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Програма розрахована на дітей, котрі відпочивають 
у таборах і складається із 10 біблійних уроків, 
які розповідають про життя Ісуса Христа та Його служіння 
на землі.



3

Шановний служителю, чиє серце належить 
Христу та посвячене на служіння дітям!

Відділ дитячого служіння при ООЦ ЄХБ Рів-
ненської області цьогоріч пропонує Вам табір-
ну програму, яка носить назву “Люблю Ісуса”. 
Її ціль — так розповісти дітям про Христа, щоб 
вони Його полюбили.

А нашого Бога є за що любити! І доказом 
цього є Євангеліє, — Книга, якою ми послуго-
вуємося у наших таборах, і яка правдиво свід-
чить про доброту нашого Бога та Його служін-
ня людям.

Усі десять біблійних уроків розповідають 
про небайдужість Христа до проблем людини, 
про те, з якою великою любов’ю Він їх вирішує, 
і як протягує руку допомоги у складних життє-
вих ситуаціях тим, хто її потребує.

Якщо Господь дозволить, то на початку но-
вого навчального року буде надрукована нова 
біблійна програма для дітей, котрі навчаються 
у недільних школах та клубах “Майбутнє”. Вона 
складатиметься із 25 уроків і стане продовжен-
ням табірної програми “Люблю Ісуса”. Таким 
чином, уроки про Христа ми зможемо викла-
дати протягом усього року. А регулярність та 
ґрунтовність дають хороші результати.

Ми ж бажаємо Вам благословенних літніх 
таборів та дітей, котрі хочуть вчитися у Бога 
любити людей!

“Все Писання натхненне Бо-
гом і корисне для навчання, 
для докору, для виправлян-
ня, для виховання в пра-
ведності, щоб Божа людина 
була досконала, до всякого 
доброго діла готова”

  2 Тимофія 3:16, 17.





5

Хід уроку
І. Організаційна частина

ІІ. Молитва

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Гра-зачіпка “Правда-неправда”
Перед дітьми лежать перевернуті догори 

20 листівок. Десять із них реалістичного змісту, 
десять — фантастичного. Наприклад, дитина 
бере листівку, перевертає і бачить: кущ помі-
дорів росте на землі. Має сказати, правда це чи 
неправда. Друга дитина бере і бачить, що по-
мідори ростуть догори ногами на хмарах. Має 
сказати, що це фантастика, неправда і т.п.

Обговорення гри. Гра завершується декількома 
запитаннями: як на вашу думку, чи можуть помідори 
рости на хмарах, літаки їздити по шосейній трасі і пта-
хи плавати 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.

Дітям повідомляється про те, що сьогодні вони піз-
нають одну духовну істину, за яку любитимуть Христа 
ще дужче — Бог виконує Свої обіцянки (пророцтва).

ІV. Вивчення нового матеріалу
З Біблії читаються тексти — Книга пророка 

Ісаї 7:10–16; Ісаї 9:1–6; Ісаї 42:1–9. Усі вони го-
ворять про Одного — Ісуса Христа, Котрий має 
прийти у світ.

V. Вивчення ключового віршу
Вірш роздрукований на папері суцільним 

реченням. “Бо Дитянародилосянам,данийнам-
Син,івладанараменахЙого” Ісаї 9:5.

Дітям потрібно розділити між собою слова і 
вивчити цей вірш самостійно. Хто перший впо-
рається із завданням, той має право очолити 

Мета:

освітня: 4  з’ясувати, чому 
Богові потрібно було че-
рез пророків говори-
ти Своєму вибраному на-
родові про прихід у світ 
Месії;
виховна: 4  виховувати в 
дітей вдячність до Ісу-
са — Бога, Котрий став 
Людиною;
розвивальна: 4  розвивати 
в учнів уміння виважено 
давати обіцянки та сум-
лінно 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, лис-
тівки для гри-зачіпки, роз-
друкований ключовий вірш, 
листівки з обітницями; 
скарбниця з афоризмами.

Тема уроку:

На вагу золота

УРОК 1
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“хор” учнів і проспівати біблійний вірш на щойно складену діть-
ми мелодію.

VІ. Закріплення вивченого
Наставник роздає дітям листівки, на яких написані Господні 

обітниці. Нехай діти наведуть приклад тих обставин свого життя, 
коли можуть згадувати ту чи іншу обітницю.

“Не бійся, з тобою бо Я, і не озирайсь, бо Я Бог твій. Зміц- 
ню Я тебе, і тобі поможу, і правицею правди Своєї тебе я 
підтримаю”. (Ісаї 41:10)

“Розбитих серцем Він лікує і їхні болючі рани перев’язує”.    
(Псалом 147:3)

“Покладіть на Нього всю вашу журбу, бо Він опікується  
вами”.   (1 Петра 5:7)

“Я навчу тебе,— каже Господь,— і вкажу тобі дорогу, якою  
ти маєш ходити; даватиму тобі поради і око Моє над то-
бою”.  (Псалом 32:8)

“Господь — Пастир мій, я в недостатку не буду”.  (Псалом 23:1)

“Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та правед- 
ний, щоб гріхи нам простити, та очистити нас від неправ-
ди всілякої”. (1Івана1:9)

“Хто вірує в Сина, той має вічне життя; а хто в Сина не вірує,  
той життя не побачить — а гнів Божий на нім перебуває”.
 (Івана 3:36)

VІІ. Підсумок
Бесіда.

Бог знає, що обіцяє. Він ніколи “не кидає слів на вітер”, а  
робить це з користю для людини.

Господь знає ціну обітницям. 

Виконує завжди те, що каже 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 Нього — цілий Всесвіт. І Він, знаючи, як страждає Його 
народ від гріха, бажав підтримати його та надихнути, аби той не 
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занепав вірою та не ослаб серцем своїм. Тому 
Бог через пророків багато каже про те, що на-
стане час, коли прийде спасіння з роду Давидо-
вого для всіх людей.

Не потрібно буде більше приносити ціло-
палень та жертв, потрібна буде лише віра. І по-
клонятися можна буде відтоді не тільки в Єру-
салимському храмі, але й 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 та-
ким шляхом повинен був прийти Месія. Про-
те Він вирішує все правильно. Бог ніколи не 
помиляється.

VІІІ. Молитва
“Дорогий Господи! Ми дякуємо Тобі за всі 

Твої обітниці, які виконалися, і які ще будуть 
виконуватися. Спасибі, що ми Тобі не байду-
жі, і що Ти дбаєш про нас. Ми хочемо любити 
Тебе усім своїм серцем. Допоможи нам у цьо-
му. Амінь”.

Скарбниця мудрості 

життєвої
(Скарбниця, у якій лежать яскраві 
картки із афоризмами. Вони зачи-
туються дітям наприкінці уроку)

“Якщо ми не завжди  4
спроможні викона-
ти нашу обіцянку, то за-
вжди у нашій волі її не 
давати”.

“Кожна невиконана обі- 4
цянка — це безвод-
на хмара, ненагострена 
шабля і безплідне дере-
во” (Ас Самарканді).

“Коли занадто багато  4
сил тратиться на обіцян-
ку, — надто мало зали-
шається на її виконан-
ня” (К.Симонов).

“Крихітний, добрий вчи- 4
нок кращий, аніж най-
помпезніші обіцянки 
зробити неможливе” 
(Т.Миколей).

“Хто обережний у сво- 4
їх обіцянках, той точ-
ніший у їх виконанні” 
(Ж.Руссо).

“Коли зробиш обітни- 4
цю Богові, то не зволі-
кай її виповнити, бо в 
Нього нема уподобан-
ня до нерозумних, а що 
ти обітуєш, сповни! Кра-
ще не дати обіту, ніж 
дати обіт, — і не сповни-
ти!” (Книга Єклезіястова 
5:3–5).
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Хід уроку
І. Організаційна частина

ІІ. Молитва

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Гра-зачіпка “Впіймай слово”
Дітям читається оповідання, в якому вони 

повинні підрахувати, скільки є слів “спокуса” 
та інших спільнокореневих з ним (“спокуша-
ти”, “спокусник”).

Спокуси
Найбільше в житті Сергійко боявся спокус. 

Воно й не дивно: спокусившись чимось, лю-
дина дуже швидко ступає на дорогу зла і стає 
грішником. Тому-то хлопчик вирішив сьогод-
ні, що не спокушатиметься нічим. Та спокуси, 
як на біду, не дрімали.

З самого ранку до Сергійка зайшов Василь-
ко — однокласник і сусід. У школі про нього 
йшла недобра слава ледаря та двійочника.

— Слухай, Сергійку, — по-змовницьки мо-
вив він, тільки-но вийшли за ворота, — сьогод-
ні я в школу не піду, хочу на стадіон — там стар-
шокласники з нашої школи у футбол грають. 
Гайда зі мною!

“Ось вона, спокуса,” — відразу ж розпізнав 
Сергійко і рішуче сказав:

— Ні, я таки до школи піду, а на стадіон 
встигну після уроків.

Василько, махнувши рукою на однокласни-
ка, побіг геть, а Сергійко полегшено зітхнув, що 
зумів цього разу перемогти спокусу.

Потім упродовж дня спокусниками хлопця 
були і сухарики, які мама категорично заборо-
няла йому купувати, і комп’ютерні ігри, в які що-
дня грали хлопці з їхнього класу, і бажання на-
гримати на молодшу сестричку, котра постійно 
лізла в очі зі своїм “чому?”, і ще багато-багато 
іншого. Проте Сергійко не спокусився жодного 
разу. Як же інше? Адже він — християнин.

Подія — Диявол спокушує 
Ісуса в пустелі

Мета:

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

Біблійна  4
основа — Луки 4:1–13.
Найважливіша думка  4
уроку — Ісус не зосеред-
жувався на спокусах, Він 
зосереджувався на Сло-
ві Божому, тому і переміг 
у пустелі.
Ключовий вірш: 4  “Дося-
гла вас спроба не інша, 
тільки людська; але вір-
ний Бог, Який не допус-
тить, щоб ви випробову-
валися більше, ніж може-
те” (1 Коринтянам 10:13).
Обладнання: 4  Біблія, 
яблука з написами для 
вивчення ключового ві-
ршу; листівки із завдання-
ми для команд; скарбни-
ця з афоризмами.

Тема уроку:

Підніжка

УРОК 2
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Суть гри полягає в тому, щоб пояснити дітям одну просту істину — людину 
на кожному кроці підстерігають спокуси; їх так багато, що важко навіть пораху-
вати. Тому треба пильнувати своє серце, щоб не згрішити.

Дітям говориться про те, що сьогодні вони пізнають одну духовну істину, за 
яку любитимуть Христа ще більше — Ісус переміг серйозні спокуси у пустелі за-
ради нас, заради того, щоб виконати план спасіння людства.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Читається з Біблії 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 хліба?!) диявол пропонує Йому перетворити на хліб камін-
ня, якого в пустелі сила силенна. У такому стані в ніздрях може на-
віть почутися запах свіжого хліба… Тим більше, що це перетворен-
ня Христос спроможний зробити. Але Він не приймає пропозиції 
диявола, а відповідає йому вічним Словом: “Не хлібом самим буде 
жити людина, 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 диявола, Він відкидає їх і не хоче мати з ним нічо-
го спільного. Адже яка спільність у досконалої святості з огидним 
гріхом? Ніякої. Тому Ісус цим вчинком подав 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 Сло-
во в Бога було, і Бог було Слово” (Єв.Івана 1:1). І саме Ним Він да-
вав відсіч дияволу. Тож висновок: учімо Слово — воно допоможе 
нам при спокусі!

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

Ісус постив 40 днів. Мойсей постив 40 днів на горі Сінай, коли 
отримав Десять Заповідей (Вих. 34:28). Пророк Ілля постив 40 днів 
дорогою на цю ж саму гору.
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Через три роки вони всі троє зустрілися в оточенні сіяння Слави 
Преображення на горі Ермон. Співтовариші за стражданнями зу-
стрілися як брати по славі.

V. Вивчення ключового віршу
Цей біблійний текст написаний чорним маркером (яким пи-

шуть по CD, DVD дисках) на червоних яблуках — по декілька слів 
на кожному із них. Діти спершу складають правильно це речення, 
тобто, кладуть одне за одним яблуко у правильному порядку, а по-
тім вже переписують його на папір та вчать напам’ять.

VІ. Закріплення вивченого
Умови гри. Групу поділити на 2 команди, кожна з яких отри-

мує листівку із завданням — показати інсценівку. Інша команда 
повинна назвати спокусу, про яку йдеться у сценці, та сказати, як 
її перемогти.

Ситуація для 1 команди. Дія відбувається у школі на пере-
рві. Група однокласників вирішила після уроків піти гуляти. Проте 
Петрику мама сказала після школи одразу ж повертатися додому, 
аби побути з молодшою сестричкою, яка захворіла. Однокласники 
вмовляють Петрика піти з ними — сестричка ж може і сама побути 
вдома, а мама нічого не дізнається — вона ж на роботі. Петрик ва-
гається, не знає, як поступити: іти гуляти чи побути з сестричкою. 
(Спокуса — не послухати батьків. Петрик повинен піти додому, адже 
послух батькам — одна із заповідей Господа. А ще йому варто згада-
ти, як батьки були біля нього, коли він хворів — тоді йому було б по-
гано самому).

Ситуація для 2 команди. За те, що Марійка не виконала до-
машнього завдання, учитель поставив їй “2”. Дівчинка дуже пере-
живала, як показати щоденник батькам. Однокласники пропону-
ють їй уникнути покарання: замалювати двійку, вирвати сторін-
ку зі щоденника, сказати, що загубила його і т.д. Як же вчинити 
Марійці? (Спокуса — сказати неправду. Марійка ж повинна сказа-
ти правду батькам і пообіцяти все вивчити, адже кожна неправда 
є гріх. Правду треба казати навіть тоді, коли вона неприємна. А ще 
це гарний урок на майбутнє — потрібно завжди виконувати домаш-
нє завдання).

Обговорення. Суть гри полягає в тому, щоб продемонструвати дітям, що 
вихід із гріха є завжди: Бог спроможний допомогти кожному, хто звернеться до 
Нього і Його Слова за порадою.
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VІІ. Підсумок
Бесіда.

У Біблії немає конкретної відповіді на  
запитання: чому диявол спокушував 
Христа? Диявол знав, що Ісус — Син 
Божий. Він хотів випробувати Його 
сили, твердість, перевірити, чи не пе-
реможе раптом людська плоть.

Христос не заслужив такого випробу- 
вання в пустелі, особливо, коли не їв 
40 днів і був голодним, а тут йому зга-
дують про хліб і про те, що Він спро-
можний перетворити каміння на хліб. 
Та Він пройшов Його з гідністю, бо зо-
середжувався 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 хоче-
мо вийти у цій битві переможцями.

VІІІ. Молитва
“Отче наш, що єси на небесах! Нехай свя-

титься Ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, 
нехай буде воля Твоя як на небі, так і на зем-
лі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. 
І прости нам провини наші, як і ми прощаємо 
винуватцям нашим. І не введи нас у випро-
бовування, але визволи нас від лукавого. Бо 
Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь”.

Скарбниця мудрості 

життєвої
(Скарбниця, у якій лежать яскраві 
картки із афоризмами. Вони зачи-
туються дітям наприкінці уроку).

“Коли людина перебу- 4
ває в стані постійного 
гріха — не відчуває жод-
них спокус, але як тільки 
бажає змінити своє жит-
тя — все пекло кидаєть-
ся на неї”.

“Дорогою до Бога ми  4
обов’язково зустрінемо-
ся з ворогом”.

“Ми ніколи не повин- 4
ні добровільно йти на 
спокусу. Благоговіння, 
покірність та обереж-
ність повинні стримува-
ти нас”.

“Випробування — це пе- 4
ревірка, іспит на духо-
вну зрілість”.

“Є декілька способів  4
впоратися зі спокусами; 
найкращий із них — це 
втеча”. (Марк Твен)
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Тема уроку:

Важлива 
справа

УРОК 3Хід уроку
І. Організаційна частина

Наголосіть сьогодні дітям на тому, що час, 
який ви проводите з ними, є досить дорогоцін-
ний 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 осо-
бистості, котрі мають власну думку і власне ба-
чення. Вони цікаві, неповторні, вміють дивува-
тися світу і людям. Діти вміють дивувати і за-
хоплювати! Зізнайтеся чесно, що це не тільки 
ви їх вчите життю з Богом, але й вони вас вчать 
не переставати дивуватися Божій любові! Діти 
оцінять вашу чесність!

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Гра-зачіпка “Зіпсований телефон”
Ця гра — не нова, проте завжди радо сприй-

мається дітьми. Скажіть першому гравцеві ти-
хенько якесь слово чи речення (старшим дітям 
варто дуже швидко казати якусь складну фра-
зу). Діти по колу передають один одному те, що 
почули. В кінці кожен озвучить те, що почув. 
Завдання наставника — сказати слово чи фразу 
так швидко, щоб заплутати дітей.

Обговорення гри. Ну, ось, часто телефон вияв-
ляється несправним. Ми погано чуємо, зайнято, не-
має грошей на рахунку, немає до кого дзвонити чи ще 
щось. Ми не завжди можемо поспілкуватися з людь-
ми. Але є Той, Хто чує нас завжди — це Господь. А хто 
з вас знає, як називається телефон, який з’єднує нас 
з Господом? (Відповіді дітей). Так, це — молитва. Ми 
завжди, у будь-яку мить, можемо звертатися до Гос-
пода і бути впевненими, що Він нас чує. Отож давай-
те просто зараз, посеред уроку, встанемо і подякуємо 
Богу, що Він подарував нам цей табір, друзів, молитву, 
подякуємо, що нам тут так добре.

Подія — Ісус цілу ніч 
проводить у молитві перед 

вибором дванадцятьох 
апостолів.

Мета:

освітня: 4  з’ясувати з діть-
ми, навіщо було Хрис-
ту так довго молитися пе-
ред вибором дванадця-
тьох 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:  “Безпере-
станку моліться!” (1 Солуня-
нам 5:17).
Обладнання:  Біблія, па-
перові фігурки з магнітом 
для вивчення ключового ві-
ршу; дзиґа; 12 конвертів із 
запитаннями для гри “Що? 
Де? Коли?”; чорна скри-
ня з Біблією; скарбниця 
з афоризмами.
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ІІІ. Молитва

ІV. Вивчення нового матеріалу
Дітям говориться про те, що сьогодні вони пізнають одну духо-

вну істину, за яку любитимуть Христа ще більше — Ісус молиться 
перед виконанням важливої справи і приймає всеціло волю Свого 
Отця. Все це Він робить заради нас.

Читається оповідь з Біблії — Луки 6:12–26
Вибір і підготовка людей, котрим Ісус мав довірити Свою спра-

ву, була надзвичайно важливою частиною Його служіння. Основ-
на ціль Його приходу у світ полягала в тому, щоб померти як Аг-
нцю Божому, на відпущення гріхів людських, а потім воскреснути 
із мертвих, щоб принести людству життя вічне. Та Його прекрас-
не життя, сповнене великої любові, гідна смерть та переможне во-
скресіння будуть непотрібними, якщо світ не довідається про це. 
Якщо люди, яких Він вибере, підведуть Христа, то Його прихід на 
землю буде марним. Ось чому такою важливою була та нічна мо-
литва Ісуса.

Ні одне 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 Бо-
гом і водночас людиною, потребував підтримки Свого Отця Небес-
ного у справі вибору учнів, тому і молився цілу ніч. Не годину, не 
дві і не три, а цілу ніч.

Він, Бог, боявся помилитися? Можливо, Господь не хотів свідо-
мо обирати зрадника Юду до гурту Своїх учнів і день у день ба-
чити його обличчя, знаючи, що зрадить за 30 срібняків? У нас не-
має 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 дванадцятьох, Він по-
силав 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 єврейського народу. 12 апостолів поклали основу Церк-
ві (Відкриття 21:12–14). У Мойсея було 70 старійшин, а в синедріо-
ні — 70 чоловік.
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Із дванадцяти четверо 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 жодного професійного релі-
гійного діяча, котрий би своїм одягом рекламував святість.

Петро. Вперше про нього згадується при хрещенні Івана Хрес-
тителя. (Івана 1:40–42). Під час першої записаної зустрічі з Ісу-
сом Господь дає йому друге ім’я, бажаючи зарання зробити апос-
толом. “Симон” було його справжнє ім’я. Та новим стало “Петро” 
по-грецьки, а арамейською звучало “Кифа”, що означає “камінь”. 
Одружений, мав тещу.

Він був родом із Віфсаїди (Івана 1:44), мав будинок у Каперна-
умі (Мар.1:29). Петро був партнером в риболовній справі разом 
з Іваном та Яковом (Луки 5:10). Він був енергійним, сповненим ен-
тузіазму, імпульсивним і гарячим; іншими словами, вроджений 
керівник з усіма людськими недоліками.

Іван. Ім’я його батька Заведей. Іван був досить багатим підпри-
ємцем. Він був одним із п’яти партнерів рибного підприємства, 
котре мало “найманих робітників” (Мар. 1:16–20). Крім свого риб-
ного підприємства в Капернаумі, у нього також був дім в Єрусали-
мі (Івана 19:27), і він особисто був знайомий із первосвящеником 
(Івана 18:15,16). Він був учнем Івана Хрестителя (Івана 1:35, 40).

Матвій. Все, що Матвій повідомляє про себе, — це те, що він — 
митник. Митники були збирачами податків для Риму; як правило, 
це були люди, яких не поважали в народі, адже вони вимагали гро-
ші для ворога. Лука розповідає про те, що Матвій влаштував вели-
кий бенкет для Ісуса й залишив все, щоби слідувати за Ним. Про-
те сам Матвій у своїй Євангелії навіть не згадує про це. Він взагалі 
перестав помічати себе в поклонінні своєму Господу. Ми любимо 
його за добровільне самоприниження і смирення.

А також нас вражає милість Божа, котра втілилася у виборі тако-
го чоловіка на роль автора першої Книги Нового Завіту, Книги, яку 
читають по всьому світу. І як змінила людство ця Книга!

Яків. Старший брат Івана. Ісус назвав їх обох “Сини грому”. На-
писав послання.

Андрій із Віфсаїди. Він та Іван були першими, кого навернув 
Ісус. Андрій привів свого брата Петра до Христа. За передання-
ми, Андрій проповідував і скіфам теперішньої Південної України, 
мандрував Дніпром. Він був і на горах, де пізніше виник Київ — на 
Київських горах. Кажуть, що він був у Новгороді та прибалтійських 
землях, а потім з’явився у Римі та Греції. Андрія розіп’яли на хрес-
ті, як і його Вчителя — Ісуса.

Пилип із Віфсаїди. Співмешканець Петра та Андрія. Привів до 
Христа Нафанаїла. Пилип мав практичний склад розуму.
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Варфоломій. Передання каже, що він проповідував у Парфи-
рії. Його розіп’яли вниз головою, проте Варфоломій продовжував 
проповідувати про Господа Ісуса Христа. Тоді з нього здерли шкі-
ру, а потім відсікли голову.

Фома Близнюк. Обережний, уважний, скептичний чоловік. За 
переданнями, трудився в Сирії, Персії, в Індії.

Яків. Син Алфеїв. Названий “меншим”, можливо, через свій 
зріст. Передання стверджує, що трудився в Палестині та Єгипті.

Юда Яковів. Написав послання. Помер мученицькою смертю: 
його повісили на дереві, а потім стріляли у нього стрілами.

Симон Зилот. Він був родом із Кани. Дослідники припускають, 
що він був женихом на весіллі в Кані Галілейській, де Ісус перетво-
рив воду у вино. Після вознесіння Ісуса Христа Симон проповіду-
вав у різних країнах. Він помер мученицькою смертю в Персії. На-
лежав до угрупування зилотів, які вважали, що народ не повинен 
платити данини кесарю. Таким чином зилоти підбурювали народ 
до заворушень проти існуючого ладу і до повстання проти кесаря, 
проти Римського гноблення.

Юда Іскаріотський. Зрадник. Із Каріафи, міста іудейсько-
го. Єдиний не галілейський апостол. Скупий та черствий. Любив 
гроші. Після того, як Ісус Христос вибрав всіх дванадцятьох учнів, 
Юді Іскаріотському доручили носити при собі дерев’яну скриньку, 
в яку кидали пожертви. Коли Марія, сестра Лазаря, змащувала ноги 
Ісуса миром, то Юда Іскаріотський висловився тоді, що не варто 
тратити дорогоцінне миро на ноги. Це вже вказувало на скупість, 
користолюбство, жадібність і зажерливість Юди Іскаріотського. Ця 
риса й привела до того, що він за 30 срібняків зрадив свого Гос-
пода і Учителя. Чекав на велику нагороду, коли його Учитель сяде 
на троні Давидовому. Був розчарований, коли мрія не здійснилася. 
Повісився після свого жахливого вчинку.

V. Вивчення ключового віршу
Оскільки декілька учнів Ісуса Христа були рибалками, то про-

понуємо вам вивчити ключовий вірш шляхом “риболовлі”. У вірші 
13 слів і посилання, тому має бути 14 картонок невеликого форма-
ту (за типом календариків), із зворотного боку яких прикріплені 
скріпки. Можете їх вирізати у формі рибок. На вудці, де розташо-
вується гачок, ви також прикріплюєте магніт. Картонки зі словами 
ключового віршу кладуться на підлогу, дитина підходить до місця 
ловлі та опускає магніт вудки. Витягує “рибину” і читає написане. 
І так слово за словом. Коли діти витягнуть усю “рибу”, мають склас-
ти біблійний вірш з посиланням та вивчити його. Можна зробити 
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картки для двох груп, щоб вони позмагалися, 
складаючи вірші на швидкість.

VІ. Закріплення вивченого

Предметний урок “Важливе, та не головне”
Принесіть на урок важливі речі, з якими 

діти часто зустрічаються: ліхтарик, ложка, па-
расолька, телефон, гроші і т.д.

Скажіть, що в нашому житті є речі, які дуже 
нам потрібні. Запитайте, для чого і коли ми ви-
користовуємо вище зазначені предмети. А те-
пер давайте уявимо, що в ліхтарику немає ба-
тарейок, а ми опинилися в темному лісі. Чи до-
поможе він нам? Якщо в нас немає чого їсти, то 
як допоможе нам ложка? Якщо ми знаходимо-
ся на кораблі, який тоне, то чи допоможе нам 
парасолька, яка завжди рятувала у зливу? Якщо 
ми перебуваємо на безлюдному острові поза 
зоною досяжності, то чи врятує нас там теле-
фон? Якщо нас зрадили друзі, то чи можемо ми 
купити собі спокій і радість за гроші?

Обговорення. В житті часто трапляється так, що 
необхідні, важливі речі стають непотрібними. Люди, 
з якими дружили і на яких надіялися, не можуть допо-
могти. Що ж робити тоді? Як жити, приймати рішен-
ня, чинити? Господь, на відміну від людей та важливих 
земних речей, ніколи не зрадить, ніколи не залишить, 
в які б обставини ми не потрапили. Тому Він є тим, до 
кого варто звертатися, молитися завжди в горі чи в ра-
дості, в щасті чи в безвиході. Він не підведе ніколи!

VІІ. Підсумок
Бесіда.

Поговоріть з дітьми про те, що ніч —  
це досить довготривалий період для 
молитви, та Христос його витримує.

Ще раз наголосіть на Ісусовому ба- 
жанні виконувати волю Отця Свого 
Небесного заради нас, людей.

Скарбниця мудрості 

життєвої
(Скарбниця, у якій лежать яскраві 
картки із афоризмами. Вони зачи-
туються дітям наприкінці уроку.)

“Не може бути невда- 4
лою справа, котра по-
чата з молитви. Тому 
що вона розпочата 
з любов’ю, надією та ві-
рою” (О.Єльчанинов).

“Перед їжею — мо- 4
лись, перед справою — 
молись, перед доро-
гою — молись, — і тоді 
Господь завжди йтиме 
попереду”.

“Молитва до Бога — це  4
поклоніння нашого духа, 
це запитання нашої душі 
і любов нашого серця”.

“З Богом!” — це моли- 4
товне побажання бать-
ків, яки виряджають ди-
тину у життєву дорогу”.
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Христос вибрав дванадцятьох, щоб вони понесли Добру  
Новину іншим грішникам. Завдяки апостолам та Божій 
силі вона дійшла і до нас.

VІІІ. Молитва
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 зем-
лі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. І прости нам про-
вини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас 
у випробовування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, 
і сила, і слава навіки. Амінь”.
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Хід уроку
І. Організаційна частина

ІІ. Молитва

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Гра-зачіпка “Потурбуй мене добром”.
Умови гри. На землі розсипаються різнома-

нітні предмети, які згодом діти мають вико-
ристати в процесі гри. Їхня кількість така, як і 
кількість дітей у групі. Це можуть бути і папірці 
з різними малюнками, якщо немає можливос-
ті знайти та приготувати речі. Хоча небажано 
заміняти реальну річ на малюнок. Безпосеред-
ньо на землі лежить шоколадка, печиво, кон-
верт, хустинка, засушений листок, мушля або 
проста маленька ракушка, мило, зубна щітка, 
маленький рушничок, ліхтарик, лавровий лист, 
сіль, цукор, вінок, лялька, машинка, сірник, сві-
ча, серветка 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 лю-
дей, про яких буде сьогоднішня історія. Їм по-
трібно скласти привітання та побажання наре-
ченим з нагоди одруження, використовуючи 
ось ці наочності. Але є умова: всі вони повин-
ні обертатися навколо слів “Турбуйся про сво-
го ближнього”.

Обговорення гри. Чи легко думати і говорити до-
бре? А чи легко робити добре? Що переживає люди-
на, коли чує гарні слова на свою адресу, а коли отри-
мує реальну турботу з боку близьких?

Дітям говориться про те, що сьогодні вони пізна-
ють одну духовну істину, за яку любитимуть Христа ще 
більше — Ісусу не байдужі людські проблеми.

Тема уроку:

Будь Людиною

УРОК 4
Подія — весілля 

в Кані Галілейській

Мета:

освітня: 4  з’ясувати з ді-
тьми, чому Ісусу небайду-
жі людські проблеми.
виховна: 4  виховувати в ді-
тей любов до Христа та 
бажання 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; різно-
манітні предмети для гри-
зачіпки; ілюстрація для за-
кріплення вивченого; роз-
друкований ключовий вірш 
для запам’ятовування, 
скарбничка з афоризмами.
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ІV. Вивчення нового матеріалу

Читається оповідь з Біблії — Івана 2:1–11.
Впродовж сорока днів Христос був випробовуваний дияволом 

у пустелі щодо способу користування Його чудодійними силами. 
Але Він ухилявся використовувати їх у Своїх особистих інтересах. 
Після пустелі Він відправився на весілля. І хоча Його наступні чу-
деса були вчинені, переважно, для полегшення страждання хво-
рих, це чудо було створене на весільному обіді, у веселій атмосфе-
рі, додаючи людям ще більшої радості. Цим вчинком Христос ба-
жав проголосити, що віра, яку Він приносить у світ, — це віра щи-
рої 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 поводити-
ся якось інакше. Це людина, на жаль, може втішиться твоїм горем 
і позаздрить твоєму успіху. Ось чому ми потребуємо Справжньо-
го Друга.

Для Бога нема малих і великих проблем, серйозних і несерйоз-
них хвороб і т. д. Все, що пов’язане з людиною, для Нього важливе. 
І хліб, і побутова хімія, і електрика 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.

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 
турбуватиметься про наше свято і наш будень!

Ви тільки кажіть Йому про це! Бо відчиняють тому, хто стукає. 
Якби на весіллі в Кані до Христа не підійшла Його Матір і не по-
просила про допомогу, навряд чи сталося б це чудо — перетворен-
ня води на вино. Тому не мовчіть — говоріть Богу про все! А Він вже 
знає, яким чином вам допомогти!

V. Вивчення ключового віршу
Він роздрукований двома кольорами. Перше слово синім кольо-

ром, друге — червоним, третє — синім, четверте — червоним. Поді-
літь дітей на дві команди: “Сині” та “Червоні”. Те слово, що надруко-
ване синім кольором, озвучить перша команда, те, що червоним, — 
друга. Так вірш читається до повного його запам’ятовування.
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VІ. Закріплення вивченого
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 написа-
но 6 причин, через які люди не хочуть творити добро іншим. Ось 
вони:

Лінь.1. 
Байдужість.2. 
Незнання, як це зробити.3. 
Небажання.4. 
Заздрість.5. 
Відсутність досвіду.6. 

Діти мають змогу познайомитися з ними. Вчитель разом з учня-
ми коментує кожну із них, після чого охайно знімає верхні накле-
єні посудини. Всі присутні бачать, що намальовані нижні посуди-
ни є порожніми. І тепер потрібно “наповнити” їх іншим “вмістом”. 
А це можуть бути:

Старанність, працелюбність.1. 

Небайдужість до проблем інших.2. 

Поінформованість. Інформація, як і коли потрібно чини-3. 
ти добро.

Бажання чинити добро.4. 

Радість за когось, бажання привітати цю людину із пев-5. 
ними досягненнями.

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

VІІ. Підсумок
Бесіда.

Ісусу небайдужі побутові проблеми людей. 

Він думає про шляхи їхнього вирішення. 

Докладає зусиль, аби вони гармонійно вирішилися. 

Саме цим добрим вчинком Він поклав початок Своїм  
дивам.

Ісус настільки любить людей, що не може не допомага- 
ти їм.
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Сьогодні ми багато говорили про добре Ісу-
сове серце, яке завжди готове прийти на допо-
могу кожному, хто покличе Його. Не забувай-
те, діти, молитися до Господа, дякувати за всі 
вирішені Ним проблеми протягом дня і слави-
ти Ісуса за Його Божественну, захоплюючу, не-
здоланну любов! Ніщо і ніхто не може змуси-
ти Бога любити нас менше, аніж Він любить нас 
сьогодні! Перебувайте в Його любові!

VІІІ. Молитва
“Дорогий мій Ісусе! Спасибі Тобі, що Твоє 

серце може зрозуміти кожну людину. І Тобі не-
байдужі мої проблеми. І в Тебе є час, аби про-
тягнути мені руку допомоги тоді, коли я цьо-
го потребую найбільше. Я знаю, дорогий Госпо-
ди, що так, як Ти, ніхто інший мені не допомо-
же. Тому що Ти — Один на світі Бог, і немає ін-
шого. Це прекрасно — знати такого Господа по 
імені! Амінь”.

P.S. Діти можуть запитати у вас, чи мож-
на вживати вино. Будьте готові дати відповідь 
згідно з Біблією.

Скарбниця мудрості 

життєвої
(Скарбниця, у якій лежать яскраві 
картки із афоризмами. Вони зачи-
туються дітям наприкінці уроку)

“Не думай зневажли- 4
во про добро, що воно 
не прийде до тебе. Воно 
може прийти поступо-
во, не все одразу. Адже і 
глек може наповнитися 
краплями”.

“Мій дід говорив: “Роби  4
добро і кидай його в 
воду” (Платон).

“Доброта — це те, що  4
може почути глухий і по-
бачити сліпий” (Марк 
Твен).

“Тому, хто не осягнув на- 4
уки добра, вся інша на-
ука приносить лише 
шкоду”.

“Навчіться чинити до- 4
бро, правосуддя жадай-
те, карайте грабіжни-
ка, дайте суд сироті, за 
вдову заступайтесь!” 
(Ісаї 1:17)
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Тема уроку:

Місце зустрічі 
змінити можна

УРОК 5Хід уроку
І. Організаційна частина

ІІ. Молитва

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Гра-зачіпка “Впізнай мене”
Умови гри. Одна дитина з групи відхо-

дить на декілька хвилин вбік. Всі інші обира-
ють з-поміж себе одну людину, яку має відгада-
ти ведучий. Коли дитина-ведучий повернеться, 
то має по колу ставити всім запитання про лю-
дину, ім’я якої треба відгадати. Це можуть бути 
різноманітні запитання, крім тих, які стосу-
ються зовнішності. Наприклад, до якого класу 
ходить? Що любить їсти? Який улюблений ко-
лір? і т.п.

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

Дітям розповідається про те, що сьогодні вони піз-
нають одну духовну істину, за яку любитимуть Христа 
ще більше — Бог виходить назустріч тим, хто хоче Його 
бачити.

ІV. Вивчення нового матеріалу
Читається оповідь з Біблії — 
Євангеліє від Луки 19:1–10.

Ісус проходив через Єрихон. Місто заполо-
нив люд і Йому непросто було йти вулицею. Та, 
все ж, у цьому натовпі Господь бачив серце кож-
ної людини, бо Він — людинолюбець. Як рап-
том — на дереві сидить начальник. Сміхота, та 
й годі! Де таке хто бачив, щоб начальник подат-
кової служби, дуже поважний чоловік, виліз на 
дерево, аби тільки побачити Христа? А де ж твоя 
гідність, а як же твоє становище, пане началь-
нику? А що скаже народ, якого ти обдираєш?

Подія — Ісус у домі в Закхея

Мета:

освітня: 4  з’ясувати з ді-
тьми, чому Ісус став ініціа-
тором гостини у Закхея;
виховна: 4  виховувати в ді-
тей сміливість виправля-
ти 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 клика-
тиме, то йому відповім” 
(Псалом 90:15).
Обладнання:  Біблія, призи 
та номерки для лотереї.
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Закхей був головним збирачем податків, головою великої по-
даткової контори. Збирачів податків (чи митників) в той час ста-
вили в один ряд з блудниками. Їх ненавиділи в народі, тому що 
вони збирали ці гроші для іноземної влади.

Його ігнорували. Свої не приймали, а чужі, як правило, з пре-
зирством ставилися до зрадника. Немає рідні, немає друзів, немає 
товаришів. Є тільки він, низенький Закхей і його велетенська само-
тність. А він, все-таки, людина… І душа його теж жадала вічного.

Закхея настільки замучила совість, що він забув про сором. Жо-
ден вихований чоловік, жодна культурна людина не дозволила б 
собі полізти на дерево вдень, коли тебе бачить усе місто. Ти би ви-
ліз на дерево перед директором школи, вчителями, батьками, рід-
нею, аби тільки побачити Ісуса?

Можливо, бо тобі це зійшло б з рук. А Закхей добре знав, що 
якщо він, начальник митників, не побачить Ісуса, не поговорить з 
ним і не врятує своєї душі від того пекла, в якому вже горів та ша-
ленів на землі, його паплюжитимуть ще більше, над ним глузува-
тимуть ще сильніше, в його бік плюватимуть і навіть не дивити-
муться. 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 покаяння, 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, лю-
бов до багатства. А роз’єднала одна разюча відмінність — Зак хей 
залишив служіння мамоні, а почав служити Христу.

V. Вивчення ключового віршу
Запропонуйте дітям сьогоднішній ключовий вірш вивчити з 

рухами. Нехай вони вам запропонують певні рухи при проголо-
шенні слів, а ви маєте вибрати кращі та затвердити їх.

VІ. Закріплення вивченого

Гра “Безпрограшна лотерея”
У скляній посудині лежать скручені папірці з іменами дітей 

групи. Наставник витягує папірець та читає написане на ньому 
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ім’я. Щасливчик розповідає те, про що сьогодні 
читали з Біблії, ділиться, який урок із ситуації 
Зак хея він узяв особисто для себе та отримує 
невеличкий приз (цукерку, олівець тощо). Мож-
на витягнути половину щасливих папірців.

Обговорення. Чи приємно отримувати подарун-
ки? А чи приємно не вигравати призи? Чому? Адже 
все чесно, і такими були умови цієї лотереї. У Бога — 
все інакше. У Нього немає щасливих людей і нещас-
них. Він до всіх ставиться однаково і всім дарує най-
цінніше, що у Нього є — вічне життя. Це вже від нас 
залежить, захочемо його отримати чи ні. Цей “духо-
вний виграш” не залежить від випадку чи чужого ви-
бору — ми самі можемо його обрати.

Після цих слів проведіть “Безпрограшну ло-
терею”, щоб кожна дитина (не з числа тих, іме-
на яких вже названі) отримала подарунок.

VІІ. Підсумок
Бесіда.

Як ви вважаєте, чи потерпав Закхей  
від свого зросту?

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

А дерево підійшло ? 

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 ви-
ходить назустріч.

VІІІ. Молитва
“Дай нам, Господи, таке серце, щоб воно 

було чесне і перед Тобою, і перед людьми, і пе-
ред самим собою. Навчи нас так жити, щоб ні-
кого не кривдити, нікого не обкрадати і нікому 
не завдавати болю. Амінь”
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Хід уроку
І. Організаційна частина

ІІ. Молитва

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Гра-зачіпка” Смітник дядечка Сема”.
Умови гри. Дітям читається історія про ста-

рого Сема.
“Жив був старий Сем, який вже і бачив по-

гано, і погано чув, і був неохайним та надто по-
вільним. Проте він мав нагороду від держави 
за винахідливість. Виявляється, дядечко Сем 
створив такий апарат, який уміє чути людські 
думки і відтворювати їх у навушниках. Тільки 
от біда — він загубив однин маленький гвин-
тик, який треба закрутити у навушники, аби 
туди знову полинув звук.

Виявляється, що він його помилково вики-
нув у сміття. А оскільки у дядечка Сема було 
три смітники, то він і не пам’ятає, у який із них 
викинув гвинтик. Дітям, котрі бажають допо-
могти, доведеться шукати втрату в трьох паке-
тах 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 наставник пере-
думує і забирає ці рукавиці собі для роботи на 
городі. Перед кожною командою ставиться від-
ро із паперовим сміттям, і в кожному відрі за-
хований мініатюрний гвинтик. Але захований 
так, щоб його важко було знайти, скажімо, за-
клеєний між двома картонками, щоб не відчу-
вався на дотик і т.д.

Якщо вважаєте, що це етично, то настрахай-
те дітей хробаками, павуками, мурахами.

Тема уроку:

Не торкатись!

УРОК 6
Подія — Уздоровлення 

слабого проказою

Мета:

освітня: 4  з’ясувати з ді-
тьми, чому Христос не по-
боявся торкатися тіла 
людина, яка була хвора 
проказою;
виховна: 4  виховувати в ді-
тей співчутливе ставлен-
ня до хворих;
розвиваюча: 4  розвивати 
в дітей бажання служити 
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; ребус 
для вивчення віршу; одна 
велика ганчірка, змащена у 
бруд; пакети зі сміттям; мі-
крофон; фото чиєїсь вели-
кої родини (можна знайти 
в Інтернеті); скарбничка з 
афоризмами.
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Кожній дитині виділяється 20 секунд на пошук гвинтика. За нею 
у чергу стає інша і т.д. (Згодом можете збільшити час пошуків).

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?

Їм говориться про те, що сьогодні вони пізнають одну духовну істину, за яку 
любитимуть Христа ще більше — Ісусу не бридкі хворі люди, Він доторкається і 
любить тих, від кого всі відвертаються.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Читається оповідь з Біблії — Євангеліє від Матвія 8: 1–4.
Проказа у Біблії ще асоціюється безпосередньо з гріхом. Тому, 

коли проказа зовні та всередині людини , — життя стає однією су-
цільною раною…

Варто також розповісти дітям інформацію медичного характе-
ру, наведену нижче (виберіть лише те, що вважаєте пізнавальним, 
доступним і цікавим для ваших вихованців).

Прока за (ле пра, хвороба Гансена) — хронічний гранулематоз 
(хронічна інфекційна хвороба), викликана мікобактеріями лепри. 
Проходить з переважним ураженням шкіри, периферійної нер-
вової системи, іноді переднього відрізку ока, верхніх дихальних 
шляхів вище гортані, а також кисті та стопи.

Збудник прокази — бацила Гансена (Mycobacterium Leprae) — 
був відкритий норвезьким лікарем Г.Гансеном у 1871 р. Це захво-
рювання 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.
Загальна кількість хворих на земній кулі — декілька млн. чоло-

вік (за даними 1974 р., приблизно 10 млн.). Зустрічається на всіх 
континентах, найбільш поширена у країнах Африки, Азії, Цен-
тральної та Південної Америки. Погане харчування, авітамінози, 
антисанітарія, скупчення великої кількості населення в одному 
місці сприяє зараженню, ймовірність якого збільшується пропор-
ційно до тривалості контакту з хворим.

Зараження відбувається шляхом передачі від людини до люди-
ни внаслідок тривалого контакту. Інкубаційний період може три-



29
УРОК 6

вати до 10 років та більше. Вважають, що збудник проникає до 
організму людини через пошкоджену шкіру та слизові оболонки 
верхніх дихальних шляхів.

Симптоми
Розрізняють три основні типи лепри:

лепроматозний; 

туберкулоїдний; 

недиференційований (невизначений). 
Лепроматозний тип — найтяжча форма, при якій уражається 

багато органів та тканин (шкіра, слизові, лімфатичні вузли, нерво-
ві стовбури, внутрішні органи).

Шкірні прояви відмічаються в зоні обличчя, верхніх та ниж-
ніх кінцівок (частіше на внутрішній поверхні). Процес починаєть-
ся з появи плямистих висипань червоно-бурого кольору, пізніше з 
жовтуватим відтінком, які потім перетворюються у бугристі вуз-
ли. Вони щільноеластичної консистенції, синюшно-коричневого 
кольору, розміром з лісовий горіх, з блискучою сальною поверх-
нею, без волосся та будь-якої чутливості. Шкіра між інфільтрата-
ми потовщена. Характерним для лепри є випадіння зовнішньої 
третини брів. Висипання (лепроми), розташовуючись на облич-
чі, сильно спотворюють хворого, надаючи вигляд “левиної мор-
ди”. Лепроми можуть існувати місяцями й навіть роками з наступ-
ним фіброзним перетворенням у рубцеву атрофію з пігмента цією 
або розпадом та появою виразок. У збільшених лімфатичних вуз-
лах та лепромах виявляють мікобактерії. Часто першими симп-
томами хвороби є закладеність носа, носові кровотечі, утруднене 
дихання. Можлива повна непрохідність носових шляхів, ларингіт, 
охриплість. Перфорація носової перегородки та деформація хря-
щів призводить до западання носа (сідлоподібний ніс). Проник-
нення збудника у передню камеру ока призводить до кератиту та 
іридоцикліту. Часто розвивається гінекомастія. Нерідко розвива-
ються стовбурові неврити, які проявляються утворенням хвороб-
ливих вузлоподібних тяжів, появою невротичного болю та анесте-
зії. Для пізніх стадій захворювання характерні гіпостезія перифе-
рійних відділів кінцівок.

Туберкулоїдний тип — процес, який протікає відносно до-
броякісно, при ньому вражаються переважно шкіра та нервові за-
кінчення. На шкірі виникають плямисті елементи; з боку нерво-
вої система відмічаються поліневрити, атрофії м’язів, контракту-
ри, трофічні виразки. Починається появою чітко окресленої гіпо-
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пігментованої плями, у межах якої відмічається гіперестезія. У по-
дальшому пляма збільшується, її краї піднімаються, стають схо-
жі на валик із кільцеподібним або спіралеподібним малюнком. 
Центральна частина атрофується та западає. У межах цього вог-
нища шкіра позбавлена чутливості, відсутні потові залози та во-
лосяні фолікули. Поблизу плями зазвичай пальпуються потовще-
ні нерви, які іннервують уражені ділянки. Ураження нервів при-
зводить до атрофії м’язів; особливо страждають м’язи кисті. Трав-
ми та стискання призводять до інфекцій кистей та стоп, на підо-
швах утворюються нейротрофічні виразки. У подальшому можли-
ва мутиляція фаланг. При ураженні лицевого нерва зустрічається 
лагофтальм та зумовлений ним кератит, а також виразка рогівки, 
яка призводить до сліпоти.

Недиференційований тип посідає проміжне становище між 
лепроматозним та туберкулоїдним типом лепри і може переходи-
ти в один з них. Характеризується переважним ураженням шкіри 
та нервової системи. Для нього характерна переважно неврологіч-
на симптоматика з симетричним ураженням ліктьових, великих 
вушних, малоберцевих та ін. нервів, які потовщені та викликають 
болісні відчуття. Порушення чутливості, можливі рухові та трофіч-
ні розлади (облисіння, атрофія нігтьових пластинок тощо).

Лікування
Лікування прокази потребує участі багатьох спеціалістів. Окрім 

протимікробної терапії, можуть знадобитися консультації ортопе-
да, офтальмолога, невропатолога, фізіотерапевта. Хворі потребу-
ють негайної госпіталізації у лепрозорії, де створюються умови, 
наближені до домашніх, та призначається відповідне лікування. 
Протилепрозна терапія здійснюється за допомогою дапсона, ри-
фампіцина, клофазіміна; останнім часом виявлена протилепрозна 
активність міноцикліна, офлоксацина та кларитроміцина.

Суть ілюстрації полягає в тому, щоб — показати дітям реаль-
ність прокажених у світі, проінформувати їх про небезпеку цієї хворо-
би та показати милість Христа до хворої прокаженої людини, до якої 
Він не побоявся доторкнутися і яку зцілив.

V. Вивчення ключового віршу
У запропонованому ребусі потрібно знайти ключовий вірш. Усі 

слова цього віршу подані на клітинках одного кольору. Решта слів 
у ребусі мають інші кольори. Діти повинні підібрати правильний 
колір і скласти вірш, після чого вивчити його напам’ять.
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Слово щастя наші здоров’я сила матір Матвія 

наші батько радість і і Дух 4:35
день гаразди спомин світло голос темрява Луки
дзвін узяв вечір поніс тепло відповідь 5:9
Він наклеп Господь гнів кара ненависть Марка

надія Саваот пустеля немочі недуги поніс 8:17

син недуги мир ніч прощення Івана 7:1

VІ. Закріплення вивченого

Інтерв’ю
Група ділиться на дві команди. Одні діти 

повинні уявити себе друзями прокаженого, 
інші — рідними. Наставник по черзі бере у них 
інтерв’ю (можна принести мікрофон, але по-
турбуйтеся про те, щоб інтерв’ю не перетвори-
лося на веселу гру, адже це дуже серйозні речі)

Запитання:
Що трапилося з вашим рідним  3
(другом)?

Що ви відчуваєте, коли згадуєте про  3
нього?

Чи спілкуєтеся з ним? 3

Чому ви не можете до нього прийти? 3

Чи є якісь ліки, які могли б зцілити  3
хворого?

VІІ. Підсумок
Висновок з інтерв’ю. Це справді дуже 

страшно, коли люди хворіють проказою. В кож-
ного з них могла бути щаслива сім’я, багато 
друзів (покажіть фото щасливої родини). Проте 
вони втрачають усе. Немає поруч близьких лю-
дей. Немає друзів та веселощів. Їх уникають. До 
них бояться підходити. Проте Ісус — інший, Він 
не такий, як ми, люди. Він бачив прокажених, 
Його серце переймалося такими людьми. Він 
підходив до них, доторкався, зціляв. Коли хво-
ріють наші близькі, або й ми самі, Христос за-
лишається незмінним. Для Нього немає нічого 

Скарбниця мудрості 

життєвої
(Скарбниця, у якій лежать яскраві 
картки із афоризмами. Вони зачи-
туються дітям наприкінці уроку).

“Ліжко хвороби часто  4
буває місцем богошу-
кання та самопізнання”.

“Коли людина хвора,  4
тоді й душа її починає 
шукати Господа” (Єфрем 
Сірін).

“Хвороби посилаються  4
для очищення від гріхів, 
а інколи для того, щоб 
знищити гординю” (Іван 
Лествичник).

“Хто створив душу, Той  4
створив і тіло, і Хто зці-
ляє безсмертну душу, 
Той може вилікува-
ти і тіло від тимчасо-
вих страждань і хвороб” 
(Макарій Єгипетський).

“У хворобах, перш аніж  4
звернутися до лікаря, 
скористайся молитвою”.

“Серед зла, яке вкоро- 4
чує життя, переважне 
місце займають страх, 
сум, заздрість, нена-
висть” (Х.Гуфеланд).

“Немає такої хвороби,  4
яку б не міг зцілити лю-
динолюбець Христос” 
(Ніл Синайський).
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неможливого. Він має силу і любов до нас, аби зцілити будь-яку 
хворобу.

А ще сьогодні люди, які не знають Господа, хворіють ще страш-
нішою недугою, ніж проказа, — вони хворі гріхом. Та що зробив 
Христос? Він не посоромився бруду. Він бачив наші немочі й грі-
хи. Він зійшов з небес на землю, аби доторкнутися до нас і взяти ці 
гріхи на Себе. Він подарував нам не просто зцілення. Він подару-
вав нам спасіння. Проте чи готові ми це спасіння прийняти?

VІІІ. Молитва
“Святий Боже! Спасибі Тобі за милість, виявлену до нас, що ми 

здорові, і можемо ходити власними ногами. Дякуємо, що Ти не від-
вертаєшся від нас, що можеш зцілити всі хвороби і пробачити всі 
гріхи. Допоможи завжди цінувати та берегти цей дар — здоров’я. А 
також зціли тих, хто сьогодні потерпає від хвороби. Все це проси-
мо в ім’я Ісуса Христа. Амінь”.

Діти, за бажанням, можуть молитися за хворих друзів, родичів, 
знайомих.
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Хід уроку
І. Організаційна частина

Сьогодні радісно-сумний урок. І це не па-
радокс. Тому що радість наповнювала людське 
серце, коли Ісус їхав до Єрусалиму на молодо-
му ослі, а сум наповнював Боже серце, коли Гос-
подь дивися на людей, які не прийняли Його 
вчення.

Тому урок ділитиметься на дві частини. Пер-
ша половина — радісна, друга — сумна.

ІІ. Молитва

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Гра-зачіпка “Струмок”.
Умови гри. На землю стелиться старий одяг. 

Діти, взявши один одного за руки та піднявши 
їх догори, грають у відомий всім “Струмок”, ви-
бираючи за власним бажанням собі “компань-
йона”. Але перша умова — вони мають стояти 
та ходити лише на постеленому одязі. Як тіль-
ки хтось схибив, гра припиняється. Друга умо-
ва — під час гри діти мають співати християн-
ську пісню. Тривалість гри 5 хвилин.

Обговорення гри.

• Чи було вам добре і весело?
• А чому?
• Так само стелили одяг під ноги і Христу, коли 

Він в’їжджав до Єрусалиму. Проте чи було 
радісно Йому від цього?

Дітям говориться про те, що сьогодні вони пізна-
ють одну духовну істину, за яку любитимуть Христа 
ще більше, — Ісус дуже хвилюється за долю кожної 
людини.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Читається оповідь 
з Біблії — Євангеліє від Луки 19:29–48.

Тема уроку:

Гірка осанна.

УРОК 7
Подія — Славний в’їзд Ісуса 
до Єрусалиму, Господь плаче 

за Єрусалимом.

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, фото гру-
пи, малюнок для вивчення 
ключового віршу.
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Богослови та історики стверджують, що славний в’їзд Ісу-
са 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 чудеса. 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 Єрусалиму. Народ святку-
вав. Люди думали, що нарешті настав час їхнього визволення. І він 
справді настав, тільки не в такому форматі, якого очікували євреї.

Ісус в’їхав у місто на молодому ослі, на якому ще ніхто з лю-
дей не сидів, тому що так стверджувало 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 головнокомандуючі 
армій, які вбивали людей. Ісус не пролив жодної 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 переміг їх усіх. А зараз Він 
смиренно їде на ослі.

Люди, які стелять йому пальмове віття, свій одяг, кричать: “Бла-
гословенний Цар, що йде у Господнє ім’я! Мир на небесах, і слава 
на висоті!” Сьогодні вони віддають 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 по-
водить Себе як Цар Небесний, а не земний. “І коли Він наблизився 
і місто побачив, то заплакав за ним, і сказав: “О, якби й ти хоч цьо-
го дня пізнало, що потрібне для миру тобі! Та тепер від очей тво-
їх сховане це”.

Бог привселюдно плаче! Він не боїться, що це побачать книж-
ники та фарисеї, що з Нього глузуватимуть чоловіки чи діти. Сла-
бодухий, чутливий… Що Христу до людської думки? Він робить те, 
що не може не робити, — плаче. Але і при цьому не примушує си-
лою вірити в Нього. Наш Бог — Бог великої милості та любові, а не 
насильства. Він дав людям один небезпечний дар, яким ми не вмі-
ємо правильно користуватися — волю.

Серце Христа розривалося від болю за трагічну долю святого 
міста та його мешканців. Він знав його фатальний кінець. І все че-
рез те, що люди не прийняли Христа як Сина Божого, а розіп’яли як 
самозванця і розбійника.

Згодом Христос заходить у храм та виганяє продавців. Ісус не 
змінює Свого призначення — говорити людям правду, якою б при-
ємною чи неприємною вона для них була. “Написано: “Дім Мій — 
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дім молитви”, а ви з нього зробили “печеру 
розбійників”. Ісус чесний з народом до остан-
нього слова.

V. Вивчення ключового віршу
На папері А-3 формату намальована стіна, 

вимощена із цеглин. На кожній цеглині дуже 
маленькими літерами написані по слову із 
ключового віршу та місце посилання із Біблії. 
Поряд лежить лупа. Діти, скориставшись лупою 
і прочитавши текст, переписують його до зо-
шитів та вчать напам’ять.

VІ. Закріплення вивченого
Покажіть обладнання та попросіть дітей 

пояснити, як воно стосується сьогоднішнього 
уроку і що символізує.

VІІ. Підсумок

Оповідання
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 вирішив розповісти 
їм про Бога, але дівчата відповіли, що в них ще 
все життя попереду. От коли молодість зів’яне 
й прийде старість, тоді вони, можливо, і будуть 
служити Господу.

Християнин тим часом пив сік і, коли його 
залишилося ледь на дні, він простягнув склян-
ку дівчатам зі словами:

— Візьміть, дівчата, допийте.
Дівчата обурилися:
— Ти що, глузуєш з нас?
— Ось 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!

Обладнання:

Біблія — це головна Кни- 
га кожного біблійного уро-
ку, і саме з неї ми довідали-
ся сьогодні про радість лю-
дей та сум Бога;
 малюнок осла — це вибра- 
на Богом тварина для в’їзду 
в Єрусалим.
 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;
 фото вашої групи — Хрис- 
тос, в’їжджаючи до Єруса-
лиму, думав про кожного з 
нас. Він хотів тоді і хоче за-
раз, аби ми служили Йому і 
любили Його всім серцем.
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Обговорення.

• В’їжджаючи до Єрусалиму, Христос думав про нас. Йому 
боляче дивитися на те, коли люди не приймають Його у 
свої серця.

• Коли потрібно прийти до Христа? Чому так важливо відда-
вати Йому свої молоді роки?

VІІІ. Молитва
“Господи! Ми хочемо служити Тобі з молодих років! Тому про-

симо: дай нам огиду до гріха і даруй бажання линути до святості. 
Амінь”.

Діти, за бажанням, можуть на папірцях написати свої моли-
товні прохання, на які вони хочуть, аби Бог відповів, й обмінятися 
ними, щоб протягом дня молилися один за одного.
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Тема уроку:

Поєдинок

УРОК 8Хід уроку
І. Організаційна частина

ІІ. Молитва

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Гра-зачіпка” Чорно-білий день”.
Заздалегідь підготуйте один малюнок (або 

фотографію) у двох примірниках: один — 
чорно-білий, інший — кольоровий. Попросіть 
дітей порівняти ці малюнки. Який із них кра-
щий, веселіший? Чому?

Суть гри. Алегорично пояснити вихован-
цям, як радісне життя може перетворитися на 
сумне.

Дітям розповідається про те, що сьогодні 
вони пізнають одну духовну істину, за яку лю-
битимуть Христа ще більше, — Ісус страждає і 
терпить наругу заради спасіння людей.

ІV. Вивчення нового матеріалу

З Біблії читається 
оповідь — Євангеліє від Луки 22:39–71.

Євангеліє розповідає нам про страшні хрес-
ні страждання Спасителя. Але потрібно знати і 
пам’ятати, що ці страждання розпочалися не на 
суді у Пилата, не під час хресного ходу на Гол-
гофу і не на хресті. Ці страждання розпочалися 
ще у Гефсиманському 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, Спа-
ситель благав: “Авва, Отче! Все можливе для 
Тебе, пронеси мимо мене цю чашу; та не чого Я 
хочу, а чого ти” (Мк. 14:36).

Дехто з невіруючих людей вважає, що це ма-
лодушність. Чому Він благав, щоб Отець проніс 
мимо Нього чашу страждань, якщо задля цьо-

Подія — Страждання Ісуса 
в Гефсиманії, знущання над 

ув’язненим Ісусом.

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 пова-
гу 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, ма-
люнки для гри-зачіпки, 
скарбничка з афоризми.
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го Він прийшов у світ, якщо Своїми стражданнями і смертю пови-
нен спасти світ? На жаль, не всі можуть вникнути в ті жахливі по-
дії, 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 Господь, молячись до Отця у Гефсиманському саду, 
була страшною і важкою. Його душевні страждання були набагато 
важчими, ніж тілесні. Фізіологічний організм, тіло Христа, пере-
живало таке потрясіння, що у ньому почали відбуватися негативні 
хворобливі поцеси. Чому?

Якщо б комусь із нас довелося взяти на себе гріхи ста людей 
і дати за них відповідь, то яким би страхом переповнилася наша 
душа, яким тагарем 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 Бо-
жим, бо тільки Йому і належало звільнити людство з-під рабства 
гріха. Бог, який прийняв людську природу, підкоряє її волі Божій. 
Християни, борячись з монофелітством — вченням, яке визнавало 
у Христі тільки одну Божественну волю, протиставили йому саме 
цю молитву, яка слугувала найсильнішим доказом присутності в 
Ньому і волі людської. Цього страсного вечора не тільки Господь, 
але й учні зазнали спокус. І їм належало зробити вибір: терпіти 
спокуси, розділивши скорботи Божественного Учителя, чи підда-
тись їм, зрадивши Його і віддавши ворогам.

Їм також потрібно було пильнувати і молитись. На жаль, цієї 
ночі молився і пильнував тільки Христос, відкинувши всі споку-
си. Його учні поснули, як і поснули були при молитві Преобра-
ження. Господь, бачачи сплячими Своїх учнів, промовляє до них: 
“Пильнуйте і моліться, щоб не зазнати спокуси” (Мк. 14:38), по-
казуючи і нам благонадійний засіб для боротьби і перемоги над 
спокусами. Все наше життя перебуває в Божих руках, від Ньо-
го залежать і наші спокуси, і відвернення їх. Через щиру молит-
ву Господь нам дарує силу для ведення духовної боротьби, та по-
збавлення від спокус. Тому, зустрічаючись зі спокусами без мо-
литовної підтримки, ми, подібно до апостолів, заснемо і впа-
демо під важкою ношею гріха, тільки сон буде наш не тілес-
ний, 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 гарячого молитовного духу й натхненної молитви, як 
при очікуванні хресних страждань. Господь, відчуваючи їх важ-
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кість молився до поту, що капав краплями крові. Подібне трапля-
ється 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, спо-
куси не будуть легшими. Ми страшимося навіть думки цієї, осо-
бливо згадуючи страждання, які перетерпів Спаситель за всіх нас. 
Але Христос, пройшовши тернистий шлях, знаючи глибину наших 
страждань, кличе кожного: “Прийдіть до Мене всі втомлені і обтя-
жені 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 во-
рога роду людського повинна вестися спільними зусиллями.

Апостоли не послухалися свого Божественного Учителя, тому і 
глибина Його молитви була прихована від них, вони тільки частково 
бачили ті страждання, які Він переніс. Подібне трапляється й з нами. 
Господь звертається повсякчас до нас: “Пильнуйте і моліться, щоб 
не зазнати спокуси” (Мк. 14: 38), а ми спимо духовним сном, посту-
пово віддаляючись від Нього. Приходять спокуси, а ми не маємо сил 
і терпіння дати відсіч, протистояти їм. Пильнуймо і молімося, щоб 
не зазнати спокуси! Зазнавши ж її, посилено молімось — і Господь 
нас не залишить, Він протягне нам руку допомоги. Пам’ятаймо, що 
страждання земні незрівнянні з тими вічними благами у Царстві 
Отця Небесного. Хто ж перетерпить до кінця, спасеться.

V. Вивчення ключового віршу
На аркуші А4 формату написати вірш та розрізати його на паз-

ли. Діти повинні якомога швидше скласти та вивчити вірш.

VІ. Закріплення вивченого

Гра “Якби Христос сказав: “Ні”
Дітям пропонується практична творча робота. Для почат-

ку варто розділити папір 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 люд-
ством, якби Христос у Гефсиманії 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 принесли Ісусові страждання. Що ми маємо в Христі?
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Учитель проводить обговорення цієї прак-
тичної гри згідно написаних відповідей.

VІІ. Підсумок

Бесіда.

Для чого Христу потрібно було  
страждати?

Як ми повинні жити, аби не завдавати  
сьогодні болю Христу?

VІІІ. Молитва
Запропонуйте дітям помолитися на колінах.
“Господи Ісусе! Ми цінуємо Твій подвиг са-

мопожертви! Ми схиляємо свої коліна перед 
Твоєю боротьбою і Твоїм смиренням. Амінь”.

Діти, за бажанням, можуть молитися за сво-
їх друзів, родичів, знайомих, які потерпають 
від гріха, аби Бог відродив їх до нового життя.

Скарбниця мудрості 

життєвої
(Скарбниця, у якій лежать яскраві 
картки із афоризмами. Вони зачи-
туються дітям наприкінці уроку).

“Страждання ведуть не  4
тільки до сили, але і до 
мудрості”.

“Хто мало страждає, той  4
мало любить. Без страж-
дання нема любові”.

“Страждання робить нас  4
чутливішими до інших, 
дає розуміння чужого 
горя та душі людини”.

“На страждання людей  4
потрібно відповідати 
співчуттям”.

“Страждання не мина- 4
ють для нас без користі. 
Вони виховують наш ро-
зум, роблять благород-
ною душу, дисципліну-
ють волю, очищають по-
чуття, прояснюють ціль 
життя, загартовують і 
виховують християн-
ський характер”.

“Страждання — це нит- 4
ка, із котрої зіткана тка-
нина радості” (А. Любак).

“Страждання роблять  4
сильного сильним”.

“Якби Бог нас ніколи “не  4
клав на лопатки”, ми б 
ніколи не навчились ди-
витися на небо”.

“Будь-які страждання,  4
біль, муки і розчаруван-
ня, які тільки може пе-
режити людина, вже 
були пережиті Ісусом 
Христом”.
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Тема уроку:

Тріумф

УРОК 9Хід уроку
І. Організаційна частина

ІІ. Молитва

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Гра-зачіпка “Знайди те, чого нема”
Кожній дитині дається по одній шоколад-

ній цукерці. Після цього вибирається доброво-
лець, який відходить вбік і чекає, коли його по-
кличуть. У цей час діти мають десь сховати свої 
цукерки.

Завдання добровольця — вгадати, де кожна 
дитина заховала свою цукерку. Якщо відгадав, 
то отримує цю цукерку.

Особливість гри — у виході третього добро-
вольця. Запропонуйте дітям з’їсти ці солодощі 
і навмисне забруднити вуста шоколадом, щоб 
одразу все було зрозуміло.

Обговорення гри.

• Що сподобалося більше — віддавати цукер-
ку, коли вгадали, де вона захована, чи три-
мати її при собі? Віддавати важко, проте Гос-
подь віддав Свого Сина заради нас.

• А чи легко знайти цукерку, якої вже нема? 
Якби ми не забруднилися шоколадом, то цу-
керки довелося б дуже довго шукати. Так 
само не могли знайти й Христа в гробниці, 
адже Його там не було — Він воскрес!

Дітям розповідається про те, що сьогодні вони піз-
нають одну духовну істину, за яку любитимуть Христа 
ще більше, — Ісус переміг смерть, щоб подарувати лю-
дям життя вічне.

ІV. Вивчення нового матеріалу

З Біблії читається оповідь — Єванге-
ліє від Луки 24:1–12; 36–42.

Коли минула субота, вночі, на третій день 
після Своїх страждань і смерті, Господь Ісус 

(Див.: Мф 28, 1–15; 
Мк 16, 1–11; Лк 24, 
1–12; Ін 20, 1–18;1 
Кор. 15, 3–5).

Подія — Воскресіння Ісуса 
Христа та Його з’явлення 

учням

Мета:

освітня: 4  з’ясувати з ді-
тьми, чому Христос 
воскрес;
виховна: 4  виховувати в ді-
тей почуття вдячності Ісу-
су 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:  Біблія, цукер-
ки, листівки для 4 команди.
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Христос силою Свого Божества ожив, тобто воскрес із 
мертвих.

Раптом стався великий землетрус; з небес зійшов ангел Гос-
подній. Він, приступивши, відвалив камінь від гробу Господнього 
і сів на ньому. На вигляд він був немов блискавка, і одяг мав білий, 
наче сніг. Воїни, які були на сторожі біля гробу, тремтіли від стра-
ху, зробившись немов мертвими, а потім, отямившись від страху, 
розбіглися.

Цього ж дня (перший день тижня), як тільки закінчився субот-
ній спокій, дуже рано, на світанку, Марія Магдалина, Марія Яко-
вова, Іоанна, Саломія та інші жінки, взявши приготоване запашне 
миро, пішли до гробу Господнього, щоб намастити тіло Його, бо не 
встиг ли 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 камінь від дверей гробу?” Адже камінь 
був дуже великий.

Жінки побачили, що камінь відвалено від гробу. І коли зупи-
нилися, раптом побачили світлосяйного ангела, що сидів на каме-
ні. 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 Гос-
подь. І підіть швидше, скажіть ученикам Його, що Він воскрес із 
мертвих”.

Вони ввійшли всередину гробу (печери) і не знайшли тіла Гос-
пода Ісуса Христа. Та враз побачили ангела в білому одязі, який 
сидів праворуч того місця, де було покладено Господа. Жінок про-
йняв 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 Га-
лілеї; там Його побачите, як Він сказав вам”.

Тоді жінки згадали слова Господа. Вийшовши ж, вони у трепе-
ті побігли від гробу. А потім зі страхом і великою радістю пішли 
сповістити учням Його. Дорогою ж нікому нічого не розповідали, 
тому що боялися.

Прийшовши до учнів, жінки розповіли про все, що бачили і 
чули. Та учням їхні слова видалися неправдивими, і вони не по-
вірили їм.

Тим часом до гробу Господнього бігли Петро та Іван. Іван біг 
швидше за Петра і прибув до гробу першим, але не ввійшов і, схи-
лившись, побачив на землі пелени. За ним прибіг Петро, і ввійшов 



43
УРОК 9

у гріб, теж побачив погребальні пелени; а хустина, яка була на го-
лові Ісуса Христа, лежала не біля пелен, а була згорнута в іншому 
місці. Тоді за Петром увійшов Іван, побачив усе це й увірував у Во-
скресіння Христове. Петро про себе дивувався тому, що відбулося. 
Потім Петро й Іван повернулися додому.

Марія Магдалина з Марією Якововою, прийшовши до одинад-
цятьох учнів та інших, 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 переконав 
його у Своїм воскресінні. Тільки тоді багато хто перестав сумніва-
тися у воскресінні Христовому, хоча між ними і залишалися ті, які 
ще не увірували.

Між тим, воїни, які охороняли гріб Господній і від страху розбі-
глися, прийшли до Єрусалиму. Деякі з них пішли до первосвяще-
ників і сповістили їм про все, що відбулося біля гробу Ісуса Христа. 
Первосвященики ж, зібравшись зі старійшинами, скликали раду. 
Через власну злісну впертість вороги Ісуса Христа не хотіли пові-
рити у Його Воскресіння і вирішили приховати цю подію від на-
роду, підкупивши задля цього воїнів. Давши багато грошей, вони 
сказали: “Кажіть, що учні Його, прийшовши вночі, украли Його, 
коли ми спали. І якщо чутка про це дійде до правителя (Пилата), 
ми переконаємо його і вас від неприємностей визволимо”. Воїни 
взяли гроші і вчинили так, як їх було навчено. Така чутка пронес-
лася між євреями, тому багато з них і досі вірять цьому.

Обман же і неправда цієї чутки очевидні для кожного. Якщо во-
їни 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 складалася з кількох чоло-
вік, могла заснути. А якщо всі воїни заснули, то підлягали суворо-
му покаранню. Чому ж їх не покарали, а залишили у спокої (і на-
віть нагородили)? А хіба могли б налякані учні, від страху замкнув-
шись у своїх домівках, наважитися на таку сміливу справу — без-
збройно 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, побачивши порожній гріб, зро-
зуміли, що після викрадення так не буває. І, нарешті, чому ж на-
чальники юдейські не шукали тіло Христове і не покарали учнів? 
Так вороги Христові намагалися затьмарити справу Божу хитрим 
обманом, але виявилися безсилими перед істиною.



44
УРОК 9

V. Вивчення ключового віршу
Покладіть біблійні слова ключового віршу: 

“Бог же не є Богом мертвих, а живих, бо всі в 
Нього живуть” (Євангеліє від Луки 20:38) на му-
зику і проспівайте його.

VІ. Закріплення вивченого

Гра “Я знаю Христа”.
Проводиться без використання Біблії.

Група ділиться на 4 команди. Вибирають-
ся капітани, яким даються 4 листки з єдиним 
написом по центру: “Мій Ісус Христос”. Вони 
за 5 хвилин повинні написати ті якості Ісу-
са, які знають, і вказати, де Христос виявив їх, 
коли був на землі. Виграє та команда, яка най-
точніше зазначила найбільше характеристик 
Христа.

Висновок. Ця гра допоможе дітям пригадати по-
передні уроки і те, про що на них говорилося. А також 
допоможе краще запам’ятати пройдений матеріал. 
Адже науки корені — у повторенні!

VІІ. Підсумок
Бесіда.

Чому Христу настільки важлива  
людина?

Що зробив Він заради неї? 

Якою має бути наша людська вдяч- 
ність Христу за Його воскресіння? У 
чому вона має виявлятися?

Скарбниця мудрості 

життєвої
(Скарбниця, у якій лежать яскраві 
картки із афоризмами. Вони зачи-
туються дітям наприкінці уроку).

“Тільки дякуючи Ісусо- 4
вому воскресінню, ми 
можемо мати вічність з 
Богом”.

“Вічність ніколи не мала  4
початку і ніколи не мати-
ме кінця. Це — бездон-
ний і безмежний океан 
часу; це коло, яке зами-
кається саме в собі”.

“Християни знають, що  4
вічність — це не порож-
нє місце, що смерть є 
зміною адреси”.

“При вході до Мілан- 4
ського собору над його 
дверима можна прочи-
тати такі слова: “Мар-
ним є все те, що не 
пов’язане з віч ністю”. 
Вічне життя у Христі Ісу-
сі — джерело нашої на-
дії та радості”.

“Не можна одним оком  4
на небо, а іншим — на 
землю дивитися”.

“Тільки той приймає  4
правильне рішення, хто 
при цьому не забуває 
про вічність”.

VІІІ. 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 во-
скресив Його від смерті. Спасибі Тобі за це славне воскресіння!

Ісусе, я прошу Тебе, обмий моє серце, очисти його від усякого 
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 пра-
вильним. Дякую Тобі. Амінь”.
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Тема уроку:

Люблю

УРОК 10Хід уроку
І. Організаційна частина

ІІ. Молитва

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
Запропонуйте дітям на кольорових арку-

шах у вигляді сердець записати ті якості Хрис-
та, про які ви говорили з ними на попередніх 
уроках. Зверніть увагу на те, що всі ці риси Ісу-
са ми можемо бачити в своєму житті. Наголо-
сіть на тому, що Він вартий того, аби ми люби-
ли Його більше від усього.

Дітям розповідається про те, що сьогодні і 
протягом усього свого життя вони пізнавати-
муть багатогранну якість Господа, за яку лю-
битимуть Христа ще більше, — Бог любить нас 
любов’ю вічною.

ІV. Вивчення нового матеріалу
Читання та пояснення біблійного тексту: 

Євангеліє від Марка 12:30.
“Люби Господа, Бога свого, усім серцем сво-

їм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і 
з цілої сили своєї!”

Розкажіть свідоцтво із власного життя про 
те, як Бог полюбив вас, змінив ваше життя. А 
також поділіться з дітьми тим, як ви любите 
Господа, розкажіть, що це означає для вас і як 
це виявляється в щоденному житті.

V. Вивчення ключового віршу
Вивчення ключового віршу сьогодні буде 

неймовірно легким та приємним!
Діти стають у коло, а потім беруться за руки 

і роблять форму серця. Вчитель підходить до 
них, посипає їх червоними сердечками і прока-
зує слова ключового віршу: “Ми любимо Його, 
бо Він перше нас полюбив” (1 Івана 4:19).

Діти разом повторюють за вчителем. Вірш 
вивчено! Все дуже просто!

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, кольо-
рові серця із паперу, листів-
ки “Що ми маємо в Христі?”
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VІ. Закріплення вивченого
Подаруйте дітям листівки. Прочитайте та 

обговоріть їх зміст:
Що ми маємо в Христі?

Любов, що ніколи не вгасає. 3

Життя, що ніколи не припиняється. 3

Праведність, що ніколи не  3
оскверняється.

Мир, що вище від всякого розуму. 3

Спокій, що ніколи не порушується. 3

Радість, що ніколи не зменшується. 3

Надію, що ніколи не ганьбить. 3

Славу, що ніколи не затьмарюється. 3

Світло, що ніколи не вгасає. 3

Щастя, що ніколи не припиняється. 3

Силу, що ніколи не слабшає. 3

Чистоту, що ніколи не забруднюється. 3

Красу, що ніколи не змінюється. 3

Мудрість, що ніколи не підведе. 3

Джерела, що ніколи не висихають. 3

VІІ. Підсумок
Бесіда.

Яким чином ми можемо виявляти лю- 
бов до Господа?

Як ми можемо показувати свою лю- 
бов до Нього вдома, в школі, в колі 
друзів?

Як відображають любов до Христа  
наші думки, слова, вчинки?

VІІІ. Молитва
“Ми любимо Тебе, Ісусе! Амінь”.

Скарбниця мудрості 

життєвої
(Скарбниця, у якій лежать яскраві 
картки із афоризмами. Вони зачи-
туються дітям наприкінці уроку).

“Хто любить Мене, той  4
виконує слово Моє” 
(Євангеліє від Івана 
14:23).

“Любов до Бога вига- 4
няє з серця будь-який 
страх”.

“Любити Ісуса Христа —  4
означає в кожному кро-
ці нашого життя бачити 
Невидимого”.

“Господу потрібні любля- 4
чі серця”.

“Христа потрібно лю- 4
бити, щоб Його Слово 
пам’ятати”.
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