нашого боку щодо пове-
дінки апостолів не маємо, бо не знаємо, як би ми себе повели, коли б були на міс-
ці апостолів.
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Під час таємної вечері Ісус залишає важливу заповідь для всіх християн, яка звер-
шуватиметься аж до Його другого приходу. “Узявши ж хліб і вчинивши подяку, по-
ламав і дав їм, проказуючи: “Це тіло Моє, що за вас віддається. Це чиніть на спо-
мин про Мене!” По вечері так само ж і чашу, говорячи: “Оця чаша — Новий Заповіт 
у Моїй крові, що за вас проливається” (Луки 22:19,20).

А далі Ісус говорить про зраду. Тільки Він не хвилюється про Свою долю під час 
цієї зради, Він хвилюється за долю зрадника: “Бо Син Людський іде, як призначено; 
але горе тому чоловікові, хто Його видає!” (Луки 22:22). Після того, як Христа було 
зраджено, слово “Юда” стало загальновідомим і тим, яке вживається лише у ситу-
ації, котра пов’язана зі зрадою. Ганебна доля людини, яка продала Христа! Не до-
веди Господи, опинитися у ситуації, де потрібно вирішувати — залишитися вірним 
чи ні!

Продовжуючи цю розмову, Ісус знову говорить ще про одну зраду: “Симоне, Си-
моне, — ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за 
тебе, щоб не зменшилася віра твоя; ти ж колись, як навернешся, зміцни братів сво-
їх!” А той відказав Йому: “Господи, я з Тобою готовий іти до в’язниці й на смерть!” 
Він же прорік: “Говорю тобі, Петре, — півень не заспіває сьогодні, як ти тричі зре-
чешся, що не знаєш Мене…”

Милості Божої немає меж. Любові Господній немає кінця. Божому розумінню лю-
дини немає пояснення. Бо так любити людей може тільки Ісус!

Протягом 14-ти століть свято Пасхи вказувало на прихід Месії. Він прийшов, але 
його не прийняли. Ісус споживав Пасху, а після цього Його вбили, як пасхальне ягня. 
Ісус помирав на хресті в той самий день, коли заколювали пасхальних ягнят у хра-
мі. Виконувалося все Писання.

8. Обговорення
Використання обладнання та проголошення основних думок за темою.

Біблія — це була і є єдина Книга всіх християн, яка розповідає про муче- 
ницьку смерть Ісуса Христа;

хліб, чаша — це те, що було в руках Ісуса Христа під час таємної вечері; 

мішечок із 30 монетами — такою виявилася сума, за яку Юда продав  
Спасителя;

сито, жменя пшениці — сатана просив у Бога просіяти віру апостолів, проте  
Христос заступився за учнів Своєю молитвою.

Те, що все це лежить на окремому столі, застеленому червоною скатертиною, го-
ворить про близьку смерть Христа.

9. Вивчення ключового вірша
У сито кладеться написаний від руки ключовий вірш. Кожне його слово — на 

окремому папірці. Усі аркуші скручені, аби не було видно, що там написано. Оскіль-
ки біблійний текст дуже легкий (адже майже всі учні недільної школи чи клубу його 
знають), то вивчення вірша можна провести так: із сита дозволяється витягнути 
лише 3 папірці, згідно з якими потрібно встановити зміст вірша. Якщо вихованці 
не здогадалися, дозволяється вийняти ще один, потім — ще один, доки не здогада-
ються. Тоді усі разом його повторюють.
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10. Закріплення матеріалу шляхом дискусійної гри “Круглий 
стіл”

Запитання для обговорення:
1. Яким має бути справжній друг?
2. Де виховуються справжні друзі?
3. Чи отримуєте ви підтримку від свого друга тоді, коли її потребуєте?
4. Хто в Ісуса були друзі?
5. Як Він з ними поводився?
6. Як поводилися з Ісусом Його друзі — апостоли?
7. Чому Христос захотів спожити останню вечерю саме зі Своїми друзями?
8. Один із друзів Ісуса, Юда, зрадив Його. Як можна оцінити цей вчинок?
9. Як вчинив з Юдою Христос?
10. Чи прощаєте ви своїм друзям їхню зраду?
11. Як потрібно поводитися з тими, хто зрадив вас?

11. Рукоділля
Панно з колосками.

III. Підсумок уроку

Оповідання для закріплення матеріалу 
Олена Медведєва

Три дари для Душі
Одного разу восени Людська Душа зустрілася із Болем. Він був схожим на ста-

ренького згорбленого дідуся, одягненого в лахміття, який ледь перебирав ногами і 
мав великий горб на спині. З ним він, власне, і народився.

— Тобі чого? — запитала Душа.
— Нема де жити, от і шукаю пристановища. Приймеш?
— Ти від старості, певно, збожеволів! Нізащо! Іди звідки прийшов. У мене немає 

для тебе місця, — Душа від люті стала аж багряною.
— Але я заплач, — впевнено промовив Біль.
— Чим? — голосно засміялася Душа.
— Ти отримаєш від мене один дуже цінний дар.
— Який такий дар?
— Ти знатимеш усі мови світу.
— Усі? Це неможливо! На світі ще не народилася така душа, яка б знала всі мови.
— Ти будеш першою. Розумітимеш кожну людину... Вирішуй: хочеш чи ні?
Душа на мить замислилася:
— То це ж досить прибуткова справа!
— Авжеж, я ніколи не пропоную абищо.
Душа щиро розсміялася:
— По тобі цього не скажеш... Гаразд. Я погоджуюся. Тільки ти не сказав, на який 

термін шукаєш житло.
— Не хвилюйся. Не надовго. Щойно побачу, що ти досконало навчилася володіти 

всіма мовами світу, відразу залишу твоє помешкання.
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І оселився Біль у Душі. І заболіло Душі. Проте вона мовчки терпіла, бо дуже вже 
хотіла оволодіти всіма мовами світу й розуміти кожну людину.

Наступного дня, прокинувшись, Душа побачила у вікні, як Біль вів когось до її 
дому.

— Хто це? — спитала зболена Душа.
— Це Хвороба, їй немає де жити. Дозволь їй оселитися у твоєму домі.
Душа аж заклякла від такої нахабності.
— Ні, — сказала і присіла на ґанку.
— Але ж це теж не задарма. Ти отримаєш ще один дар, значно більший від попе-

реднього, — щастя! Ти житимеш і насолоджуватимешся життям. Ти будеш неймо-
вірно щасливою!

— Хвороба надовго поселиться? — запитала Душа, не підіймаючи голови.
— Ні, — запевнив Біль. — Щойно ти навчишся бути щасливою, будь певна, Хворо-

ба одразу залишить тебе.
— Гаразд, — сказала Людська Душа і пішла у дім. Вона все життя мріяла про 

щастя.
Наступного дня зболена Душа лежала в ліжку. Вона захворіла. Як раптом у двері 

її кімнати хтось обережно постукав.
— Увійдіть, — тихо дозволила господарка.
На порозі стояли Біль і Незнайомка.
— Ідіть геть! — хрипло наказала Душа. — Геть, щоб я вас і не бачила! Нікого біль-

ше не пригрію!
— Але ти можеш отримати третій, найдорожчий у світі дар, — заспокоював її 

Біль.
— Який? — ледь чутно спитала Душа і скорчилася в муках.
— Любов! Ти любитимеш! І тебе любитимуть також!
Душа замислилася. Її давно турбувала порожнеча в житті.
— Так, я хочу любити, — мовила Душа пересохлими губами. — Хочу. Тільки хто ця 

гостя?
Біль потупив очі:
— Самотність.
З того дня Людська Душа переживала і біль, і хворобу, і самотність. Настала весна. 

Розтанув останній сніг і лагідне сонечко дедалі частіше почало зазирати до Душі.
— Ну от, — сказав одного дня Біль, — ми прийшли з тобою попрощатися.
Душа ледь підвелася, аби краще почути його.
— Ви... мене... залишаєте? — здивувалася вона.
— Так, — радісно відповів Біль, — адже ти тепер володієш трьома найвеличніши-

ми дарами світу!
— Як? — здивувалася Людська Душа.
— Все досить просто. Переживши біль, ти почала розуміти людину у її скорботі. 

Тобі навіть не потрібно чути її, аби зрозуміти, що цій людині погано. В Індії, Аф-
риці, Європі чи на маленькому півострові Тихого океану ти зрозумієш тепер кожну 
людину, якій болить. Бо мова милосердя одна на цілому світі!

Душа полегшено зітхнула. А Біль продовжував:
— Сьогодні, коли тебе залишить хвороба і ти станеш знову здоровою, збагнеш, 

що таке щастя. Ти насолоджуватимешся тепер кожним днем, кожною миттю. Ти 
відчуватимеш себе щасливою в простоті і в розкоші, і зрозумієш тоді своє найваж-
ливіше призначення на землі — жити! Життя і є найбільшим щастям на землі.
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Душа потрохи ставала світлішою. Біля її ліжка присіла Самотність.
— І я покидаю тебе, — мовила Самотність. — До тебе прийдуть люди. Ти зрозумі-

єш, що бачити їх, чути, обіймати і просто знати — величезне надбання. Ти полю-
биш їх, а вони тебе. У безкорисній людській любові зможеш навіть побачити Самого 
Бога. А Він — найсвятіша Любов на землі. Вічна Любов. Це і є той найсокровенніший 
дар, про який мріє кожна Людська Душа.

Цієї ж миті гості зникли. У кімнаті стало тихо-тихо. Душа підвелася, підійшла до 
письмового столу і з верхньої шухляди дістала стареньке чорно-біле фото своєї ма-
тері. Доки та ще жива, вона сьогодні ж поїде до неї.

Обговорення.

Що переживає людська душа при самотності, болі? 
Чи змінюється людина, коли у її життя приходять серйозні випробування? 
Від кого залежить, якою стане людина під тиском важких обставин? 
Що потрібно робити, коли тобі важко? 
Що робив Христос, коли Йому було самотньо та боляче? 

12. Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки із афоризмами. 
Вони зачитуються дітям наприкінці уроку).

“Ви друзі Мої, якщо виконуєте все те, що Я заповідав вам” (Івана 15:14). 

“Істинна дружба не має секретів. Все відкрито, все доступне”. 

“Справжня дружба — це рослина, яка повільно росте і за якою потрібно  
доглядати”.

“Друзі на те й існують, щоб допомагати один одному” (Р.Роллан). 

“Істинною дружбою можуть бути зв’язані лише ті люди, котрі вміють про- 
щати один одному”.

“Довіра — перша умови дружби” (Ж. Лабрюйер). 

“Прикраса дому — друзі, які гостюють у ньому” (Р.Емерсон). 

“Вірність — заповідь дружби, найдорожче, що взагалі дане людині” (Д.Гей). 

“Найкращим другом може бути той, хто знає про те найгірше і все ж не пе- 
рестає тебе любити” (Л. Толстой).

“Для вірного друга не можна зробити занадто багато” (Г. Ібсен). 

“Друзі при щасливих обставинах життя повинні приходити за запрошенням,  
а в нещасливих — без запрошення, самі по собі, за велінням свого серця”.

13. Домашнє завдання:
Вивчити напам’ять ключовий вірш. 

Перечитати Євангеліє від Луки 22:7-34. 

Намагатися якомога частіше читати Біблію; 

Занотовувати найцінніші думки в духовний щоденник. 

Практично допомогти тій людині, якій ти спроможний допомогти. 
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14. Оголошення

15. Молитва
“Господи Єдиний! Ми дуже дякуємо Тобі, що Ти витерпів Свій хресний 

шлях до кінця і переміг смерть та гріх. Тепер ми маємо спасіння завдяки 
Твоїй любові і розумінню людської природи. Допоможи, будь ласка, завжди 
пам’ятати про це і не завдавати Тобі болю своїми гріхами. А також пошли 
у наше життя гарних справжніх друзів-християн, які стануть підтримкою 
в нашому слідуванні за Тобою. Амінь”.
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Тема уроку

«Поєдинок»

Мета:

освітня:  4 з’ясувати з ді-
тьми, для чого було Христу 
страждати і терпіти наругу 
від людей;
виховна:  4 виховувати в ді-
тей благоговіння та повагу 
до страждань Ісуса;
розвивальна:  4 розвива-
ти в дітей бажання жити 
так, щоб не грішити і тим 
самим не завдавати болю 
Христу.

Біблійна основа  — Єван-
геліє від Луки 22:39-71.
Найважливіша думка  
уроку — Ісус страждає і 
терпить наругу заради спа-
сіння людей.
Ключовий вірш:  “Бо й 
Христос один раз постраж-
дав був за наші гріхи, щоб 
привести нас до Бога, Пра-
ведний за неправедних” (1 
Петра 3:18).
Обладнання:  Біблія, по-
душка, свіча, сірники.

Усе це (і не більше) стоїть на окре-
мому столі. Обладнання, як і на по-
передніх уроках, має зацікавлюва-
ти дітей, про що ж буде говоритися 
сьогодні на уроці, адже обговорюва-
ні нами теми набирають серйозного 
характеру.

Подія — Страждання Ісуса в Гефсиманії, 
знущання над ув’язненим Ісусом.

Хід уроку
I. Вступна частина

Вітання. Надто дорогою для Бога є душа кожної дитини, 
яка приходить до Вас на урок. Розкажіть їй про це.

Скажіть також, що Ви особисто любите їх, своїх вихован-
ців, цінуєте їхні зусилля та старання, бажання вивчати Слово 
Боже; що молитеся за них, аби вони мали щасливу долю від 
Бога; думаєте про них, сумуєте за ними і мрієте, аби всі вони 
виросли християнами.

А оскільки тема сьогоднішнього уроку надто серйозна й 
трагічна, то налаштуйте дітей на спокійний лад.

Спів

II . Основна частина

1. Біблійний персонаж сьогодні — Ангел з неба
Він заходить у клас в білих шатах, з крилами на спині, у бі-

лому взутті з Біблією в руках.
Ангел. Я вітаю вас, дорогі діти!
Відповіді дітей.
Ангел. Я прийшов звістити вам радісну новину — вас лю-

бить Бог!
Реакція дітей.
Ангел. Колись давно, коли Христос ходив по землі, у Його 

житті настали дуже важкі моменти. Проте і тоді Ісус не пе-
реставав любити людей і розуміти їх. Після Таємної вече-
рі Господь взяв Своїх учнів, і вони пішли у Гефсиманський 
сад молитися. Учні були потомлені, тому вони поснули. А 
Ісус продовжував духовну боротьбу, бо знав, що Його чекає 
попереду.

Коли Господь молився на колінах і просив волі Божої, його 
піт став немов краплі крові. І тоді з’явився перед Ним я, Ан-
гол з неба, і додавав Йому сили. Коли ж Христос підвівся з мо-
литви, то до Нього з’явився один із дванадцятьох, що Юдою 
зветься і підійшов до Ісуса, щоб поцілувати Його.

Виймає Біблію, розгортає її і читає текст із Євангелії від 
Луки 22:48-63.

Література до уроку:

1. Біблія/ Пер. Проф. 
І.Огієнко. — К.: УБТ, 2009.

2.  Шатров П.К. Золотые зер-
на мудрости. — Библия 
для всех. Санкт-Петербург, 
1997. — 473 с.
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“Ісус же промовив до нього: “Чи оце поцілунком ти, Юдо, видаєш Сина Людсько-
го? А ті, що були з Ним, як побачили, що має статись, сказали Йому: “Господи, — чи 
мечем нам не вдарити! І, один із них рубонув раба первосвященикового, та й відтяв 
праве вухо йому. Та Ісус відізвався й сказав: Лишіть, уже досить! І, доторкнувшись 
до вуха його, уздоровив його. А до первосвящеників і влади сторожі храму та стар-
ших, що прийшли проти Нього, промовив Ісус: Немов на розбійника вийшли з ме-
чами та киями... Як щоденно Я з вами у храмі бував, не піднесли на Мене ви рук. Та 
це ваша година тепер, і влада темряви... А схопивши Його, повели й привели у дім 
первосвященика. Петро ж здалека йшов слідкома.

Як розклали ж огонь серед двору, і вкупі сиділи, сидів і Петро поміж ними. А 
служниця одна його вгледіла, як сидів коло світла, і, придивившись до нього, сказа-
ла: І цей був із Ним! І відрікся від Нього він, твердячи: Не знаю я, жінко, Його! Неза-
баром же другий побачив його та й сказав: І ти від отих. А Петро відказав: Ні, чоло-
віче!... І як часу минуло з годину, хтось інший твердив і казав: Поправді, і цей був із 
Ним, бо він галілеянин. А Петро відказав: Чоловіче, не відаю, про що ти говориш... 
І зараз, як іще говорив він, півень заспівав.

І Господь обернувся й подививсь на Петра. А Петро згадав слово Господнє, як 
сказав Він йому: Перше, ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від Мене. І, вий-
шовши звідти, він гірко заплакав! А люди, які ув’язнили Ісуса, знущалися з Нього та 
били”.

Тепер по всьому світу люди з благоговінням читають ці рядки і дякують Богу за 
Його рішення — нести Свій хрест до кінця. Тому і я пропоную зараз помолитися.

2. Молитва дітей разом з Ангелом
“Господи! Спасибі Тобі, що Ти не сховав від людей Свою боротьбу і вагання, а 

розповів нам про це. Ми цінуємо Твої відкритість та щирість і вчимося цьому в 
Тебе. Спасибі також за те, що Ти чинив волю Свого Отця до кінця, і там, в Гефсима-
нії, Ти прийняв рішення не сходити із передбаченого шляху.

Допоможи завжди пам’ятати про це і цінувати Твій подвиг любові! Амінь”.

3. Перевірка домашнього завдання
Діти мають розказати одну із якостей Ісуса Христа, про яку вони довідали- 
ся минулого уроку, а саме — Ісус бажає останні години Свого життя провес-
ти зі Своїми учнями. Йому дорогими і цінними є друзі.

Розповідь біблійного вірша з посиланням та його тлумачення. 

Наклеювання “ягід” (наклейок) на гроно винограду. Нагадуємо, що фіоле- 
тове коло — це домашнє завдання, виконане на “відмінно”, червоне — щось 
недопрацьовано, зелене коло — домашнє завдання погано виконане, чор-
не — не виконано взагалі.

Декілька дітей можуть поділитися тими біблійними істинами, про які вони  
довідалися під час читання Біблії. Заохочуйте їх до цієї справи.

Показують щоденники читання Біблії — у них вчителем робляться помітки,  
пишуться слова заохочення

4. Гра-зачіпка” Чорно-білий день”
Заздалегідь зробіть 20 фотознімків дітей вашого класу (усміхнених, сумних, усіх 

разом і окремо кожного) та помістіть ці фотографії у комп’ютер.
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За допомогою комп’ютера ви із кольорових фото робите чорно-білі і показуєте 
їх дітям на екрані ноутбука.

Суть гри. Алегорично пояснити вихованцям, як із радісного життя люди здатні 
зробити сумні дні.

5. Ілюстрація “Свіча”
На ватмані формату А-1 намальовані п’ять свіч.

1-ша свіча новенька, велика, яку щойно запалили. Видно, як ледь-ледь го- 
рить гніт. Вона символізуватиме життя дитини, яка щойно народилася.

2-га свіча вже трішки прогоріла, у неї де-не-де поскрапував віск. Вогник го- 
рить яскраво і впевнено. Вона символізуватиме юність людини.

3-тя свіча — згоріла наполовину. Поряд з нею лежить віск, який скрапував зі  
свічі і застигав. Проте вогонь впевнено горить. Вона символізуватиме зрі-
ле життя людини.

4-та свіча — майже згоріла, але ще не вся (лишилося 0,5 см), вогонь горить  
повноцінно. Вона символізуватиме старість людини.

5-та свіча згоріла вщент. Полум’я погасло. Життя припинилося. Вона сим- 
волізуватиме смерть людини.

Суть ілюстрації полягає в тому, щоб показати всі вікові фази життя людини і кі-
нець — смерть. Вчитель, пояснивши це все, говорить про те, що не кожен із мешкан-
ців Землі доживає до старості, а потім помирає. У кожного свій час. Хтось — у дитин-
стві, хтось — у юності, а комусь, за волею Бога, і в старості помирати. Цю дату знає 
лише Бог. Бо тільки Він дає життя і тільки Він його забирає. Христос до старості не 
дожив.

Проте від людини залежить, як саме вона проживе своє життя, чого надбає і що 
втратить. Ощасливить людей, які живуть навколо її, чи зробить їх нещасними, прийме 
спасіння чи відкине його. Ісус у віці 33 років терпів страждання. Чому? Про це будемо 
говорити на сьогоднішньому уроці.

6. Знайомство дітей з темою уроку
Їм говориться про те, що сьогодні вони пізнають одну духовну істину, за яку 

любитимуть Христа ще більше, — Ісус страждає і терпить наругу заради спасіння 
людей.

7. Виклад нового матеріалу
Звучить (із диска) або читається з Біблії оповідь — Євангеліє від Луки 

22:39-71.
Євангеліє повіствує нам про страшні хресні страждання Спасителя. Але потріб-

но знати і пам’ятати, що ці страждання розпочалися не на суді у Пилата, не під 
час хресного ходу на Голгофу і не на хресті. Ці страждання розпочалися ще у Геф-
симанському саду. Страшною і повною спокус була ця ніч для Спасителя. В цю ніч 
Він терпів і тремтів, сумував і молився, жахаючись страждань, що належало Йому 
перетерпіти як людині задля нашого спасіння. Молячись, Спаситель благав: “Авва, 
Отче! Все можливе для Тебе, пронеси мимо мене цю чашу; та не чого Я хочу, а чого 
ти” (Мк. 14:36).
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Дехто з невіруючих людей вважає, що це малодушність. Чому Він благав, щоб 
Отець проніс мимо Нього чашу страждань, якщо задля цього Він прийшов у світ, 
якщо Своїми стражданнями і смертю повинен спасти світ? На жаль, не всі можуть 
вникнути в ті жахливі події, усвідомити, що в той час Господь відчував у Своєму 
серці, чому такою важкою була молитва Його до Отця, і навіть не всі тремтять від 
думки, що кривавий піт капав із Його чола. Духовна боротьба, яку перетерпів Гос-
подь, молячись до Отця у Гефсиманському саду, була страшною і важкою. Його ду-
шевні страждання були набагато важчими, ніж тілесні. Фізіологічний організм, тіло 
Христа переживало таке потрясіння, що у ньому почали відбуватися негативні хво-
робливі поцеси. Чому?

Якби б комусь із нас довелось взяти на себе гріхи ста людей і дати за них відпо-
відь, то яким би страхом переповнилася наша душа, яким тягарем стали б для нас 
чужі гріхи! А Господь “узяв на Себе наші немочі і поніс наші хвороби… Він укритий 
виразками був за наші гріхи і був мучений за беззаконня наші… ранами Його ми 
зцілилися” (Іс. 53: 4,5). Господь страждав від тягара гріхів, які добровільно взяв на 
Себе, ставши Жертвою перед правосуддям Божим, бо тільки Йому і належало звіль-
нити людство з-під рабства гріха. Бо, що прийняв людську природу, підкоряє її волі 
Божій. Християни, борючись з монофелітством, яке визнавало у Христі тільки одну 
Божественну волю, протиставили йому саме цю молитву, яка слугувала найсильні-
шим доказом присутності в Ньому і волі людської. Цього страсного вечора не тіль-
ки Господь, але й учні зазнали спокус. І їм належало зробити вибір: терпіти споку-
си, розділивши скорботи Божественного Учителя, чи піддатись їм, зрадивши Його 
і віддавши ворогам.

Їм також потрібно було пильнувати і молитись. На жаль, цієї ночі молився і пиль-
нував тільки Христос, відкинувши всі спокуси. Його учні поснули, як і поснули були 
при молитві Преображення. Господь, бачачи сплячими Своїх учнів, промовляє до 
них: “Пильнуйте і моліться, щоб не зазнати спокуси” (Мк. 14:38), показуючи і нам 
благонадійний засіб для боротьби і перемоги над спокусами. Все наше життя пе-
ребуває в Божих руках, від Нього залежать і наші спокуси, і відвернення їх. Через 
щиру молитву Господь нам дарує силу для ведення духовної боротьби, та позбав-
лення від спокус. Тому зустрічаючись зі спокусами без молитовної підтримки, ми, 
подібно апостолам, заснемо і впадемо під важкою ношею гріха, тільки сон буде наш 
не тілесний, а духовний, важкий сон безпечності і байдужості, внаслідок чого не 
матимемо можливості протистояння гріхові і спокусам. 

За весь період земного життя Ісуса Христа ми не спостерігаємо настільки гаря-
чого молитовного духу й натхненної молитви, як при очікуванні хресних страж-
дань. Господь, відчуваючи їх важкість, молився до поту, що крапав краплями кро-
ві. Подіб не трапляється і з кожним із нас. Для Божественного Спасителя особливо 
скорботними були дні Його страждань. Так само і ми терпеливо повинні зносити 
свою Гефсиманію та Голгофу. Як для Господа були ці страждання важкими, так і 
для нас, Його послідовників, спокуси не будуть легшими. Ми страшимося навіть 
думки цієї, особливо згадуючи страждання, які перетерпів Спаситель за всіх нас. 
Але Христос, пройшовши тернистий шлях, знаючи глибину наших страждань, кли-
че кожного: “Прийдіть до Мене всі втомлені і обтяжені і Я заспокою вас”. Ми чули 
тричі слова Спасителя, звернені до учнів: “Пильнуйте і моліться”. Це є прикладом і 
доказом того, що навіть сильні духом мають потребу в молитовній підтримці слаб-
ших, з цього ж випливає, що боротьба проти спокус і наступів ворога роду людсько-
го повинна вестися спільними зусиллями.
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Апостоли не послухалися свого Божественного Учителя, тому і глибина Його мо-
литви була прихована від них, вони тільки частково бачили ті страждання, які Він 
зніс. Подібне трапляється й з нами. Господь звертається повсякчас до нас: “Пиль-
нуйте і моліться, щоб не зазнати спокуси” (Мк. 14: 38), а ми спимо духовним сном, 
поступово віддаляючись від Нього. Приходять спокуси, а ми не маємо сил і тер-
піння дати відсіч, протистояти їм. Пильнуймо і молімося, щоб не зазнати споку-
си! Зазнавши ж її, посильно молімось — і Господь нас не залишить, Він простягне 
нам руку допомоги. Пам’ятаймо, що страждання земні не зрівнянні з тими вічними 
благами у Царстві Отця Небесного. Хто ж перетерпить до кінця, спасеться.

8. Обговорення
Використання обладнання та проголошення основних думок за темою.

Біблія — єдина Книга на світі, яка розповідає правду про Ісусові страждан- 
ня в Гефсиманії;

подушка — символ того, що учні Христа спали тоді, коли Він найбільше по- 
требував їхньої молитовної підтримки. (Апостоли не мали подушки, це су-
часний атрибут людського сну, який допоможе краще запам’ятати дітям сю-
жет біблійної історії);

запалюєте свічу за допомогою сірників і продовжуєте урок вивченням бі- 
блійного вірша.

9. Вивчення ключового вірша
На великому плакаті зображене синє небо. На ньому зірками написаний біблій-

ний вірш. Перед цим малюнком стоїть запалена свіча. Кожна дитина має підійти 
до цього малюнка, взяти свічу й обережно піднести її до своїх вуст, а потім вголос 
прочитати напис. Але читати біблійний текст має лагідно та ніжно, щоб не загаси-
ти свічу.

Потім цей вірш діти переписують до зошитів і вивчають напам’ять.

10. Закріплення матеріалу шляхом гри 
“Якби Христос сказав: “Ні”

Дітям пропонується практична творча робота. Для початку варто розділити па-
пір на дві частини. Ліву підписати “Ні”, праву — “Так”.

У лівій колонці під назвою “Ні”, тобто, якби Христос сказав “Ні” стражданням, 
вони писатимуть про те, що могло б статися з людством, якби Христос у Гефсима-
нії відмовився від Своєї місії піти на Голгофу. Чи звершилося б спасіння? У якому б 
стані опинилося людство? Як люди рятувалися б від неминучого Божого гніву?

У правій колонці під назвою “Так” діти пишуть усі переваги для людства, які при-
несли Ісусові страждання. Що ми маємо в Христі?

Учитель приводить обговорення цієї практичної гри згідно написаних 
відповідей.

11. Рукоділля
Зробити листівку — овечку з вушних паличок.
Розказати дітям, що колись за гріхи людей в жертву приносили безвадних тва-

рин, наприклад овечок. А коли Христос прийшов на землю, Він вирішив померти, 
постраждати за наші гріхи.
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Обрізати краї вушних паличок та, наносячи на них клей ПВА, викладати один 
біля одного на основу. Зверху вирізати лекало голови овечки, приклеївши очі та ку-
чері, а знизу приклеїти ніжки.

III. Підсумок уроку

Оповідання для закріплення матеріалу 
Пропонується прочитати та обговорити текст із Нового Завіту 

про перших християн, котрі страждали за Ісуса Христа.

Дії святих апостолів 6:8-15; 7: 51-60.

Мученицька смерть Степанова
“А Степан, повний віри та сили, чинив між народом великі знамена та чуда. Тому 

дехто повстав із синагоги, що зветься лібертинська, і кірінейська, і олександрій-
ська, та з тих, хто походить із Кілікії та з Азії, і зачали сперечатись із Степаном. Але 
встояти вони не могли проти мудрости й Духа, що він Ним говорив.

Тоді вони підмовили людей, що казали, ніби чули, як він богозневажні слова го-
ворив на Мойсея та Бога. І людей попідбурювали, і старших та книжників, і, напав-
ши, схопили його, і припровадили в синедріон. Також свідків фальшивих поста-
вили, які говорили: Чоловік оцей богозневажні слова безперестань говорить на це 
святе місце та проти Закону. Бо ми чули, як він говорив, що Ісус Назарянин зруйнує 
це місце та змінить звичаї, які передав нам Мойсей.

Коли всі, хто в синедріоні сидів, на нього споглянули, то бачили лице його, як 
лице Ангола!”

І далі продовжує Степан їм проповідувати про Бога.
“О ви, твердошиї, люди серця й вух необрізаних! Ви завжди противитесь Духові 

Святому, як ваші батьки, так і ви! Котрого з пророків батьки ваші не переслідува-
ли? Вони ж тих повбивали, хто звіщав прихід Праведного, Якому тепер ви сталися 
зрадниками та убійниками, ви, що Закона одержали через зарядження Анголів, та 
не зберігали його!...

Як зачули ж оце, вони запалилися гнівом у серцях своїх, і скреготали зубами на 
нього... А Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув, і побачив Божу славу 
й Ісуса, що по Божій правиці стояв, і промовив: Ось я бачу відчинене небо, і Сина 
Людського, що по Божій правиці стоїть!...

Та вони гучним голосом стали кричати та вуха собі затуляти, та й кинулися одно-
душно на нього!...

І за місто вони його вивели, і зачали побивати камінням його. А свідки плащі 
свої склали в ногах юнака, який звався Савлом.

І побивали камінням Степана, що молився й казав: Господи Ісусе, прийми духа 
мого!...

Упавши ж навколішки, скрикнув голосом гучним: Не залічи їм, о Господи, цього 
гріха! І, промовивши це, він спочив...”

12. Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки із афоризмами. 
Вони зачитуються дітям наприкінці уроку).

“Страждання ведуть не тільки до сили, але й до мудрості”. 

“Хто мало страждає, той мало любить. Без страждання нема любові”. 
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“Страждання робить нас чутливішими до інших, дає розуміння чужого горя  
та душі людини”.

“На страждання людей потрібно відповідати співчуттям”. 

“Страждання не минають для нас без користі. Вони виховують наш розум,  
роблять благородною душу, дисциплінують волю, очищають почуття, про-
яснюють ціль життя, загартовують і виховують християнський характер”.

“Страждання — це нитка, із котрої зіткана тканина радості” (А. Любак). 

“Страждання роблять сильного сильним”. 

“Якби Бог нас ніколи “не клав на лопатки”, ми б ніколи не навчились диви- 
тися на небо”.

“Будь-які страждання, біль, муки і розчарування, які тільки може пережити  
людина, вже були пережиті Ісусом Христом”.

13. Домашнє завдання:
Вивчити напам’ять ключовий вірш. 

Перечитати Євангеліє від Луки 22:39-71. 

Намагатися щодня читати Біблію. 

Занотовувати найцінніші думки в духовний щоденник. 

14. Оголошення

15. Молитва
Запропонуйте дітям помолитися на колінах.

“Господи Ісусе! Ми цінуємо Твій подвиг самопожертви! Ми схиляємо свої 
коліна перед Твоєю боротьбою і Твоїм смиренням. Амінь”.

Діти, за бажанням, можуть молитися за своїх друзів, родичів, знайомих, які по-
терпають від гріха, аби Бог відродив їх до нового життя.
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Тема уроку

«Глибина»

Мета:

освітня:  4 з’ясувати з ді-
тьми, для чого було Христу 
помирати;
виховна:  4 виховувати в ді-
тей почуття вдячності Ісусу 
за Голгофський подвиг;
розвивальна: 4  вчити ді-
тей реально оцінювати 
жертву Христа.

Біблійна основа  — Єван-
геліє від Луки 23:26-56
Найважливіша думка  
уроку — Ісус добровільно 
приймає покарання за гріхи 
всіх людей на Себе.
Ключовий вірш:  “Бо Того, 
Хто не відав гріха, Він учи-
нив за нас гріхом, щоб стали 
ми Божою правдою в Нім!” 
(2 Коринтянам 5:21).
Обладнання:  Біблія, вінок 
із тернини, цвяхи, молоток, 
хрест, червона тканина.

Усе це (і не більше) стоїть на окре-
мому столі. Обладнання, як і на по-
передніх уроках, має зацікавлюва-
ти дітей, про що ж буде говоритися 
сьогодні на уроці, адже обговорюва-
ні нами теми набрали вже серйозно-
го характеру.

Подія — Розп’яття Ісуса

Хід уроку
I. Вступна частина

Вітання. Принесіть сьогодні в подарунок кожній дитині 
особисті листи або листівки, підписані вашою рукою, у яких 
похваліть дітей за високі успіхи у вивченні Біблії, подякуй-
те за молитви, за ведення духовних щоденників, за постій-
ну присутність на уроці та активну участь у них. А також роз-
кажіть їм про свої сподівання щодо майбутніх місяців, адже 
попереду літо, пора, коли відбувається чимало дитячих хрис-
тиянських таборів. Розкажіть їм про християнське дозвілля і 
запросіть до табору.

Любіть час спілкування з дітьми! Цей урок ніколи в жит-
ті більше не повториться. Насолоджуйтеся ним, адже ви сіє-
те вічні зерна Слова Божого у чисті дитячі серця! Це — най-
прекрасніше, що може бути у практиці вчителя біблійної 
години!

Спів

II . Основна частина

1.  Біблійний персонаж сьогодні — Симон 
із Кірінеї

До класу заходить чоловік, одягнений у простий сільський 
одяг.

Симон. Я прийшов до вас ненадовго. Прийшов, щоб спові-
стити одну новину. Я став свідком розп’яття великого Учите-
ля людства — Ісуса. Того дня я повертався з поля. Натомле-
ний, брудний ішов додому. А тут дивлюся, іде якась процесія. 
У нас часто розпинали розбійників на Череповищі. Я не лю-
бив спостерігати за таким видовищем. Бо кому приємна чужа 
смерть? Та тут витягли мене із натовпу і поклали на мої пле-
чі важкого хреста. Я ніс його аж до Голгофи. І тільки пізніше 
я зрозумів, Чийого хреста удостоївся нести… То була Ісусова 
ноша, яку я допоміг Йому нести. Тому моє серце переповне-
не молитвою до Бога.

Література до уроку:

1. Біблія/ Пер. Проф. 
І.Огієнко. — К.: УБТ, 2009.

2.  Шатров П.К. Золотые зер-
на мудрости. — Библия 
для всех. Санкт-Петербург, 
1997. — 473 с.

3.  Бруно Ферреро. Квіти про-
сто квітнуть. — Львів. Ви-
давництво “Свічадо”, 
2008. — 93 с.
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2. Молитва дітей разом із Симоном
“Святий Боже наш! Ми — діти Твої, котрі прийшли цього недільного ранку до 

Тебе з проханням: дай нам усвідомити глибину Твого страждання на Голгофі і гли-
бину Твоєї вічної любові. А також навчи нас жити згідно із заповідями Твоїми, щоб 
більше ніколи не завдавати Тобі болю. Все це просимо в ім’я Твого Сина, а нашого 
Спасителя Ісуса Христа. Амінь”.

3. Перевірка домашнього завдання
Діти мають розказати одну із якостей Ісуса Христа, про яку вони довідалися  
минулого уроку,– Ісус страждає і терпить наругу заради спасіння людей.

Розповідь біблійного вірша з посиланням та його тлумачення. 

Наклеювання “ягід” (наклейок) на гроно винограду. Нагадуємо, що фіоле- 
тове коло — це домашнє завдання, виконане на “відмінно”, червоне — щось 
недопрацьовано, зелене коло — домашнє завдання погано виконане, чор-
не — не виконано взагалі.

Декілька дітей може поділитися тими біблійними істинами, про які вони  
довідалися під час читання Біблії. Заохочуйте їх до цієї справи.

Показують щоденники читання Біблії — у них вчителем робляться помітки,  
пишуться слова заохочення.

4. Гра-зачіпка”Рятівний міст”
Діти діляться на дві команди. Кожній із них дається по три довгих мотузків. Вони 

із цих мотузків мають сплести міст. Та команда, яка впорається з роботою перша, 
стане переможцем.

Суть гри. Пояснити дітям, що хрест Голгофи став тим мостом, який ліг над провал-
лям, що розділяло людину з Богом.

5.Ілюстрація “За порогом”
На папері великого формату намальований поріг, на якому зображені привідчи-

нені двері, за ними з одного боку рай, з іншого — темінь, пекло. Куди ми поставимо 
стрілки? Що особисто ми виберемо?

Суть ілюстрації полягає в тому, щоб пояснити дітям, що віра в Ісусову жертву до-
зволяє людині потрапити в рай, переступивши поріг смерті.

6. Знайомство дітей з темою уроку
Їм говориться про те, що сьогодні вони пізнають одну духовну істину, за яку лю-

битимуть Христа ще більше, — Ісус добровільно приймає покарання за гріхи усіх 
людей на Себе.

7. Виклад нового матеріалу
Звучить (із диска) або читається з Біблії оповідь — Євангеліє від Луки 

23:26-56
Страта через розп’яття на хресті була найганебнішою, найболіснішою і найжор-

стокішою. На таку смерть у ті часи засуджували найневиправніших злочинців: роз-
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бійників, убивць, бунтівників і злочинних рабів. Муки розіп’ятої людини неможли-
во описати. Крім нестерпного болю в усіх частинах тіла, її мучили страшна спрага і 
смертельні душевні страждання. Смерть була такою повільною, що багато хто вми-
рав на хресті лише через декілька днів. Навіть виконавці страти — зазвичай люди 
жорстокі — часто не могли спокійно дивитися на страждання розіп’ятих. Вони го-
тували питво, яким намагались втамувати неймовірну спрагу, або ж робили суміш 
з різних речовин, що на якийсь час притуплювали свідомість і полегшували муки. 
Згідно з єврейським законом, розіп’ятий на дереві вважався проклятим. Начальни-
ки юдейські хотіли навіки зганьбити Ісуса Христа, засудивши Його на таку смерть.

Коли Ісуса Христа привели на Голгофу, воїни подали Йому напій, змішаний з гір-
кими речовинами, аби полегшити страждання. Але Господь, скуштувавши, не захо-
тів його пити. Він не хотів вживати ніякого засобу для полегшення страждань. Ці 
страждання Він прийняв на Себе добровільно за гріхи людей; тому і бажав витер-
піти їх до кінця.

Коли все було приготовлено, воїни розп’яли Ісуса Христа. Це було близько полу-
дня, по-єврейськи — о шостій годині дня. Коли ж розпинали Його, Він молився за 
Своїх мучителів, кажучи: “Отче! Прости їм, бо не відають, що чинять”.

Поряд з Ісусом Христом розп’яли двох злочинців (розбійників), одного — право-
руч, іншого — ліворуч від Нього. Так здійснилося пророцтво Ісаї, який сказав: “І до 
злочинців був зарахований” (Іс 53, 12).

За наказом Пилата, до хреста над головою Ісуса Христа було прибито напис, що 
означав провину Його. Там було написано по-єврейськи, по-грецьки і по-римськи: 
“Ісус Назорей, Цар Юдейський”, і багато хто читав його. Такий напис не подобав-
ся ворогам Христовим. Тому первосвященики прийшли до Пилата і сказали: “Не 
пиши: Цар Юдейський, але що Він говорив: Я — Цар Юдейський”.

Та Пилат відповів: “Що я написав — те написав”.
Між тим, воїни, які розп’яли Ісуса Христа, взяли Його одяг і почали ділити між 

собою. Верхній одяг вони роздерли на чотири частини, кожному воїнові по частині. 
А хітон (нижній одяг) був не шитий, а увесь тканий зверху донизу. Тоді вони сказа-
ли один одному: “Не будемо роздирати його, а киньмо жереб на нього, кому буде”. 
І, кинувши жереб, воїни сіли, охороняючи місце страти. Так і тут збулось давнє про-
роцтво царя Давида: “Розділили ризи Мої між собою, і за одяг Мій кидали жереб” 
(Пс. 21, 19).

Вороги не переставали ображати Ісуса Христа і на хресті. Вони, проходячи мимо, 
лихословили, і, киваючи головою, казали: “Гей! Ти, Який руйнуєш храм і за три дні 
створюєш! Спаси Себе Самого. Якщо Ти Син Божий, зійди з хреста”.

Також первосвященики, книжники, старійшини і фарисеї, глузуючи, говорили: 
“Інших спасав, а Себе Самого не може спасти; якщо Він — Христос, Цар Ізраїлів, не-
хай тепер зійде з хреста, і тоді увіруємо в Нього; покладався на Бога, нехай тепер 
порятує Його (Бог), якщо Він угодний Йому; бо Він казав: Я — Син Божий”.

За їхнім прикладом і воїни-язичники, які сиділи біля хрестів і стерегли розіп’ятих, 
знущаючись, казали: “Якщо Ти — Цар Юдейський, спасися Сам”.

Навіть один з розбійників, котрий був розіп’ятий ліворуч Спасителя, хулив Його 
і говорив: “Якщо Ти Христос, спаси Себе і нас”.

Інший же розбійник, навпаки, втихомирював того і говорив: “Чи ти не боїшся 
Бога, коли й сам на те саме засуджений (тобто на такі муки і смерть)? І ми засудже-
ні справедливо, бо достойне за діла наші одержали, а Він нічого лихого не вчинив”. 
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Сказавши це, він звернувся до Ісуса Христа з молитвою: “Пом’яни мене, Господи, 
коли прийдеш у Царство Твоє”.

Милосердний Спаситель прийняв щире покаяння цього грішника, який засвід-
чив таку дивну віру в Нього, і відповів розбійникові: “Істинно кажу тобі: сьогодні 
ж будеш зі Мною в раю”.

Біля хреста Спасителя стояли Матір Його, апостол Іван, Марія Магдалина і ще 
кілька жінок, які шанували Його. Неможливо описати скорботу Матері, яка бачила 
нестерпні муки Сина свого!

Ісус Христос, побачивши Матір Свою та Івана, котрі стояли тут, — Івана ж любив 
Він особливо — говорить Матері Своїй: “Жоно! Це — син твій”. Потім говорить 
Іванові: “Це — Мати твоя”. З цього часу Іван взяв Матір Ісусову до себе у дім і пі-
клувався про неї до кінця її життя.

Між тим, під час страждань Спасителя на Голгофі сталося велике знамення. З 
тієї години, як Спаситель був розіп’ятий, тобто з шостої години (а за нашим ча-
сом з дванадцятої години), сонце погасло і настала темрява по всій землі, і трива-
ла до дев’ятої години (за нашим часом до третьої години дня), тобто до самої смер-
ті Спасителя.

Розп’яття Ісуса Христа (Івана 19:26–30).
Ця незвичайна, всесвітня пітьма була описана язичницькими письменниками-

істориками: римським астрономом Флегонтом, Фаллом і Юнієм Африканом. Зна-
менитий філософ з Афін Діонисій Ареопагіт був у той час в Єгипті, в місті Геліополі; 
спостерігаючи раптову пітьму, він сказав: “Чи Творець страждає, чи світ руйну-
ється”. Згодом Діонисій Ареопагіт прийняв християнство і був першим афінським 
єпископом.

Близько дев’ятої години Ісус Христос вигукнув: “Ілі, Ілі! Лама савахфані!”, — тоб-
то: “Боже Мій, Боже Мій! Навіщо Ти Мене покинув?” Це були початкові слова з 21-го 
псалма царя Давида, в якому Давид ясно провістив про страждання на хресті Спа-
сителя. Цими словами Господь востаннє нагадав людям, що Він є істинний Христос, 
Спаситель світу.

Деякі з тих, хто стояв на Голгофі, почувши ці слова, сказані Господом, говори-
ли: “Він кличе Іллю”. Інші ж казали: “Стривайте, побачимо, чи прийде Ілля спасти 
Його”.

А Господь Ісус Христос, знаючи, що вже все звершилося, щоб справдилося Писан-
ня, промовив: “Пити”.

Тоді один з воїнів побіг, узяв губку, намочив її оцтом, настромив на тростину і 
підніс до пересохлих губ Спасителя.

Скуштувавши оцту, Спаситель промовив: “Звершилось”, тобто виконалась обі-
тниця Божа, здійснено спасіння людського роду.

Після цього гучним голосом виголосив: “Отче, в руки Твої віддаю Дух Мій!” І, 
схиливши голову, віддав дух, тобто помер.

І ось завіса в храмі, що закривала святе святих, розірвалася навпіл, зверху дони-
зу; і земля затряслась; і каміння порозпадалось; і гроби розкрились; і багато тіл по-
мерлих святих воскресли і, вийшовши з гробів після воскресіння Його, ввійшли в 
Єрусалим і явились багатьом.

Сотник же (начальник воїнів) і воїни з ним, які стерегли розіп’ятого Спасителя, 
бачачи землетрус і все, що відбувалось перед ними, налякались і сказали: “Воіс-
тину, Чоловік цей був Син Божий”. А народ, який був при розп’ятті і все бачив, у 
страху став розходитися, б’ючи себе в груди.
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Настав вечір п’ятниці. Юдеям не хотілося залишати на хрестах тіла розіп’ятих до 
суботи, бо пасхальна субота вважалася великим днем. Тому вони просили у Пилата 
дозволу перебити кістки розіп’ятим, щоб вони швидше вмерли і можна було їх зня-
ти з хрестів. Пилат дозволив. Воїни підійшли і перебили кістки розбійникам. Коли 
ж підійшли до Ісуса Христа, то побачили, що Він помер, і тому не перебивали Йому 
кісток. Та один з воїнів, щоб не залишалося ніяких сумнівів у Його смерті, проко-
лов списом ребро Христу, і з рани витекли кров і вода.

(Мф. 27, 33–56; Мк. 15, 22–41; Лк. 23, 33–49; Ін. 19, 18–37).

8. Обговорення
Використання обладнання та проголошення основних думок за темою.

Біблія — Книга, яка розповідає нам про Ісусову Голгофу і події, що з нею  
пов’язані.

вінок із тернини — символізуватиме глузування над Господом; 

хрест — місце страти Ісуса; 

цвяхи, молоток — знаряддя страти Ісуса; 

червона тканина — символізуватиме закривавлений одяг Ісуса. 
Перегляд уривку про розп’яття із відеофільму “Ісус”.

9. Вивчення ключового вірша
На чорному папері червоними літерами написані слова ключового вірша:
“Бо Того, Хто не відав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою прав-

дою в Нім!” (2 Коринтян 5:21).
Діти переписують його до зошитів і вчать напам’ять.

10. Закріплення матеріалу шляхом гри” Темінь”
Дітям роздаються невеликі шматки чорного паперу і кольорові олівці. Їхнє зав-

дання намалювати на чорному папері кольоровий світ навколо себе.
Річ у тім, що на чорному фоні можна щось намалювати, проте його не буде вид-

но. Так і зі смертю. Її нічим не прикрасиш, і вона нічого не прикрашає.
Лише Єдиний Христос Своєю смертю звершив перемогу над гріхом і дарував лю-

дям спасіння. При цих словах учитель бере спеціальний чорний папір, який зішкрі-
бається металевим гострим шпателем — і утворюється кольоровий малюнок. Бог 
сильніший смерті! Вона не має над ним влади!

Суть гри. Дати дітям можливість збагнути серйозність смерті, її безповоротність. 
Та ще раз наголосити на тому, що Ісус має над нею владу! Бо смерть — це лише по-
ріг, через який переступає людина і продовжує жити іншим життям в іншому часово-
му вимірі.

11. Рукоділля
Торцювання.
З картону вирізати хрест будь якого розміру. Нарізати із м’які серветки, бажано, 

червоного кольору, клаптики приблизно 1,5-1,5 см і на кінчик олівця легенько на-
крутити, вмочаючи в клей ПВА. Починати викладати близько один біля одного.
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III. Підсумок уроку

Оповідання для закріплення матеріалу 
Бруно Ферреро

Розп’яття
У старій церкві дуже високо висіло величезне срібне розп’яття. Дві особливості 

вирізняло його. Перша — це терновий вінець на голові Ісуса: був він із золота, ви-
кладений рубінами.

Друга особливість — права рука Ісуса не була прибита до хреста, а дещо відхиле-
на вперед.

Одна історія пояснює причину цього.
Якось уночі злодій, який не боявся висоти, замислив украсти чудовий золотий ві-

нець з рубінами. Спустився на мотузку з даху, пробрався через вікно і дістався до 
розп’яття.

Проте терновий вінець був міцно прикріплений. Злодій мав лише ніж, щоби ві-
дірвати його. Устромив лезо під вінець і щосили почав його підважувати. Повторю-
вав спроби раз у раз, пітніючи і важко дихаючи. Лезо зламалося, а мотузок через 
надмірний натяг обірвався…

Злодій загинув би, упавши додолу, якби не зачепився за руку Розп’ятого.
Вранці служителі храму знайшли його там, угорі, цілого і неушкодженого. Три-

мав його розіп’ятий Ісус міцно і з любов’ю.

Висновок. Зрозуміло, що це не срібне розп’яття спасло злодія, а безпосередньо 
рука живого Бога, Котрий не хоче, щоб хтось із людей загинув, а щоб усі отримали 
життя вічне.

12. Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки із афоризмами. Вони зачитуються дітям напри-
кінці уроку).

“Христос пережив три види гніву: гнів Отця, гнів людей і гнів диявола”. 

“Христос пережив на Собі Божий гнів, щоб нам, людям, не довелося пере- 
жити його на собі”.

“Смерть Ісуса Христа — це поворотний пункт всієї історії”. 

“Як смерть пшеничного зерна приносить плід для підтримки земного жит- 
тя людини, так і смерть Христа дарує нам вічне життя”.

“Христос помер заради спасіння грішників. Спасенному ж грішнику потріб- 
но померти для гріха, щоб була явлена повнота Христового життя”.

“Він помер, щоб ми могли жити”. 

“Нелегко жити після смерті. Інколи на це потрібно потратити все життя”  
(Єжи Лец).

13. Домашнє завдання:
Вивчити напам’ять ключовий вірш. 

Перечитати Євангеліє від Луки 23:26-56. 
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Намагатися щодня читати Біблію; 

Занотовувати найцінніші думки у духовний щоденник. 

14. Оголошення

15. Молитва
Запропонуйте дітям помолитися на колінах.

“Господи Ісусе! Ніхто із людей не міг замінити Тебе на Голгофі, бо тільки 
Твоє святе життя могло стати жертвою за відпущення гріхів усього люд-
ства. Спасибі Тобі за силу Духа, яку Ти виявив на хресті і з любов’ю витер-
пів усе до кінця. Ми любимо Тебе, Ісусе, і низько вклоняємося Тобі за Твій по-
двиг спасіння! Амінь”.

Діти, за бажанням, можуть молитися за своїх друзів, родичів, знайомих, які по-
терпають від гріха, аби Бог відродив їх до нового життя.
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23
УРОК

Тема уроку

«Тріумф»

Мета:

освітня:  4 з’ясувати з ді-
тьми, чому Христос 
воскрес;
виховна: 4  виховувати в ді-
тей почуття вдячності Ісусу 
за Його воскресіння;
розвивальна:  4 розвивати 
в дітей бажання святкува-
ти Господнє воскресіння.

Біблійна основа  — Єван-
геліє від Луки 24:1-12; 
36-42
Найважливіша дум- 
ка уроку — Ісус переміг 
смерть, щоб подарувати лю-
дям життя вічне.
Ключовий вірш:  “Бог же 
не є Богом мертвих, а жи-
вих, бо всі в Нього живуть” 
(Євангеліє від Луки 20:38).
Обладнання:  Стіл вкритий 
білою скатертиною, на ньо-
му рожевими “свічами — 
таблетками” викладене сер-
це, в центрі якого лежить 
Біблія. Поруч стоїть ваза із 
живими квітами.

Подія — Воскресіння Ісуса Христа та 
Його з’явлення учням

Хід уроку
I. Вступна частина

Вітання. Сьогодні вітання має бути несхожим на всі по-
передні. Адже Христос воскрес! Потурбуйтеся про те, аби ви, 
вчителі, були одягнені у світле, бажано, біле, вбрання. На ди-
тячі парти поставте також вази із весняними квітами. Поряд 
покладіть персональні вітальні листівки зі словами “Христос 
Воскрес!” Зустрічайте дітей при вході у кабінет, вітайтеся з 
посмішкою на обличчі і говоріть їм про те, що ви дуже раді 
їх бачити.

Текст, який може бути на листівці: “Від усього серця щиро 
вітаємо тебе, наша прекрасна Дитино, із найсвітлішим вес-
няним святом — Великоднем! З настанням Пасхальних днів 
пробуджується не тільки земля, а й усі людські надії й споді-
вання на добру долю. Тож направимо наші молитви на добрі 
справи і світлі помисли. Вітаючи тебе зі світлим Воскресін-
ням Христовим, щиро бажаємо добра, радості, благополуччя, 
миру і спокою в душі, Божого благословення. Твої вчителі”.

Спів

II. Основна частина

1.  Біблійні персонажі сьогодні — три жінки, 
які йшли рано-вранці до гробу Господнього

Марія Магдалина, Іванна і Марія, мати Якова. Всі вони 
одягнені у єврейське вбрання.

Звучить аудіозапис та ставиться інсценівка.
Чоловічий голос за кадром:
“Коли минула субота, Марія Магдалина і Марія, мати Яко-

ва, і Саломія купили пахощів, щоб піти і намастити Ісуса. І на 
світанку, коли сходило сонце, дня першого в тижні, вони ви-
йшли з дому, щоб піти до гробу.

Жінки:
— Магдалино, а хто нам відвалить камінь від входу до гро-

бу, він такий важкий?
— Не знаю. Нас тільки троє, до того ж, ми жінки.

Література до уроку:

1. Біблія/ Пер. Проф. 
І.Огієнко. — К.: УБТ, 2009.

2.  Шатров П.К. Золотые зер-
на мудрости. –Санкт-
Петербург: Библия для 
всех. — 1997. — 473 с.
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— А там можуть стояти воїни… Пилат же наказав поставити біля входу в гріб охо-
рону. Та ще й на камінь приклали печатку…”

Звук грому, землетрус у поєднанні з величною музикою.
Чоловічий голос поза кадром:
“І ось стався великий землетрус, бо ангел Господній зійшов з небес, відвалив ка-

мінь від дверей гробу і сів на ньому. Вигляд його був, як блискавка. А одежа — біла, 
як сніг. І зі страху перед ним, сторожа затремтіла, і стала, як мертва. І ангел, озвав-
шись, сказав жінкам:

Голос ангела:
“Не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розп’ятого. Нема Його тут: Він воскрес, 

як сказав. Ідіть, подивіться на місце, де лежав Господь. Ідіть же швидше і скажіть 
учням Його, що Він воскрес з мертвих, і Він зустріне вас в Галілеї — там Його поба-
чите. Ось я сказав вам”.

Жінки:
— Ходімо швидше до учнів, щоб і їм розповісти про це диво. Ісус Христос 

воскрес!
— Ходімо!
— Ходімо!
Виходять з класу.
Учитель. Жінки таки поспішили до учнів і розповіли їх про порожній гріб.
Жінки повертаються до класу.
Марія Магдалина. Це найбільше чудо, яке я пережила у своєму житті! Стати оче-

видицею Господнього воскресіння — не просто щастя, а більше, ніж щастя, бо я на 
власні очі побачила порожній гріб.

Іванна. Ісуса там не було! Він ожив, воскрес і знову звіщав Свою Добру Новину 
про прощення гріхів. Моє серце переповнює невимовна радість за людей, адже те-
пер кожен може вірити у Нього і мати прощення гріхів!

Марія, мати Якова. Справді, коли Господь прощає гріхи, ніби якийсь камінь зва-
люється з плечей і стає легко на душі. Він відвалив камінь не лише від печери, Гос-
подь понині звільняє людей від їхніх гріховних тягарів!

Марія Магдалина. Зараз, коли є така чудова можливість, давайте прославимо Гос-
пода за Його Воскресіння!

2. Молитва дітей разом із жінками
“Ми славимо Тебе, Святий Ісусе, за те, що смерть переможена! Що вона 

не має над Тобою ніякої влади! Твій подвиг звершено — Ти воскрес! І ми віри-
мо у Твоє величне воскресіння! Укріпи і збережи віру дітей, які сьогодні мо-
ляться до Тебе, щоб і вони отримали Твій вічний рай! Амінь”.

3. Перевірка домашнього завдання
Розповідь біблійного вірша з посиланням та його тлумачення. 

Наклеювання “ягід” (наклейок) на гроно винограду. Нагадуємо, що фіоле- 
тове коло — це домашнє завдання, виконане на “відмінно”, червоне — щось 
недопрацьовано, зелене коло — домашнє завдання погано виконане, чор-
не — не виконано взагалі.

Декілька дітей можуть поділитися тими біблійними істинами, про які вони  
довідалися під час читання Біблії. Заохочуйте їх до цієї справи.
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Показують щоденники читання Біблії — у них вчителем робляться помітки,  
пишуться слова заохочення.

Діти мають розказати одну із якостей Ісуса Христа, про яку вони довідали- 
ся минулого уроку, — Ісус добровільно приймає покарання за гріхи усіх лю-
дей на Себе.

4. Гра-зачіпка “Порожній стіл”
Спершу діти мають звільнити свої столи від будь-яких речей, окрім ваз із кві-

тами, звичайно. Потім кожній дитині дається по одній шоколадній цукерці. Після 
цього вибирається доброволець, який виходить за двері кабінету і чекає, коли його 
покличуть. У цей час діти мають десь сховати свої цукерки.

Завдання добровольця — вгадати, де кожна дитина заховала свою цукерку. Якщо 
вгадує, то їй віддають цю цукерку.

Особливість гри — у виході третього добровольця за двері. Запропонуйте дітям 
з’їсти ці солодощі і навмисне забруднити вуста шоколадом, щоб одразу все було 
зрозуміло.

Обговорення гри.

Що сподобалося більше — віддавати цукерку, коли вгадали, де вона захована,  
чи тримати її при собі?
Що було приємніше — ховати десь цукерку чи їсти її? 

5. Ілюстрація “Пшеничне поле”.
На ватмані А-1 формату намальоване дозріле пшеничне поле, в центрі якого зо-

бражена маленька пшенична зернинка.

Зміст ілюстрації. Маленька зернина, яка була посаджена в землю і померла, — 
це алегоричний образ Ісуса Христа. Проте Своєю смертю Він відродив до нового жит-
тя мільйони людей, які стали Його послідовниками, тобто християнами.

Христос — Первісток з померлих, і настане час, коли в Ньому всі оживуть (1 Кор. 
15: 22)!

Його смерть не була кінцем, вона стала початком нового життя, яке заколосилося 
на планеті Земля.

Ісус помер не задля того, щоб просто померти, Він помер, щоб воскреснути!

6. Знайомство дітей з темою уроку
Говориться про те, що сьогодні вони пізнають одну духовну істину, за яку лю-

битимуть Христа ще більше, — Ісус переміг смерть, щоб подарувати людям життя 
вічне.

7. Виклад нового матеріалу
Звучить (із диска) або читається з Біблії оповідь — Євангеліє від Луки 24:1-12; 

36-42.
Перед початком читання Біблії запаліть рожеві свічі, візьміть до рук Слово 

Боже і в благоговінні прочитайте історію про величне воскресіння.
Коли минула субота, вночі, на третій день після Своїх страждань і смерті, Гос-

подь Ісус Христос силою Свого Божества ожив, тобто воскрес із мертвих. Тіло 
Його людське преобразилося. Він вийшов з гробу, невидимий для сторожі, не від-
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валивши каменя, не порушивши синедріонової печатки. Від цієї миті воїни, самі не 
знаючи того, охороняли порожній гріб.

Раптом стався великий землетрус; з небес зійшов ангел Господній. Він, присту-
пивши, відвалив камінь від гробу Господнього і сів на ньому. На вигляд він був — 
немов блискавка, і одяг мав білий, наче сніг. Воїни, що були на сторожі біля гробу, 
тремтіли від страху, зробившись немов мертвими, а потім, отямившись від страху, 
розбіглися.

Цього ж дня (перший день тижня), як тільки закінчився суботній спокій, дуже 
рано, на світанку, Марія Магдалина, Марія Яковова, Іоанна, Саломія та інші жінки, 
взявши приготовлене запашне миро, пішли до гробу Господнього, щоб намасти-
ти тіло Його, бо не встигли зробити цього під час похорону. Вони ще не знали, що 
до гробу Христового приставлено сторожу і вхід до гробу запечатано. Тому вони не 
сподівалися зустріти там когось і перемовлялися між собою: “Хто відвалить нам ка-
мінь від дверей гробу?” Бо камінь був дуже великий.

Жінки побачили, що камінь відвалено від гробу. І коли зупинилися, раптом поба-
чили світлосяйного ангела, що сидів на камені. Ангел, звертаючись до них, сказав: 
“Не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розіп’ятого. Його нема тут — Він воскрес, 
як сказав (ще коли був із вами). Підійдіть, погляньте на місце, де лежав Господь. І 
підіть швидше, скажіть учням Його, що Він воскрес із мертвих”.

Вони ввійшли всередину гробу (печери) і не знайшли тіла Господа Ісуса Христа. 
Та враз побачили ангела в білому одязі, що сидів праворуч того місця, де було по-
кладено Господа. Жінок пройняв жах.

Ангел же сказав їм: “Не жахайтеся. Ісуса шукаєте Назарянина, розіп’ятого. Він 
воскрес — Його нема тут. Ось місце, де поклали Його. Але йдіть, скажіть учням Його 
і Петрові (який, очевидно, через своє зречення відпав від числа учнів), що Він буде 
раніше від вас у Галілеї; там Його побачите, як Він сказав вам”.

Тоді жінки згадали слова Господа. Вийшовши ж, вони у трепеті побігли від гробу. 
А потім зі страхом і великою радістю пішли сповістити учнів Його. По дорозі ж ні-
кому нічого не говорили, тому що боялися.

Прийшовши до учнів, жінки розповіли про все, що бачили і чули. Та учням їхні 
слова видалися неправдивими, і вони не повірили їм.

Тим часом до гробу Господнього бігли Петро та Іван. Іван біг швидше за Петра і 
прибув до гробу першим, але не ввійшов і, схилившись, побачив на землі пелени. 
За ним прибіг Петро, і ввійшов у гріб, теж побачив погребальні пелени; а хустина, 
яка була на голові Ісуса Христа, лежала не біля пелен, а була згорнена в іншому міс-
ці. Тоді за Петром увійшов Іван, побачив усе це й увірував у Воскресіння Христо-
ве. Петро про себе дивувався з того, що відбулося. Потім Петро й Іван повернули-
ся додому.

Марія Магдалина з Марією Якововою, прийшовши до одинадцятьох учнів та ін-
ших, які плакали і ридали, сповістили їм велику радість. Але ті, почувши, що Ісус 
Христос живий, що жінки бачили Його, не повірили.

Після цього Ісус Христос явився окремо Петрові й запевнив його у Своїм воскре-
сінні. Тільки тоді багато хто перестав сумніватися у воскресінні Христовому, хоча 
між ними і залишалися ті, які ще не увірували.

Між тим, воїни, які охороняли гріб Господній і від страху розбіглися, прийшли 
до Єрусалиму. Деякі з них пішли до первосвящеників і сповістили їм про все, що 
відбулося біля гробу Ісуса Христа. Первосвященики ж, зібравшись зі старійшина-
ми, скликали раду. Через власну злісну упертість вороги Ісуса Христа не хотіли по-
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вірити у Його Воскресіння і вирішили приховати цю подію від народу, підкупивши 
задля цього воїнів. Давши багато грошей, вони сказали: “Говоріть, що учні Його, 
прийшовши вночі, украли Його, коли ми спали. І якщо чутка про це дійде до пра-
вителя (Пилата), ми переконаємо його і вас від неприємностей визволимо”. Воїни 
взяли гроші і вчинили так, як їх було навчено. Така чутка пронеслася між євреями, 
тому багато з них і досі вірять цьому.

Обман же і неправда цієї чутки очевидні для кожного. Якщо воїни спали, то не 
могли бачити, а якщо бачили, значить, не спали і затримали б викрадачів. Варта 
мусить пильнувати й охороняти. Неможливо уявити, щоб сторожа, яка складала-
ся з кількох чоловік, могла заснути. А якщо всі воїни заснули, то підлягали суворо-
му покаранню. Чому ж їх не покарали, а залишили у спокої (і навіть нагородили)? 
А хіба могли б налякані учні, від страху замкнувшись у своїх домівках, наважитися 
на таку сміливу справу — беззбройно виступити проти римських воїнів? До того ж, 
навіщо їм було робити це, коли вони самі втратили віру у свого Спасителя. Окрім 
того, хіба могли вони відвалити величезний камінь, нікого не розбудивши? Усе це 
неможливо. Навпаки, самі учні подумали, що хтось викрав тіло Спасителя, та, по-
бачивши порожній гріб, зрозуміли, що після викрадення так не буває. І, нарешті, 
чому ж начальники юдейські не шукали тіло Христове і не покарали учнів? Так во-
роги Христові намагались затьмарити справу Божу хитрим обманом, але виявили-
ся безсилими перед істиною.

(Мф. 28, 1–15; Мк. 16, 1–11; Лк. 24, 1–12; Ін. 20, 1–18;1 Кор. 15, 3–5).

8. Обговорення
Використання обладнання та проголошення основних думок за темою.
Що ще додати до сказаного? Існує два безапеляційних факти. Порожній гріб — це 

порожній гріб. А воскреслий Христос — це воскреслий Христос!

9. Вивчення ключового вірша
Покладіть біблійні слова ключового віршу “Бог же не є Богом мертвих, а живих, 

бо всі в Нього живуть” (Євангеліє від Луки 20:38) на музику і проспівайте його.

10. Закріплення матеріалу шляхом гри “Я знаю Христа”
Проводиться без використання Біблії.
Група ділиться на 4 команди. Вибираються капітани, яким даються 4 аркуші з 

єдиним написом по центру: “Мій Ісус Христос”. Вони за 5 хвилин повинні написати 
ті якості Ісуса, які знають, і вказати, де Христос виявив їх, коли був на землі. Виграє 
та команда, яка найточніше зазначила найбільше характеристик Христа.

Висновок. Ця гра допоможе дітям пригадати попередні уроки і те, про що на них 
говорилося. А також допоможе краще запам’ятати пройдений матеріал. Адже науки 
корені — у повторенні!

11.Рукоділля
Зробити листівку своїми руками.
На картон приклеїти метеликів багатьох видів, оздобивши їх посипкою різних 

кольорів та підписати.

III. Підсумок уроку
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Оповідання для закріплення матеріалу  
із серії “Листи улюбленій Дитині”.

Олена Медведєва

“Отже, учні повернулися знову до себе”
“А Марія стояла на дворі біля гробниці й плакала”

“Каже їй Ісус: Не доторкайся до Мене, бо Я ще не зійшов до Мого Отця”
Івана 20: 10, 11,17.

Свята дрібниця
Христос по-небесному будував стосунки з людьми. І в цьому можна помітити 

одну величну закономірність — для Нього не існувало дрібниць. Уявляєш, жодної! 
Для Господа все було важливим!

Новий Завіт розповідає історію про Марію Магдалину. Уяви собі ранок, оповитий 
в сиву шаль туману… Жінку, яка стоїть біля порожньої гробниці; пелени, які ще до-
недавна обвивали святе тіло; учнів, Петра та Івана, котрі прибігли і втекли назад, 
боячись, щоб їх хтось бува не побачив…

Раптом до жінки підходить Ісус і запитує, чому вона плаче. Та пояснює, що хтось 
забрав тіло Вчителя і не знає, де Його поклали. Він, бачачи її жіночий розпач, від-
кривається їй, стає Тим, Якого вона впізнає, Котрого знала раніше. Марія хоче обі-
йняти, не вірячи власними очам. Адже таке диво вона бачить вперше! Її Равуні — 
живий! Але ж був мертвий! Однак — живий! Думки і почуття протирічать один 
одному. А руки шукають дотику: “Невже?”

Ісус просить, щоб Марія не доторкалася до Нього. Чому? Ти ж не привид? Не ілю-
зія? Ти Той Самий. Живий! І Він пояснює: “Я ще не зійшов до Мого Отця”.

Господи Ісусе! По дорозі на небо, з безодні смерті до вічного сяєва неба Ти зупи-
нився на землі, щоб заспокоїти засмучену жінку. Ти ж ще не з’явився перед Лице 
Свого Батька, Отця світів! Невже для Тебе людина така важлива? — задаю це запи-
тання боязко, несміливо, опустивши голову і заховавши обличчя. І чітко бачу не у 
видінні, не на картині, і не уві сні, а на яву, — так! Небайдужа!

Після Свого тріумфального, переможного, незбагненного і єдиного воскресіння 
Ти звертаєш Свій погляд знову на людину. Невже Ти не міг з’явитися Марії Магда-
лині декількома годинами пізніше, тоді, коли й учням? Тобі так болять сльози жін-
ки? Для Тебе це не дрібниця?

Так, вона не побоялася великого каменя біля входу в печеру, не втекла разом з 
учнями, не злякалася римських вояків. Це плата за її вірність? Чи це Твоя милість? 
Що це, Господи?

Святі хвилини. Святі розмови. Святі дрібниці. Розуміння цього, моя Дитино, до-
дає віри та сили. Його уваги вистачить на всіх. Чуєш, на всіх! Для Господа все, що 
пов’язане з людиною, — не дрібниця. В лексиконі Його любові нема такого слова!

Христос з’явився Марії Магдалині не тому, що вона першою прийшла до гробни-
ці, а тому, що, прийшовши, не втекла!

Обговорення.

Чому Христу настільки важлива людина? 
Що зробив Він заради неї? 
Якою має бути наша людська вдячність Христу за Його воскресіння? У чому  
вона має виявлятися?
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12. Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки із афоризмами. 
Вони зачитуються дітям наприкінці уроку).

“Тільки дякуючи Ісусовому воскресінню, ми можемо мати вічність з  
Богом”.

“Вічність ніколи не мала початку і ніколи не матиме кінця. Це — бездонний  
і безмежний океан часу; це коло, яке замикається саме в собі”.

“Християни знають, що вічність — це не порожнє місце, що смерть є зміною  
адреси”.

“При вході в Міланський собор над його дверима можна прочитати такі сло- 
ва: “Марним є все те, що не пов’язане з вічністю”. Вічне життя у Христі Ісу-
сі — джерело нашої надії та радості”.

“Не можна одним оком на небо, а іншим на землю дивитися”. 

“Тільки той приймає правильне рішення, хто при ньому не забуває про  
вічність”.

13. Домашнє завдання:
Вивчити напам’ять ключовий вірш. 

Перечитати Євангеліє від Луки 24:1-12; 36-42 . 

Намагатися щодня читати Біблію; 

Занотовувати найцінніші думки у духовний щоденник. 

14. Оголошення

15. Молитва
“Отче Небесний, я каюся в своїх гріхах, що вчинив. Я дякую Тобі за Ісуса. Я 

вірю, що Він помер на хресті і за мене. Я вірю, що Ти воскресив Його від смер-
ті. Спасибі Тобі за це славне воскресіння!

Ісусе, я прошу Тебе, обмий моє серце, очисти його від усілякого гріха. Ісусе, 
увійди в моє життя. Від цієї миті й надалі я бажаю, щоб Ти був моїм Царем. 
Я хочу слухати Тебе і робити все те, що є правильним. Дякую Тобі. Амінь”.
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Хід уроку
I. Вступна частина

Вітання. Наші вітання улюбленим Господом дівчаткам та 
хлопчикам! Ми з вами на порозі літа, тому і завершуватиме-
мо навчальний рік гідно християн — з молитвою подяки і по-
клоніння Богу.

Спів

II. Основна частина

1.  Біблійний персонаж сьогодні — 
святий апостол Лука

Він буде з дітьми протягом усього уроку.
Лука. Доброго дня наймудрішим дітям! Адже ті, хто ви-

вчають Біблію, мають розум Христів. То як вами не тішити-
ся? Сьогодні я розповім вам одну цікаву біблійну історію, та 
оскільки вона пов’язана із небом, я пропоную піти на вули-
цю, сісти просто неба і насолоджуватися Словом Божим.

Вчителі повинні заздалегідь подбати про те, аби мати ки-
лимки для сидіння.

Лука. Я знаю, що кожен ваш урок розпочинається молит-
вою, тому сьогодні ми також не будемо робити винятку. А по-
молимося разом.

2.  Молитва дітей разом зі святим апостолом 
Лукою

“Господи! Спасибі Тобі за можливість читати 
Твоє Слово і вивчати його. Нам дуже важливе все, що 
пов’язане з Твоїм життям і служінням на землі і на 
небі. Тому відкрий наші серця для слухання Твого Сло-
ва. Амінь”.

24
УРОК

Тема уроку

«До побачення»

Мета:

освітня: 4  з’ясувати з ді-
тьми, чому Ісус вознісся 
на небо;
виховна:  4 виховувати в ді-
тей міцну віру в те, що Ісус 
вознісся на небо і нас за-
бере туди;
розвивальна:  4 розвива-
ти в дітей бажання жити з 
Богом на небесах.

Біблійна основа  — Дії свя-
тих апостолів 1:4-14.
Найважливіша думка  
уроку — Ісус вознісся на 
небо і чекає на нас.
Ключовий вірш:  “Бага-
то осель у домі Мого Отця: а 
коли б то не так, то сказав 
би Я вам, що йду приготува-
ти місце для вас? А коли ві-
дійду й приготую вам місце, 
Я знову прийду й заберу вас 
до Себе, щоб де Я — були 
й ви” (Євангеліє від Івана 
14:2,3).
Обладнання:  Стіл, вкритий 
блакитною чи синьою ска-
тертиною, на ньому лежить 
розгорнена Біблія (а саме 
на 1 розділі Дій святих апос-
толів). Навколо лежать на-
дуті білі кульки, хвостики 
яких шпилькою прикріплені 
до скатертини, аби вони не 
впали на землю.

Подія — Вознесіння Ісуса Христа на 
небо

Література до уроку:

1.Біблія/ Пер. Проф. 
І.Огієнко. — К.: УБТ, 2009.

2. Шатров П.К. Золотые зер-
на мудрости. — Библия 
для всех. Санкт-Петербург, 
1997. — 473 с.
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3. Перевірка домашнього завдання апостолом Лукою
Розповідь біблійного вірша з посиланням та його тлумачення. 

Наклеювання “ягід” (наклейок) на гроно винограду. Нагадуємо, що фіоле- 
тове коло — це домашнє завдання, виконане на “відмінно”, червоне — щось 
недопрацьовано, зелене коло — домашнє завдання погано виконане, чор-
не — не виконано взагалі.

Декілька дітей можуть поділитися тими біблійними істинами, про які вони  
довідалися під час читання Біблії. Заохочуйте їх до цієї справи.

Показують щоденники читання Біблії — у них вчителем робляться помітки,  
пишуться слова заохочення.

Діти мають розказати про одну із якостей Ісуса Христа, про яку вони дові- 
далися минулого уроку, — Ісус переміг смерть, щоб подарувати людям жит-
тя вічне.

4. Гра-зачіпка “Хто вище підстрибне”
Кожна дитина повинна щосили підстрибнути вгору. Вона має три спроби. Зара-

ховується найвища.
Як виміряти висоту стрибка? Заздалегідь поставити дерев’яну палицю, на якій 

зроблені сантиметрові мітки. Всі діти спостерігають за тим, хто стрибає. Апостол 
Лука записує результати і визначає переможця.

Обговорення гри проводить Лука.

Чи легко було високо стрибати? 
А чи могли б ви підстрибнути на 1 метр? 
А чи може людина піднятися на небо? 

5.Знайомство дітей з темою уроку
Апостол Лука говорить про те, що сьогодні вони пізнають одну духовну істину, 

за яку любитимуть Христа ще більше, — Ісус вознісся на небо, щоб там приготувати 
нам місце й чекати на нас.

7. Виклад нового матеріалу
Звучить (із диска) або читається з Біблії оповідь — Дії 1:4-14.
Після того, як прочитався біблійний текст, проходить дискусія, яку проводить 

апостол Лука.
— Скажіть, як Ви вважаєте, чому Христос не забажав зостатися на землі 

після того, як воскрес, а вознісся на небеса?
Христос вознісся, щоб сісти праворуч Отця (Об.3:21) Еф.2:6
— Скажіть, як Ви думаєте, що означає вираз “сісти по правицю Отця”?
Це означає Божественну владу, яка дана Христу. Престол — це місце влади та сла-

ви, на якому сидить Христос.
— Як це може стосуватися нас, віруючих в Ісуса Христа? 
Христос всемогутній, і ніщо не зможе вирвати нас з Його могутньої руки; ніщо 

не зможе забрати у нас вічність, якщо ми будемо вірними Йому.
— Скажіть, чи повинні ми завойовувати прихильність Бога до себе? Чому?
Ні, тому що Ісус назавжди завоював Божу прихильність до нас.
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Христос вознісся, щоб вічне відкуплення стало реальністю для кожного ві- 
руючого в Нього (Євр. 9:11-15)
Христос вознісся, щоб злити Духа Святого, і це краще, аніж би Він залишив- 
ся. Бо зараз Він є з нами і в нас. (Дії 2:33 та Івана 16:7)
Христос вознісся, щоб дати духовні дари Своїй церкві (Еф.4:8) 
Христос вознісся, щоб стати нашим Заступником та Первосвящеником  
(Євр.7:25-28)

Євр.10:19-22 — Що Господь зробив для нас, коли помер, воскрес і вознісся на 
небеса?

З яким серцем ми повинні приходити у присутність Господа?
1 Івана 2:1-2 — Яку обітницю ми можемо побачити для кожного християнина у 

цьому місці Писання?
2 Тим.2:11-13 — Скажіть, наскільки важливо зостатися вірним Богу навіть у часи 

страждань?
Об.21:1-5 — Яку чудову обітницю дає Господь для тих, хто Йому вірний?
Назвіть причини, чому Христос вознісся після Свого воскресіння?

8. Обговорення
Використання обладнання та проголошення основних думок за темою.

Біблія була і залишається нашою Книгою віри. Саме вона розповіла людству  
про вознесіння Ісуса Христа.

Блакитна скатертина — це блакитне небо, що у нас над головою, саме туди  
вознісся Христос;

Одна із білих кульок наповнена гелієм, ми прив’язуємо до неї аркуш із на- 
писом “Ісусе, ми любимо Тебе!” і відпускаємо в небо. Кулька на очах у дітей 
піднімається високо до хмар. Подібно й Христос вознісся на небо. Проте для 
того, щоб Ісус зараз почув наші слова на кшталт “Ми любимо Тебе”, не по-
трібно писати їх на папері та прив’язувати до кульки, яка здіймається вго-
ру. Навіть якщо ми їх прошепочемо чи скажемо подумки, наш Ісус почує їх. 
Бо Він всемогутній!

9. Вивчення ключового вірша
Ключовий вірш роздрукований на папері формату А-4, фоном у нього є блакитне 

небо з хмаринами, і він лежить на столі під скатертиною. Тому діти повертаються у 
клас, за вказівкою учителя знаходять його там і вчать напам’ять.

10. Закріплення матеріалу шляхом гри “Заповіт”
У кінці навчального року вихованці недільних шкіл та християнських клубів на-

були чимало біблійних знань, у них з’явилося чимало духовних цінностей. Аби все 
це систематизувати і навести лад у зібраній інформації, ми пропонуємо вам гру 
“Заповіт”.

Вона буде доречною і при вивченні теми “Вознесіння”, адже в останні хвилини 
Свого життя Господь заповідав апостолам найцінніше. Отож, до справи!

Імітована нотаріальна контора. Сидить поважний нотаріус (апостол Лука). До 
нього приходять учні групи і хочуть скласти заповіт.

Тільки вони, все ж, ті самі хлопці та дівчата, які хочуть щось дуже цінне запові-
сти меншим дітям недільної школи чи клубу. Нотаріус Лука видає їм проштампова-
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ні папери із написом “Нотаріат неба” та ручки. Вони сідають за столи та пишуть за-
повіт. Але умова — цінності у заповіті мають бути лише духовні. Наприклад:

“Я, Свинцицький Павло Святославович (місце та дата народження), що прожи-
ваю за адресою (вказується адреса), заповідаю меншим дітям любити Бога, добре 
вчитися в недільній школі, бо це дуже потрібно для нашої душі”. В кінці заповіту 
ставиться дата складання та підпис.

Висновок.

Чи важко було систематизувати власні духовні цінності? 
Яку користь вам приніс цей навчальний рік? 
Чи любите ви Бога більше, ніж ви любили Його до цього? 

11. Рукоділля — зробити хмаринки
Наклеїти клаптики вати на картон, який попередньо вирізаний у формі 

хмарини.

III. Підсумок уроку

12. Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки із афоризмами. 
Вони зачитуються дітям наприкінці уроку).

“Вознесіння Христа на небо — це тріумфальне повернення Переможця з  
поля бою. Христос отримав перемогу над гріхом, світом, тілом, смертю та 
сатаною — над нашими головними гріхами, перед котрими ми завжди були 
безсилими”.
“Ісус Христос вознісся не з допомогою когось, хто б вів Його чи допома- 
гав, але Сам ішов цим небесним шляхом. Ілля не таким шляхом вознісся, як 
Христос, він був піднесений Божою силою, тому що людське єство не може 
йти непритаманним йому шляхом” (Іван Златоуст)
“О, яка радісна причина вознесіння Господа! Він вознісся на небо для того,  
щоб широко відчинити двері небесні для всіх відроджених християн!” 
(Д.Ростовський).

13. Домашнє завдання:
Повторити усі 24 вивчені напам’ять ключові вірші. 
Принести “Гроно винограду”, на яке протягом року клеїлися наклейки. 
Повторити основні думки всіх 24 уроків. 
Взяти з собою торбу для подарунків. 
Щодня читати Біблію та молитися. 

14. Оголошення

15. Молитва
“Господи! Ми дякуємо Тобі за Твоє вознесіння. Твоє небо — це наша мета. 

А доки ми ще на землі і йдемо тим шляхом, який Ти передбачив для нас, про-
симо благословення, аби Твій мир та благодать перебували в нашому жит-
ті, бо ми хочемо жити з раєм у серці. Амінь”.
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Хід уроку
I. Вступна частина

Вітання. Налагодження контакту з класом.
У привітанні зробіть наголос на тому, що в нас проходити-

ме останній урок у цьому навчальному році, і буде він неви-
мовно святковий та подарунковий.

Спів мажорної пісні

ІІ. Основна частина

2. Молитва дітей разом з учителем
Подяка за благословенний навчальний рік та за ті духовні 

істини, які надбали за цей час.
Молитви дітей.

3. Заключна перевірка домашнього завдання
Діти мають написати всі 25 якостей Ісуса Христа, про які 

ми говорили на попередніх уроках, у себе в зошиті. Дозволя-
ється підглядати у власні конспекти. Наша ціль — аби вони 
пригадали найважливіші думки всіх уроків.

А в кінці цього переліку вони мають написати, чи люблять 
тепер вони Бога.

Перелік того, за що ми любимо Ісуса:
(найважливіші думки всіх 25 уроків)

1. Бог виконав Своє пророцтво щодо народження 
Месії.

2. Ісус завжди і всюди виконує всю правду.
3. Ісус не зосереджувався на спокусі, Він зосереджував-

ся на Слові Божому, тому і переміг їх у пустелі.
4. Ісус молиться перед виконанням важливої справи.
5. Ісус небайдужий до проблем людини.
6. З чесною людиною Бог поступає чесно.
7. Ісус говорить з кожним особисто.
8. Бог виходить назустріч тим, хто хоче Його бачити.

25
УРОК

Тема уроку

«Люблю»

Мета:

освітня: 4  з’ясувати з ді-
тьми, чому варто любити 
Ісуса Христа;
виховна: 4  виховувати в ді-
тей любов до Бога;
розвивальна:  4 розвива-
ти в дітей бажання жити з 
Богом усе своє життя.

Біблійна основа  — Єван-
геліє від Марка 12:30.
Найважливіша думка  
уроку — Бог любить нас 
любов’ю вічною, і ми не мо-
жемо Його не любити.
Ключовий вірш:  “Ми лю-
бимо Його, бо Він перше нас 
полюбив” (1 Івана 4:19).
Обладнання:  Біблія, чер-
воні сердечка, подарунки на 
ярмарок.

Усе це лежить на окремому столі, 
застеленому святковою скатертиною.

Література до уроку:

1. Біблія/ Пер. Проф. 
І.Огієнко. — К.: УБТ, 2009.
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9. Свою надприродну силу Ісус використовує на благо людям.
10. Ісус має владу прощати гріхи.
11. Ісус дбає про те, щоб люди були нагодовані.
12. Ісусу не бридкі хворі люди.
13. Ісус дарує сліпим прозріння.
14. Ісус — всемогутній Бог, Котрий має владу над смертю.
15. Ісус зміцнює віру апостолів Своїм преображенням.
16. Ісус так любить людей, що пояснює їм духовні істини за допомогою притч, 

аби ті краще зрозуміли їх.
17. Ісус не ображається і не гнівається на некоректні прохання людей, навпа-

ки, Він смиренно їм служить.
18. Ісус покірний земній владі і вчить цьому Своїх послідовників.
19. Ісус дуже хвилюється за долю кожної людини.
20. Ісус бажає останні години Свого життя провести з учнями. Він цінує 

друзів.
21. Ісус страждає і терпить наругу заради спасіння людей.
22. Ісус добровільно приймає покарання за гріхи всіх людей на Себе.
23. Ісус переміг смерть, щоб подарувати людям життя вічне.
24. Ісус вознісся на небо, щоб там приготувати нам місце і чекати на нас.
25. Бог любить нас любов’ю вічною, і ми не можемо Його не любити.
Діти, за бажанням, можуть розказати ключові вірші, які вони знають.

Перелік усіх ключових віршів:
1. “Бо Дитя народилося нам, даний нам Син, і влада на раменах Його” (Ісаї 

9:5).
2. “… Бо так годиться нам виповнити усю правду” (Матвія 3:15).
3. “Досягла вас спроба не інша, тільки людська; але вірний Бог, Який не до-

пустить, щоб ви випробувалися більше, ніж можете” (1 Коринтянам 10:13).
4. “Він вийшов на гору молитися, і перебував цілу ніч на молитві до Бога” 

(Луки 6:12).
5. “А роблячи добро, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослаб-

немо” (Галатам 6:9).
6. “З справедливим Ти справедливо поводишся, із чесним — по-чесному, із 

чистим — поводишся чисто, а з лукавим — за лукавством його!” (2 Книга 
Самуїлова 22:26,27).

7. “Бог бачить не те, що бачить людина: чоловік-бо дивиться на лице, а Гос-
подь дивиться на серце” (1 Книга Самуїлова 16:7).

8. “Що бажав він Мене, то його збережу, зроблю його сильним, — бо знає Ім’я 
Моє він; як він Мене кликатиме, то йому відповім” (Псалом 90:15).

9. “Чого, душе моя, ти сумуєш, і чого ти в мені непокоїшся? Май надію на 
Бога, бо я Йому буду ще дякувати за спасіння Його, мого Бога!” (Псалом 
41:12).

10. “Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу Син Людський” 
(Матвія 9:6).



203УРОК 25

До побачення

11. “Праведний їсть, скільки схоче душа, живіт же безбожників завсіди брак 
відчуває” (Книга Приповістей Соломонових 15:25).

“Я був молодий і постарівся, та не бачив я праведного, щоб опущений був, ні 
нащадків його, щоб хліба просили” (Псалом 36:25).

12. “Він узяв наші немочі, і недуги поніс” (Євангеліє від Матвія 8:17).
13. “На суд Я прийшов у цей світ, щоб бачили темні, а видющі щоб стали не-

зрячі” (Євангеліє від Івана 9:39).
14. “Я воскресення й життя. Хто вірує в Мене, — хоч і вмре, буде жити.” (Єван-

геліє від Івана 11:25).
15. “І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, 

щоб пізнати вам, що то є воля Божа, — добро, приємність та досконалість.” 
(Римлянам 12:2).

16. “Від днів же Івана Хрестителя й досі Царство Небесне здобувається силою, 
і ті, хто вживає зусилля, хапають його” (Євангеліє від Матвія 11:12).

17. “Син Людський прийшов не на те, щоб служили Йому, а щоб послужити, і 
душу Свою дати на викуп за багатьох!” (Євангеліє від Матвія 20:28).

18. “Тож віддайте кесареве — кесареві, а Богові — Боже” (Євангеліє від Матвія 
22:21).

19. “Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всі-
єю силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе… 
Роби це, — і будеш жити” (Євангеліє від Луки 10:27, 28).

20. “Так-бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб ко-
жен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне” (Євангеліє від Івана 
3:16).

21. “Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до 
Бога, Праведний за неправедних” (1 Петра 3:18).

22. “Бо Того, Хто не відав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою 
правдою в Нім!” (2 Коринтянам 5:21).

23. “Бог же не є Богом мертвих, а живих, бо всі в Нього живуть” (Євангеліє від 
Луки 20:38).

24. “Багато осель у домі Мого Отця: а коли б то не так, то сказав би Я вам, що 
йду приготувати місце для вас? А коли відійду й приготую вам місце, Я 
знову прийду й заберу вас до Себе, щоб де Я — були і ви”. (Євангеліє від Іва-
на 14:2,3).

25. “Ми любимо Його, бо Він перше нас полюбив” (1 Івана 4:19).

4. Знайомство дітей з темою уроку 
Їм говориться про те, що сьогодні і протягом усього свого життя вони пізнавати-

муть багатогранну якість Господа, за яку любитимуть Христа ще більше, — Бог лю-
бить нас любов’ю вічною.

5.  Читання та пояснення біблійного тексту
“Люби Господа, Бога свого, усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм 

розумом, і з цілої сили своєї!”
Євангеліє від Марка 12:30.
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6. Обговорення 
Використання обладнання та проголошення основних думок за темою.
Біблія є Книгою любові, Книгою Бога, Котрий любить і ніколи не перестане люби-

ти. Це найголовніша Книга всіх християн світу!

7. Вивчення ключового вірша сьогодні буде неймовірно легким 
та приємним!

Діти стають у коло, а потім беруться за руки і роблять форму серця. Вчитель під-
ходить до них, посипає їх червоними сердечками, які лежали як обладнання поряд 
з Біблією і говорить їм слова ключового вірша: “Ми любимо Його, бо Він перше нас 
полюбив” (1 Івана 4:19).

Діти разом повторюють за ним.
Вірш вивчено! Все дуже просто!

8. Рукоділля
Декупаж на дерев’яному сердечку.
Магніт на холодильник.
Купити готові сердечка в магазині “Оліка” в м. Рівному, там же можна придба-

ти і магніти. Покрити основу звичайною ремонтною ґрунтовкою, яка продається в 
магазинах будівельних матеріалів, покриваємо двічі губкою з поролону. Для дітей 
заготовки бажано зробити вдома. Взявши серветку з малюнком, відділяємо її від 
нижніх шарів. Верхній шар серветки накладаємо на сердечко і поверху губкою з по-
ролону і звичайного клею ПВА, який наноситься також на поверхню серветки, по-
чинаємо виганяти повітря, розмазуючи поверхню сердечка. Зайві краї серветки об-
риваємо. Поверхню покриваємо лаком, а з іншого боку приклеюємо магніт.

9. Проведення ярмарку за кількістю ягід на виноградній лозі

III. Підсумок уроку

10. Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки із афоризмами. 
Вони зачитуються дітям наприкінці уроку).

“Хто любить Мене, той виконує слово Моє” (Євангеліє від Івана 14:23). 

“Любов  до Бога виганяє з серця будь-який страх”.

“Любити Ісуса Христа — означає в кожному кроці нашого життя бачити  
Невидимого”.

“Господу п отрібні люблячі серця”.

“Христа потрібно любити, щоб Його Слово пам’ятати”. 

11. Домашнє завдання:
Влітку читати Слово Боже, вести щоденники читання Біблії та щодня  
молитися.

Подбати про те, аби влітку потрапити до дитячого християнського табору. 

12. Оголошення
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13. Молитва
Дайте кожній дитині можливість помолитися особисто (за бажанням, звичайно). 

Заключна молитва має бути змістовною і глибокою. Завершіть її словами: 

“Ми любимо Тебе, Ісусе! Амінь”.

14. Роздача дітям листівок із текстом:
Що ми маємо в Христі?

Любов, що ніколи не вгасає. 

Життя, що ніколи не припиняється. 

Праведність, що ніколи не оскверняється. 

Мир, що вище від всякого розуму. 

Спокій, що ніколи не порушується. 

Радість, що ніколи не зменшується. 

Надію, що ніколи не ганьбить. 

Славу, що ніколи не затьмарюється. 

Світло, що ніколи не вгасає. 

Щастя, що ніколи не припиняється. 

Силу, що ніколи не слабшає. 

Чистоту, що ніколи не забруднюється. 

Красу, що ніколи не змінюється. 

Мудрість, що ніколи не підведе. 

Джерела, що ніколи не висихають. 
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2. А чому співає пташка,
І тече куди струмок?
Не заблудиться мурашка,
Віднайде свій теремок.

3. А чому буває вітер,
Вгору тягнеться зело?
Є добро і зло на світі,
Як і холод і тепло?
Ви не знаєте, малята?
Треба Біблію читати!
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2. Ти не слухай, мале вушко, що не слід (2 рази)
Приспів

3. Не роби, маленька ручко, що не слід (2 рази)
Приспів

4. Не кажи, малий язичку, що не слід (2 рази)
Приспів

5. Не ходи, маленька ніжко, де не слід (2 рази)
Приспів

6. Будьте мудрі, очка, вушка, язичок (2 рази)
Приспів.
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2. Веселую новину (3 рази)
Мерщій скажіть, яку?

3. У місті Вифлиємі (3 рази)
Мерщій скажіть, що там?

4. Марія народила (3 рази)
Мерщій скажіть, Кого?

5. Там пастухи вклонились (3 рази)
Мерщій скажіть, Кому?

6. І ангели співають (3 рази)
Мерщій скажіть, чому?

7. Ісус Христос родився (3 рази)
Славімо всі Його!
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2. Вони, мабуть, загралися
В пісочку під грибком.
А може, поховалися
Від грому під містком?
Хмаринки, мов кораблики,
Замріяно пливуть.
Цікаво, ну а равлики
На небі теж живуть?

3. В будиночку у Господа
Їм затишно усім.
І навіть лев із осликом
Гуляють по росі.
Прийди до мене, сонечко,
Веселку приведи.
Відкрию я віконечко
— Ходи, мерщій, сюди!
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2. Він коло мене (2р.)
Він коло тебе (2р.)
Він розказати може про Себе.
Тому, хто прагне (2р.)
Серцем до Нього (2р.),
Може вказати вірну дорогу.
Приспів

3. Маю від Нього (2 р.)
Віри зернини (2р.),
Їх подарую кожній дитині.
Краще, ніж перли (2 р.),
Краще, ніж злато,
Божого Царства маю зернята.
Приспів.

?
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2. Він помер, щоб нас спасти
Алілуя, алілуя.
І до Бога привести
Алілуя, алілуя.

3. Будем славити Христа
Алілуя, алілуя.
Ісус Христос воскрес
Алілуя, алілуя.
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1. Кажуть, що на світі див нема,
А вони навколо тебе всюди.
Осінь, весни, літо і зима,
Вся краса і Боже диво—люди.

ПР. Та найбільшим чудом із чудес
На землі від самого творіння,
Диво в день, коли Христос воскрес,
Перемігши смерть навік і тління.

2. Кажуть, що живемо без чудес.
Бог являє милість кожен ранок.
Зорі сяють в глибині небес,
Ніч відходить—настає світанок.
ПР.

3. Є, були і будуть чудеса,
Віримо без сумніву і знаєм,
Що є дім у Бога в небесах
Він з Христом тебе й мене чекає.

ПР. І настане довгождана мить,
Диво з див — святеє воскресіння.
Забере Ісус дітей Своїх
Від землі для вічного спасіння.

,
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Приспів.
2. Нам Бог дав радість, і я славлю Його (4р.)
Приспів.
3. Нам Бог любов дав, і я славлю Його (4 р.)
Приспів.
4. Нам Бог дав друзів, і я славлю Його (4 р.)
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Лине пісня із небес — це радіють діти.
Ради нас Христос воскрес, як нам не радіти?!

ПР. Радійте, радійте!
Ради нас Христос воскрес.
Радійте, радійте,
Нам Христос воскрес!

2. В цю чудову, славну мить
Зникне хай тривога.
Й ви, дорослі, не мовчіть
Славте з нами Бога!

ПР.

3. Про це чудо із чудес хай почують всюди
З мертвих наш Христос воскрес, веселіться, люди!

ПР.
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2. Якщо дірка в кишені,
Міль проїла штани,
І кросівки порвались
Хочуть їсти вони.
Якщо цвіль на кашкеті
І немає носків —
Прочитай Филип’ян хоч п’ятнадцять разів.
Приспів.

3. Якщо в тебе в кишені
Лише вітер гуляє.
І тебе ніби човна
Хвилі кидають.
Ти пливеш і не знаєш, куди ти пливеш.
— Я тебе не залишу, —
Чути голос з небес.
Приспів.
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2. Ангели несуть новину:
— Слава Богу в небесах!
Мир і радість, і спасіння 
у відроджених серцях

Приспів.
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2.Христос воскрес ! Ось перемога!
Христос воскрес! Прийдіть до Бога.
Христос воскрес! Спасенним жити
І вічно Господа любити.

Пр. Ми в Церкві Божій підростаєм
І теж Ісуса прославляєм.

3.Христос воскрес! Нам є надія!
Христос воскрес! Земля радіє!
Христос воскрес! Всі Божі діти
Несуть цю радість всьому світу.
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2.Вранці півник на паркані
Заспівав: Ку-ку-рі-ку!
А телятка на лугу
І собі: — Му-му-му-му!

Пр.

3.А маленьке цуценятко
Подружилось з кошенятком.
Прожужжав веселий жук:
— Ж-ж-ж-ж-жж!!
Славить Бога все навкруг.

Пр.
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2. Я знаю, що Ісус на третій день воскрес
З дороги я цієї не зверну, Алілуя!
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