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Цей посібник вміщує 25 уроків, що висвітлюють Ісуса Христа як Чудотворця, 
Божого Сина, Всемогутнього Бога, Творця, Котрий може змінити долю людини. 
Ісус Христос є центральною Постаттю книги. Довкола Нього розгортаються усі 
події: Він уздоровлює, воскрешає, втішає, дарує прощення, доступною мовою ви-
голошує глибокі проповіді, викриває потаємні думки книжників і фарисеїв, змінює 
долю гонителя християн, випробовує віру апостола Петра, змальовує в образах 
весілля Царя, що відбудеться у Небесному Царстві. Усі ці теми злагоджено пере-
плелися на сторінках даного посібника.

Посібник рекомендований для вчителів недільних шкіл, котрі займаються з ді-
тьми молодшого і середнього віку. Можлива адаптація уроків і для підлітків.
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П Е Р Е Д М О В А
Цей посібник ви тримаєте у руках із милості Божої, адже до вихо-

ду у світ передувало чимало перешкод. Проте зараз усе це вже позаду. 
Тепер ви можете приступити до перегляду уроків, що об’єднані під за-
гальною назвою “Люблю Ісуса. ІІ частина”.

Ця книга вийшла у світ на прохання багатьох працівників неділь-
них шкіл, вміщує вона 25 уроків, що висвітлюють Ісуса Христа як Чу-
дотворця, Божого Сина, Всемогутнього Бога, Творця, Котрий може 
змінити долю людини.

Отож, як Ви вже зрозуміли, Ісус Христос — центральна Постать цієї 
книги, довкола Якої розгортаються усі події. Ісус уздоровлює, воскре-
шає, втішає, дарує прощення, доступною мовою виголошує глибо-
кі проповіді, викриває потаємні думки книжників і фарисеїв, змінює 
долю гонителя християн, випробовує віру апостола Петра, змальо-
вує в образах весілля Царя, що відбудеться у Небесному Царстві. Усі ці 
теми злагоджено переплелися на сторінках цього посібника.

Завдяки тому, що автори книги мають значний досвід у викла-
дацькій справі, враховані ймовірні складнощі, що виникають у вчите-
ля під час підготовки до уроків. Виклад простий, доступний, перепле-
тений із багатьма діалогами, дискусіями, що дозволяє долучити до 
обговорення усіх дітей. Більш серйозні істини, що спонукають учнів 
до обдумування над долею подальшого власного життя, свідомо пе-
ренесені у кінець, щоби вихованці були підготовлені до сприйняття 
таких глибоких тем. Однак ви маєте повне право переміщувати уро-
ки як завгодно, адже вони, по суті, не утворюють однієї тематично 
зв’язаної лінії.

Бажаємо вам натхнення в донесенні Божих істин, а найголовні-
ше — прищепити у дитячих серцях любов до Ісуса Христа, Який є 
містком до надбання спасіння.

З молитвою —
Олександр Ярмушко,

керівник дитячого відділу ООЦ ЄХБ
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Х І Д  У Р О К У

І. Організація навчальної діяльності
1. Привітання (вітаючись із дітьми, знайдіть добре слово для 

кожного особисто, похваліть, зробіть комплімент).

ІІ. Мотивація
1. Постановка проблемних запитань:

(На столі одна скляна посудина з медом, інша — з брудною водою).
Якщо я розіб’ю ці посудини, що з них потече? 
Ви маєте на увазі те, що міститься всередині? 
Чи можна зробити так, щоб із розбитої банки нічого не  
витекло? Або витекло не те, що є всередині?
Чому? 
Як ви гадаєте, чи можемо ми цей приклад перенести на  
життя людей?

2. Оголошення теми і мети уроку

ІІІ. Основна частина уроку
1. Читання Біблії

Уривок із Євангелія від Матвія 12:33-37 (прочитайте 
текст, використовуючи малюнки або фланелеграф: коли читає-
те вірш, на дошку чіпляйте відповідний малюнок — це допоможе 
краще запам’ятати. Наприклад: вірш 33 — зображення дерева, 
34 — змії, 35 — скарбу (гроші, золото, скриня і т.д.), 36 — люди-
ни, що говорить).

2. Бесіда:
  Що вас зацікавило в прочитаному тексті?
  Яке речення чи вірш видався вам найважливішим? 
Чому?
  Чи не жорстоко називати людей “роде зміїний”?
  Як скарб можна використати на лихе, а як — на 
добре?
  Які слова ми можемо назвати порожніми?

3. Інформація для вчителя (якщо вважаєте за доцільне, 
використайте її в якійсь частині уроку)

 Підраховано, що від першого “Доброго ранку” до остан- 
нього “Добраніч” середньостатистична людина бере 
участь у 30 розмовах протягом дня. Щодня все сказане 
складає 50-60 сторінок, що дорівнює більш ніж 100 кни-
гам на рік по 200 сторінок кожна.

У Р О К  1
ТЕ М А

«Слово, яке в тобі»

Мета
Освітня:  пояснити, що наші 
вчинки прямо залежать від 
того, що проживає у нашо-
му серці.
Виховна:  виховати почуття 
відповідальності за чистоту 
свого серця.
Розвивальна:  розвити ба-
жання змінювати темні закут-
ки свого сердечного дому, 
щоб змінювався характер та 
життя взагалі.

Біблійна основа:  Матвія 
12:33-37.
Найважливіша думка уро- 
ку: важливо стежити, чим ми 
наповнюємо своє серце, або 
що туди входить, бо це ви-
значає нашу мову, поведінку 
і життя в цілому.
Ключовий вірш:  “Над усе, 
що лише стережеться, сер-
це своє стережи, бо з ньо-
го походить життя” (Припові-
сті 4:23).

Обладнання:  Біблія, скля-
на посудина з медом, скля-
на посудина з брудною во-
дою, маленькі тюбики зубної 
пасти (за кількістю дітей), зо-
браження дерева, змії, скар-
бу, промовця; смужки кольо-
рового паперу, фломастери, 
двосторонній скотч.
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 Вчені доводять, що звукові хвилі ніколи повністю не зникають, а просто посту- 
пово згасають. Маючи відповідну техніку, кожне слово, сказане в будь-яку епоху 
людства, можна відтворити.
 Змії, що водяться в Палестині і Середземномор’ї, не лише отруйні та смертонос- 
ні, але й дуже підступні, бо маскуються під середовище і швидко розмножуються, 
тому їх завжди багато.

4. Бесіда
Роздайте дітям тюбики зубної пасти, запропонуйте стиснути їх.
Чи приємно тюбику, коли його стискають? Що з нього витікає?
Уявімо на мить, що ми тюбики... Що може стиснути нас? Неповага, обмови, обра-

зи, коли на нас не звертають уваги, хтось обікрав і т. д. Що тоді витікає з нас? Сльо-
зи, лайливі слова, образа, помста?.. Чи, може, щось інше, наприклад, посмішка, любов, 
подарунки?

Задумаймось і даймо відповідь своєму сумлінню і серцю, чи, бува, я не натискаю не-
нароком на когось, аби подратувати когось.

ІV. Підсумки
1. Вивчення золотого вірша

Роздайте дітям смужки кольорового паперу, фломастери та двосторонній скотч. За-
пропонуйте написати ключовий вірш на папері і приклеїти його до тюбика з пастою — 
це нагадуватиме про те, що з нас виходить те, що є в нашому серці.
2. Текст для роздумів

Слово, яке в тобі...
Моя Дитино! Ось ти і виросла! Навчилася говорити, мовчати і розуміти як слово, так 

і мовчання...
Пропоную одну гру. Я говорю, ти аналізуєш.
Слово, яке в тобі, — живе? Мертве? Здорове? Хворе? Їстівне? Зіпсоване? Спечене? 

Сире? Солодке? Гірке? Достигле? Зеленкувате? Тихе? Голосне? Миротворче? Войовни-
че? Небесне? Земне? Рідне? Чуже? Сильне? Слабке? Дипломатичне? Нетактовне? Образ-
не? Безлике? Домашнє? Кочівне? Сказане? Замовчане? Гаряче? Крижане? Дитяче? Дорос-
ле? Щире? Лукаве? Українське? Іншомовне? Природне? Штучне? Усміхнене? Похмуре? 
Рішуче? Несміливе? Освячене? Грішне?..

Гаразд. Із цим завданням впоралися. Тепер ти знаєш своє слово в обличчя... Наступне 
завдання дещо складніше. Я ставлю запитання, ти — мовчиш.

 Чим можна виміряти силу слова? 
 Хто з людей пережив слово? 
 Слова позичають, як гроші, згодом їх називають запозиченими з іншої мови; але чому  
їх не повертають назад?
 Чи буває у слова три корені? А чотири? Адже усім відомо, що чим міцніше коріння,  
тим витриваліше слово. Коріння завжди додавало сил...
 Ніщо не може стати словом, а слово може стати всім? 
 Людське слово час переорює плугом і засіває силою. Щоб знову родило? 

А ось і думки — факти, що народилися у мене в серці. Сподіваюся, вони тобі теж ста-
нуть рідними і ти зможеш їх збагнути, прожити і з друзями за горнятком чаю про них помов-
чати. Ти ж у мене доросла! Це “думки-заварка”. Окропом інколи стає саме життя.

Хто збагнув конституцію слів, той знає, як із ними жити!
Слово походить із джерела, тому саме стає джерелом. П’єш із нього, а зміст у нього по-

стійно прибуває.
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Слова сміються, коли несуть у собі правду, як кошики, коли несуть гриби. І плачуть, коли 
їх силоміць роблять брехнею.

Вісь землі тримається на Слові. Отцівському.
О. Медведєва

3. Молитва
Подякуйте Богові за Його добрі слова. 
Попросіть прощення за те, що пускали у серце недобрих гостей, що дозволяли їм  
там жити.

4. Домашнє завдання
Намалюйте будинок, який символізуватиме ваше серце, подумайте і напишіть, що 

треба викинути із вашого серця, оскільки воно погано впливає на вашу поведінку і вза-
ємини, почніть працювати над цим уже завтра.
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Х І Д  У Р О К У

І. Організація навчальної діяльності

ІІ. Мотивація
1. Запропонуйте дітям скласти промову на тему 

“Зразковий характер” і виголосити її за трибуною 
(говорити діти можуть не всі, а за бажанням).

2. Оголошення теми і мети уроку.

ІІІ. Основна частина уроку
Якщо є змога, проведіть урок на природі. В іншому випадку прине-

сіть із собою запис шуму моря чи ще якісь звуки природи, нехай у кла-
сі будуть квіти, налаштуйте дітей на ліричну атмосферу і почніть 
свою розповідь, спонукайте дітей уявляти...
1. Розповідь вчителя

Ясного, гарного дня, при тихому віянні прохолоди з Галі-
лейського озера, на схилі гори, вкритої зеленню, Спаситель 
дає людям НОВОЗАВІТНИЙ ЗАКОН ЛЮБОВІ.

У Старому Заповіті Господь давав Закон у безплідній пус-
телі, на горі Сінай. Тоді грізна хмара застилала вершину гори, 
гримів грім, миготіли блискавиці і лунали звуки труб. Ніхто 
не насмілювався наблизитися до гори.

Тепер же Господь оточений натовпом, усі намагаються пі-
дійти і торкнутися хоча б Його одягу, щоб отримати благо-
датну силу. І ніхто не відходить від Нього невтішеним.

Новозавітний Закон Христа — закон любові і благодаті, 
який дає людям силу жити, як Ісус.

Ісус виголошує цю проповідь учням, перед тим як вони 
приступлять до виконання свого завдання (призначення). 
Іншими словами кажучи, Нагорна проповідь — це виклад Іс-
усом Свого вчення тісному колу послідовників.
2. Нехай хтось із хлопчиків виразно прочитає Нагорну 

проповідь, записану в Євангелію від Матвія 5:1-12 (читати 
можна під музичний супровід, тихенький та ненав’язливий).

3. Бесіда:
 Як ви розумієте слово “блаженні”? (Записуйте на ват- 
мані чи дошці).

Блаженний у перекладі з грецької (makarios) означає благо-
словенний або щасливий.

 Яку людину Ісус називає щасливою (блаженною)? 

У Р О К  2
ТЕ М А

«Закон любові»

Мета
Освітня:  пояснити, чому 
проповідь називають “На-
горною”, розповісти про 
значення цієї проповіді для 
людства.
Виховна:  виховати вміння 
аналізувати своє життя у світ-
лі Божого Слова.
Розвивальна:  розвинути ба-
жання втілювати в життя ха-
рактер, про який говорив 
Ісус у Нагорній проповіді, та 
виконувати своє призначен-
ня як християн.

Біблійна основа:  Матвія 
5:1-16.
Найважливіша думка уро- 
ку: Нагорна проповідь — 
найбільш відома частина 
вчення Христа і, напевно, най-
важча для виконання.
Ключовий вірш:  “Просіть — 
і буде вам дано, шукайте — 
і знайдете, стукайте — і від-
чинять вам; бо кожен, хто 
просить — одержує; хто шу-
кає — знаходить, а хто сту-
кає — відчинять йому” ( Мат-
вія 7:7-8).
Обладнання:  Біблія, запис 
звуків природи, імпровізова-
на трибуна, ватман, маркери, 
сіль у сільниці, свічка.
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вбогу духом (смиренна залежність від Бога); 
засмучену (та, що сумує через негідні вчинки, які ображають Ісуса); 
лагідну (смиренна, тактовна, ввічлива); 
спрагнену правди (та, яка хоче знати правду і шукає її в Біблії); 
милостиву (співчутлива, милосердна, добра); 
чисту серцем (нелукава, щира, відкрита); 
миротворця (той, хто навколо себе творить мир); 
вигнану за правду (та, що перебуває на боці Бога, а значить, є ворогом диявола, тому він пле- 
те інтриги проти такої людини, намагаючись заманити у пастку).

4. Самостійна робота
Запропонуйте прочитати Матвія 5:13-16 і дати відповідь на запитання: яку роль ви-

конують християни для світу?
5. Обговорення

Покажіть сіль та свічку.
  Для чого сіль?
(Слугує приправою, захищає від псування, дає смак, сприяє розморожуванню. Якщо сіль про-
сто лежить у сільниці, то, відповідно, не виконує свого призначення. Якщо ми просто сидимо 
на уроці і нічого не робимо, то результату не буде — треба “натирати” світ, щоб було мен-
ше “зіпсованих харчів”).

  Для чого світло?
(Щоби бачити, куди йти, бачити недоліки, але не засліплювати; щоб зігрівати, а не 
спопеляти...)

6. Розкажіть приклад із власного життя, коли ви були світлом чи сіллю для світу 
(виберіть яскравий випадок).

ІV. Підсумки
1. Бесіда:

 Чи актуальна Нагорна проповідь для сучасності, можливо, вона вже застаріла? 
 Чи можна виконати те, про що в ній йдеться, чи краще ставитися до неї як до не- 
досяжного ідеалу?

2. Вивчення ключового вірша (нелегко бути таким, про кого говорив Ісус, але Він може 
допомогти).
Матвія 7:7-8

3. Домашнє завдання
Виберіть одну рису характеру, про яку говорив Ісус у цій проповіді, попрацюй-

те над нею весь тиждень — не беріть те, що вам робити найлегше, не шукайте легких 
шляхів, візьміть ту, якої у вас немає взагалі, записуйте, які виникли відчуття, що тра-
плялося з вами за цей час і т. д.. Наступного тижня поділіться своїми досягненнями 
і невдачами.
4. Молитва

Дозвольте дітям помолитися наодинці і самі зробіть те ж саме, помоліться про те, 
чого вам бракує в характері чи виконанні своєї ролі як християнина, потім помоліться 
молитвою “Отче наш”.
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У Р О К  3
ТЕ М А

«Та, що прокинулася від смерті»
Х І Д  У Р О К У

1. Організаційна частина
2. Молитва
3. Мотивація навчальної діяльності

Гра-зачіпка “Розсміши”
Із дітей обирається один сміливець, який претендує на со-

лодкий приз — “Снікерс”. Його завдання полягає у тому, щоб 
протягом двох хвилин не розсміятися, в той час як товари-
ші, включаючи учителя, смішитимуть його усілякими ме-
тодами. (Варто в цей час стежити за культурою поведінки 
вихованців).

Обговорення гри:
Чи складно було не засміятися? 
Про що ви думали, коли змушували себе не сміятися? 
Що розсмішило найбільше? 

Висновок
Сміх — то перемога над сумом. Щоразу, коли приходить 

смуток у ваше серце, згадуйте про те, що є Хтось, Кому боля-
че дивитися на ваш відчай чи навіть сльози. Бог любить вас і ба-
жає, аби ви раділи життю!

Мета
Освітня:  ознайомити з чу-
дом, яке Ісус вчинив із два-
надцятирічною дівчинкою.
Виховна:  виховати в дітей 
бажання за будь-яких жит-
тєвих обставин молитися до 
Бога.
Розвивальна:  розвину-
ти віру у всемогутність Ісу-
са Христа.

Біблійна основа:  Луки 
8:40-56.
Найважливіша думка уро- 
ку: Богові під силу воскреси-
ти мертве тіло людини.
Ключовий вірш:  “Люблю я 
Господа, бо Він почув голос 
мій у благаннях моїх...” (Пса-
лом 114:1).
Обладнання:  Біблія, шоко-
ладка “Снікерс”, скарбничка 
із роздрукованими афориз-
мами, диск з уривком із філь-
му “Ісус” (1979 р., режисер — 
Джон Кріш).

4. Вивчення нового матеріалу
Зачитується уривок із Євангелія від Луки 8:40-56.

Обговорюючи прочитане, зверніть увагу на таке:

  Старший синагоги Яір, не соромля-
чись натовпу і не боячись відлучен-
ня від синагоги, привселюдно падає 
до ніг мандрівного Учителя, бо Той 
творить дива.
  Цей чоловік звертається до Ісуса з 
єдиним, проте складним прохан-
ням — вилікувати доньку.
  У той час коли Яір смиренно чекає на 
прихід Ісуса до свого дому, його два-
надцятилітня одиначка помирає.
  Євангеліст Лука не описує емоцій і 
поведінки старшого синагоги у цій 
ситуації, однак ми довідуємося про 
ще одне диво: дорогою до дому Яіра 
Христос зцілює жінку, котра стражда-
ла на кровотечу. Отож Ісус витрачав 

час не тільки на дорогу до оселі Яіра, 
але й вирішував справи, які виника-
ли зненацька або ж, так би мовити, 
супроводжували основну подію.
  Ісус не навмисно зволікав із прихо-
дом до смертельно хворої дитини — 
так склалися обставини, однак те, 
що Він прийшов, хоча, на думку лю-
дей, і запізно, яскраво свідчить про 
те, що Богу ніхто не байдужий.
  Ісус розумів почуття вбитого горем 
батька, тому заспокоїв його слова-
ми: “Не лякайсь, тільки віруй, — і 
буде спасенна вона”.
  До ліжка померлої Христос узяв 
лише трьох учнів, які стали свідка-
ми Його божественної сили.
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  Господь не звертав уваги на те, що з 
Нього насміхалися, бо знали, що ді-
вчина померла.
  Господь взяв за руку померлу і сло-
вами “Дівчатко, вставай!” воскресив 
її до життя. Хто раніше практикував 
подібне? Ця подія — свідчення того, 
що Ісус Христос — всесильний Бог, 
Котрому і смерть, і життя підвладні.

  Слова “І здивувалися батьки її” тро-
хи насторожують. Проте це тільки 
на перший погляд, адже подібне 
диво не щодня траплялося серед 
юдеїв. Цілком природно, що і бать-
ко, котрий ішов з проханням до Ісу-
са про зцілення, а отримав воскре-
сіння, здивувався такому розвитку 
подій.

5. Вивчення ключового вірша
Спершу діти мають розгадати загадку, заздалегідь складену вчителем. Кожне слово 

ключового вірша неодноразово зустрічається у Біблії. Тому, розгорнувши Боже Слово, 
віднайдіть їх як у Старому, так і в Новому Заповітах, підкресліть червоним кольором, 
запишіть номери сторінок, на яких вони записані, відповідно до порядку слів у золото-
му вірші, який потрібно вивчити напам’ять. Дайте цю загадку дітям для розгадування. 
При цьому використовуйте лише одну Біблію, в якій підкреслені відповідні слова. Про-
понуємо Слово Боже в перекладі проф. І. Огієнка.

Наприклад, “Люблю я Господа...”
1. Сторінка 321, Об’явлення 3:19 (підкреслене слово “люблю”)
2. Сторінка 674, Псалом 16:6 (підкреслене слово “я”)
3. Сторінка 550, 2 Хронік 13:11 (підкреслене слово “Господа”) і т. д.

6. Закріплення вивченого
Покажіть дітям уривок із фільму “Ісус”, в якому зображена сцена воскресіння дочки 

старшого синагоги (див. диск для координатора програми “Люблю Ісуса”, частина І).
7. Підсумок

Те, що Ісус творив дива, аби Його сучасники повірили в Його божественне походжен-
ня, немає сумніву. Однак це не було основним Його завданням. Ісус Христос передусім 
проповідував Слово Боже, сіяв зерна правди, проголошував небесні принципи для зем-
ного життя, вказував на шлях до спасіння, який полягав у визнанні гріхів перед Богом. 
Однак дива творив для маловірних або тих, хто конче потребував їх. Він мав засвідчи-
ти світові Свою всемогутність як Бога-Творця! Разом із тим Господь не був байдужим до 
бід та людських страждань. Воскрешаючи і зцілюючи людей, Він дбав не тільки про тіла 
людей, а й про їхня душі.
8. Молитва

Господи, нам зараз важко уявити процес воскресіння, але ми бачимо, як Ти звіль-
няєш людей від їхньої гріховної залежності і вони стають духовно здоровими. Алкого-
ліки перестають пиячити, наркомани відмовляються від омріяного кайфу, неправдо-
мовці більше не обманюють, злодії перестають красти... В усьому цьому виявляється 
Твоя сила! Ми віримо у Твою всемогутність! Ми славимо Тебе, що Ти можеш перемогти 
смерть як тілесну, так і духовну, бо Ти справжній і Єдиний Бог! Амінь.

Бог і в безвихідних ситуаціях дає нам  
вихід!
“Я Бог Всемогутній! Ходи перед лицем  
Моїм, і будь непорочний!” (Буття 17:1).

“Ось Я — Господь, Бог кожного тіла: чи для  
Мене є щось неможливе?” (Єремії 32:27).
У кого просити про допомогу та милість, як  
не у всесильного і всемогутнього Бога?

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



13

Х І Д  У Р О К У

1. Організаційна частина
2. Молитва
3. Мотивація навчальної діяльності

Експеримент “Залишайся на плаву”
Матеріали: десяток нерозкритих зерен попкорну, оцет, 

харчова сода, вода, дві порожні склянки.
Метод. У високу склянку насипте столову ложку з вер-

хом харчової соди. В іншу (меншу) склянку налийте столову 
ложку оцту й наповніть її водою. Тримаючи склянку з харчо-
вою содою над раковиною, налийте в неї воду з оцтом. Коли 
вода у склянці почне шипіти й пузиритися, укиньте зерна 
попкорну.

Спочатку зерна опустяться на дно, а потім почнуть хао-
тично спливати доверху і знову опускатися вниз.

Обговорення гри
Якщо змішати соду й оцет, почне виділятися вуглекислий 

газ (у воді з’являться бульбашки). Деякі бульбашки прикріплю-
ються до зерен попкорну. Коли їх збереться достатня кількість, 
зерна почнуть спливати на поверхню.

У Р О К  4
ТЕ М А

«“Воскресіння” надії»

Мета
Освітня:  з’ясувати, з чиєї іні-
ціативи і яким чином був по-
вернений до життя мертвий 
син наїнської вдови.
Виховна:  виховати благого-
війне ставлення до Ісуса та 
Його дій.
Розвивальна:  спонукати ви-
хованців у майбутньому до 
ретельного прочитання усіх 
чудес Ісуса, які записані на 
сторінках Євангелія.

Біблійна основа:  Луки 
7:11-17.
Найважливіша думка уро- 
ку: Христос з власної ініці-
ативи воскрешає померло-
го хлопця.
Ключовий вірш:  “...Для Бога 
нема неможливої жодної 
речі!” (Луки 1:37).
Обладнання:  Біблія, десяток 
нерозкритих зерен попкор-
ну, оцет, харчова сода, вода, 
дві порожні склянки, скарб-
ничка із роздрукованими 
афоризмами.

На поверхні вуглекислий газ сполучається з повітрям, і попкорн знову починає тонути.
(Цей експеримент можна провести з родзинками, шматочками вермішелі й зернами кави. 

Яке б насіння ми не використовували, воно буде то підійматися, то опускатися на дно).
Висновок
Життя людини схоже до цього плаваючого попкорну. У ньому бувають і перемоги, і по-

разки. Але ми повинні пам’ятати, що усіма життєвими процесами, і навіть такими важливими, 
як народження та смерть, керує Всевишній Бог і для Нього немає нічого неможливого.

4. Вивчення нового матеріалу
Із Біблії зачитується уривок з Євангелія від Луки 7:11-17.

Ісус не спиняється на одному місці, адже ще багато людей має почути Добру Новину. 
Тому Він та учні Його вирушають до міста Наїн. І, щойно наблизившись до міської бра-
ми, вони бачать, що виносять мертвого юнака, що був єдиним сином у матері. Поруч був 
великий натовп із міста.

Що робить у цю тужливу мить Христос? Проходить повз? Повертається назад і йде 
у протилежний бік? Береться втішати? Зовсім ні! Побачивши заплакану, вбиту горем 
вдову, яка втратила останню надію на допомогу з боку сім’ї, бо спершу помер чоловік, 
а за ним і син, Він допомагає їй практично. Змилосердившись, Ісус промовив до неї: “Не 
плач!” І підійшов, і доторкнувся до мар, носії зупинилися. Тоді Христос наказує мертво-
му тілу: “Юначе, кажу тобі, встань!” І той устав, і почав говорити.

Ми не зможемо описати усіх почуттів, які сплеснули у серці одинокої матері. Вона 
і мріяти про таке не могла! Її життя миттєво докорінно змінилося! Ще хвилину тому 
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серце краяв невблаганний розпач, а тепер невимовна радість і подив переповнили її 
єство. Втрачена надія воскресла на її очах! Що може бути прекраснішим? Та це ще не 
все: поруч стояв Той, Хто подарував цю надію, Хто зрозумів її зболену душу і самотність, 
Хто з власної ініціативи воскресив (подумати лишень!) її сина з мертвих! Але Хто ж цей 
Чоловік? Це була зовсім чужа Людина! Чи не марево, бува, це?

Ми можемо лишень здогадуватися про думки, які роїлися у голові вдови. Однак як 
сучасні спостерігачі цієї чудової події можемо впевнено сказати, що поруч був не про-
сто якийсь цілитель, мандрівний учитель чи людина з надприродними здібностями, 
а Боголюдина, Син Живого Бога, Той, Хто дарує надію у безнадії, Той, Кому близький 
людський біль, адже Сам відчув Його на Собі.

Можливо, зараз хтось із вас думає, що Ісусові не до вас, адже є ті, у кого більші про-
блеми, пекучіші страждання, у кого безвихідь, і ви просто стоїте у натовпі, як ті люди, 
що оточили тіло померлого сина наїнської вдови? Ви думаєте, що Христос вас не помі-
тить? Дарма, Він бачить, коли вам важко, і зовсім не минає, а підходить ближче і про-
понує допомогу. Чи згодні ви прийняти її, адже для Нього немає невирішених проблем, 
для Нього немає нічого неможливого!
5. Вивчення ключового вірша

На папері олівцем напишіть золотий вірш, а потім зітріть його гумкою і дайте ді-
тям для відновлення (нехай за натиском олівця вихованці по-новому напишуть стер-
тий вірш). Вчитель у цей час стежить за правильністю написання. Після цього ключовий 
вірш гуртом вивчіть напам’ять.
6. Закріплення вивченого

Пограйте з дітьми у гру “Море хвилюється — раз, море хвилюється — два”. Запитайте 
у них, який момент у цій грі їм найцікавіший — “завмирати” чи “оживати”? Чому?
7. Підсумок

Часто оновлення в природі і в житті ми асоціюємо з весною. А що б ви хотіли повер-
нути у своєму житті? За чим сумуєте, без чого чи кого відчуваєте сум? Чи хотіли б ви 
щось воскресити у своєму житті?

Дайте можливість дітям написати лист Ісусові, в якому вони можуть відкрити свої 
хвилювання, труднощі, негаразди і втрати. Якщо хтось бажає, нехай зачитає сокровен-
не. Обговоріть написане і порадьте разом помолитися.
8. Молитва

Господи, Ти подарував нам життя, однак у цьому житті трапляється всяке: ми щось 
набуваємо, щось втрачаємо, за чимось шкодуємо, а чомусь раді... Сьогоднішня наша мо-
литва про те, щоб Ти керував нашою долею, щоб у неї не було випадковостей, щоб ми не 
завдавали болю оточуючим, щоб нічого не робили від себе, а чинилася лише Твоя доб-
ра воля. Амінь.

Скарбниця життєвої мудрості
“Хвалитиму Господа усім серцем своїм, розповім про всі чуда Твої!”  (Псалом 9:2).
Чудеса — це знамення, які відкривають силу Божу. 
Дива — це справжня любов Господа до людини. 
Чудеса Христа були природним виявом Його феноменальної Особистості. 
Чудеса Христа привели багатьох людей до віри, покаяння та спасіння. 
Чудо складає невід’ємну частину справжньої віри. 
Господь чинить Свої дива через сердешні молитви святих. 
Чудеса стаються тоді, коли церква молиться. 
Людина, котра має потребу, завжди буде бачити в Ісусі Христі чудо. 
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У Р О К  5
ТЕ М А

«“Анатомія” прощення»

Мета
Освітня:  з’ясувати, чому ми 
повинні дбати про те, аби 
прощати людям усі непра-
вильні вчинки, скоєні про-
ти нас.
Виховна:  виховати звичку 
прощати.
Розвивальна:  пояснити ду-
ховну істину — наше непро-
щення руйнує передусім нас, 
а потім і стосунки з іншими 
людьми.

Біблійна основа:  Матвія 
18:21-35.
Найважливіша думка уро- 
ку: прощати людям їхні 
провини потрібно постій-
но, тому що і ми постійно 
помиляємося.
Ключовий вірш:  “І коли сто-
їте на молитві, то прощайте, 
як маєте що проти кого, щоб і 
Отець ваш Небесний проба-
чив вам прогріхи ваші” (Мар-
ка 11:25).

Обладнання:  Біблія, чистий 
ватман, фломастери, елек-
тричний чайник, дитячий 
іграшковий паровоз, кальку-
лятор, чисті аркуші паперу та 
ручки для кожної дитини у 
групі, скарбничка з роздруко-
ваними афоризмами.

Х І Д  У Р О К У

I. Організація навчальної діяльності
1. Привітання
2. Молитва

II. Мотивація
Гра-зачіпка “План помсти”

Пригадуєте діалог із радянського мультфільму: “Містер 
Фікс, чи є у вас план? Є у мене план, є у мене план? У мене 
завжди є план!”? Отож викликаємо дітей на відвертість шля-
хом складання плану помсти, скажімо, хробачку, який уно-
чі забрався на дерево і надгриз ваше улюблене червонощо-
ке яблуко Малинівку, котре ви полірували щоденно чистою 
хустинкою і ховали під парасолею від дощу. Що можна зро-
бити з цим негідником? Варіанти такі (їх записує наставник 
на ватмані):

 знайти і засипати піском його нірку; 
 втопити; 
 закопати в землю; 
 почепити на гачок і упіймати на нього велетенського  
сома;
 зав’язати на ньому бантик і подарувати на поталу ку- 
рям або в подарунок індикам на обід;
 намагатися залагодити справу толерантно і поспілку- 
ватися з ним, вплинути на нього, достукатися до його 
совісті.

Допишіть пропозиції дітей до вищезапропонованих, але 
тримайте баланс між жартівливою формою гри та дитячою 
садистською фантазією. Пам’ятайте, що цією грою керує на-
ставник, а не розбурхана уява розгніваних дітлахів!

Обговорення гри:
Чому ви мстилися? 
За що мстили? 
Вас хтось образив? Як саме? 
Чому хотілося помститися? 
Звідки виникають такі геніальні ідеї щодо втілення плану  
помсти?

Висновок
Якщо нас образили, гріх одразу запропонує помсту. Наші 

почуття будуть далеко не мирними і не гармонійними. Ми ки-
пітимемо, мов паровий чайник, і свистітимемо, як паровоз, що 
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тягне за собою 20 вагонів помсти. Але голос Божий, совість, самокритичність та чесність кли-
катимуть до нашого здорового розуму і пояснюватимуть, що ми теж не святі, що теж бага-
то помиляємося, тому варто прощати і рухатися далі по життю з чистим серцем, без каме-
ня за пазухою.
Наостанок перекресліть план помсти товстим червоними фломастером і поясніть, 

що Бог ніколи не мстив, Він завжди прощав, коли у Нього про це просили. Після цих слів 
переверніть папір на протилежний чистий бік — Ісус Христос завжди дає людині шанс 
розпочати усе спочатку.

III. Основна частина уроку
1. Вивчення нового матеріалу

Із Біблії зачитується текст — Матвія 18:21-35.
Ісус Христос, прийшовши у світ, приніс надзвичайно глибоку мудрість, яка ґрунту-

ється на досконалому знанні людської природи — саме природи, а не розуму. Він від-
крив нам, що наша природа спотворена гріхом, і це постійно впливає на наші вчинки: 
гріх підкоряє собі і волю, і розум. Христос вказує нам зовсім новий, незбагненний для 
розуму шлях: замість образи — прощення, замість помсти — любов. Тут немає земної 
логіки, замість її законів діє тиха заповідь: простити, не осудити.

Спаситель руйнує наші поняття про помсту та непрощення, коли відповідає на запи-
тання учнів: “Скільки разів прощати брату, чи до семи разів?” Він каже немислиму річ: 
“Не кажу тобі до семи разів, але аж до сімдесяти раз по сім”, тобто нескінченно! Така за-
повідь Того, Хто дійсно знає нашу природу, бо ж безмежну кількість разів може згріши-
ти людина. Євангельське “прости” — не значить зробити ласку комусь, а значить упіз-
нати в кривдникові себе.

Уміння прощати можна повчитися в Альоші Карамазова. Недарма саме на цій його 
рисі зосередив увагу Достоєвський: “Він, здавалося, все життя жив, цілковито вірячи в 
людей, а між тим, ніхто й ніколи не вважав його ні простачком, ні наївною людиною. 
Щось було в ньому, що свідчило й переконувало, що він не захоче взяти на себе осу-
дження й нізащо не засудить”.

Не судити, не зрікатися, вставати разом із тим, хто впав. Простити і знову повірити, 
без суду й розправи — ось шлях дружби й любові, закон життя.

Простити — важкий практичний процес. Легко вчити когось прощення теоретично. 
Але коли ображений ти, коли зачепили твоє почуття гідності чи твою самооцінку — от 
тут начувайтеся! Я всім покажу, хто в домі господар і де раки зимують!

Чому Христос проповідує прощення? Бо Він знає “анатомію” нашої душі. Господь 
розуміє, що непрощення — це лютий ворог людини. Це отрута, яка знищить усе добре в 
ній; вогонь, який спопелить усе святе; це ураган, котрий змете із свого шляху усе люд-
ське в людині. Непрощення — це потужна руйнівна сила, яка штовхає людину до пом-
сти, війни, знищення кривдника як морально, так і фізично. Це початок кінця.

У молитві “Отче наш” Христос сказав: “І прости нам провини, як і ми прощаємо ви-
нуватцям нашим”. Тобто ми теж потребуємо прощення! О, то ми теж когось кривдимо! 
Невже? А скільки разів? Лише сім разів за усе життя чи 490, точніше, постійно? У проце-
сі прощення важливо зрозуміти людину, котра нас образила. Важко, але потрібно... Про-
щення — це вияв волі, це прийняте рішення лише особисто вами.

Як прощати, коли не прощається? Почніть із молитви. Моліться за ту людину, яка об-
разила вас, зрадила, скривдила, обмовила, неправдиво звинуватила — словом, завда-
ла вам болю. Моліться за неї так, як молитеся за себе, — щиро, без фальші. Просіть усіх 
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можливих небесних і земних благ для неї, успіху, здоров’я, миру та радості, і все це зго-
дом повернеться вам. Повірте.

Прощення — це важка праця душі. Але якщо ви з недруга зробите собі друга, то вас 
можна буде назвати переможцем. Переможцем над самим собою.
2. Вивчення ключового вірша

Це ви можете зробити шляхом присідання і вставання. Такий метод вивчення ві-
рша символічний. Присідання означатиме наші провини, вставання — наше прощення. 
Присідати і підніматися потрібно на кожне слово ключового вірша.
3. Закріплення вивченого матеріалу

Аби закріпити вивчений матеріал, вам знадобиться калькулятор. Варто помізкува-
ти, скільки разів ми за день можемо провинитися перед батьками, друзями, вчителями, 
сусідами, однокласниками, зрештою, Самим Богом. Варто це підрахувати і помножи-
ти на калькуляторі на 365 днів, а потім на 10 чи 20 років. Яка цифра у вас з’явиться? Чи-
маленька, очевидно. Але всі ці прогріхи Господь прощає миттєво, щойно ми попроси-
мо Його про це в молитві покаяння, і більше ніколи про них не згадує (про це записано 
у Біблії, і Бог це гарантує). Бо Він за них уже заплатив на Голгофському хресті. То чи не 
варто було б і нам простити те зло, що вчинено проти нас? Хіба ми чимось кращі за на-
ших кривдників?

IV. Підсумки
Якщо у дітей під час уроку виникне бажання простити тому, хто його скривдив, то 

їхнє рішення можна підтримати, застосувавши простий спосіб. Кожному вихованцю да-
ється чистий аркуш паперу та ручка. На них вони можуть написати імена тих, хто їх об-
разив та некоректні дії щодо них. А потім розірвати цей папір на дрібні шматочки, що 
символізуватиме прощення. А в майбутньому, коли у пам’яті спливатиме образа, згаду-
вати про цей акт прощення і просити у Бога миру в серце.
Молитва

“Господи! Нам важко прощати! Але, будь ласка, дай сили для того, щоб не гніватися, 
щоб розуміти кривдників, себе і той факт, що ми нічим не кращі за інших. Дай мудрос-
ті чинити правильно, бути повільним на помсту та образу. Навчи правильно реагувати 
на неправильні вчинки тих, хто поруч. Виховай у нас серце муд ре, щоб могли прослави-
ти Тебе на землі. Амінь”.

Скарбниця життєвої мудрості
Прощають не слабкі, прощають сильні. 
Той може сміливо дивитися у вічі кривдникові, хто буде молитися за нього. 
Завжди вітайся з тим, хто тебе образив. 
Якщо людина просить у тебе прощення, не відмовляй їй, якщо шукає примирення — не  
принижуй.
Повір людині в сотий раз, аби твоя совість не засудила тебе, що ти міг це зробити і не  
захотів.
Твоє серце щемить від ран, яких завдали люди? Є Лікар, Котрий вилікує тебе, і на серці  
навіть сліду не залишиться, якщо, звісно ж, ти у Нього про це попросиш.
Бог живий. Він відчуває твій біль. Він бачить твою образу і знає не шлях помсти, а шлях  
прощення. Запитай у Нього про це.
Хочеш помститися? Згадай себе бодай востаннє, коли когось поранив словом. 
Отримав прощення? Передай його далі! 
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Х І Д  У Р О К У

1. Організаційна частина
2. Молитва
3. Мотивація навчальної діяльності

Гра-зачіпка “Образ здорової людини”
Поділіть дітей на чотири групи і дайте творче завдання: за 

допомогою газет, журналів, клею, ножиць на великому біло-
му папері А1 формату створити образ фізично здорової лю-
дини. Дайте на все 10 хвилин.

Обговорення гри
Попросіть кожну групу прокоментувати створений образ.
Висновок
Чи цікаво вам довідатися, як Бог робив людей здоровими? 

Тоді розгорнемо Біблію і прочитаємо одну історію.

4. Вивчення нового матеріалу
Із Біблії зачитується уривок з Євангелія від Матвія 12:9-15. 

Отож, із прочитаного тексту стає зрозуміло, що Христа 
починають переслідувати. Але усе по порядку.

“І, вийшовши звідти, прибув Він до їхньої синагоги”. 
Синагога — це зібрання віруючих, де читають Слово Боже. 
Ісус не міг обминути це місце, адже шанував Свого Небесно-
го Батька.

“І ото, був там чоловік, що мав суху руку”. Цей чоло-
вік був, безумовно, людиною віри, тому що сьомого дня пере-
бував у заповіданому Богом місці з людьми, котрі приноси-
ли славу Всевишньому. Але цей же чоловік мав одну серйозну 
ваду — його рука була сухою. “І, щоб обвинити Ісуса, запи-
тали Його: “Чи вздоровляти годиться в суботу?” Мова іде 
про номінальну суботу, причому суботу, так би мовити, фа-
рисейську. Фарисейська субота — це не просто щире дотри-
мання Божої заповіді, а таке сповідування, коли зникає суть, 
а залишається лише форма. Тоді обряд перетворюється на 
обрядовірство, а будь-яке нове, живе бачення сприймається 
як богохульство, блюзнірство, святотатство. І тут з’являється 
Христос, Котрий починає зцілювати! Чи годиться це робити 
у суботу? Фарисеї шукають того, щоб Ісус сказав: “Цю субо-
ту ми скасовуємо”, і тоді їм одразу випала б слушна нагода 
звинуватити Його в порушенні четвертої заповіді. Христос 
же, розуміючи їхні приховані наміри, не відповідає прямо, 
а розповідає притчу. “А Він їм сказав: “Чи знайдеться між 

У Р О К  6
ТЕ М А

«Закон: дотриматися чи порушити?»

Мета
Освітня:  з’ясувати, коли, як 
і за яких обставин Ісус Хрис-
тос порушив Мойсеєвий За-
кон і працював у суботу.
Виховна:  виховати бажання 
недільного дня славити Бога.
Розвивальна:  поміркува-
ти з дітьми над тим, чи вар-
то було Христу порушува-
ти Божу заповідь і чого це 
Йому коштувало.

Біблійна основа:  Матвія 
12:9-15.
Найважливіша думка уро- 
ку: Бог працює сьомого дня 
заради спасіння людської 
душі.
Ключовий вірш:  “Бо ми 
Його твориво, створені в 
Христі Ісусі на добрі діла, які 
Бог наперед приготував, щоб 
ми в них перебували” (Ефе-
сян 2:10).
Обладнання:  Біблія, сухе гіл-
ля та гілля із листочками або 
сухі квіти та живі квіти, скарб-
ничка із роздрукованими 
афоризмами, хлопавка, ста-
рі газети та журнали, 4 пля-
шечки клею, 4 ножиць, 4 чис-
тих ватмани.
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вами людина, яка одну мавши вівцю, не піде по неї, і не врятує її, як вона впала в 
яму в суботу? А скільки ж людина вартніша за овечку! Тому можна чинити добро 
й у суботу!” “І каже тоді чоловікові: “Простягни свою руку!” Той простяг, — і стала 
здорова вона, як і друга...”

Христос вчинив чудо, незважаючи на те, що це була субота. Уявіть лишень, якби Ісус 
дотримався заповіді і не зцілив хворого, чи пішов би той ще раз до синагоги, чи віра б 
його не змарніла, бува? Можливо, цей чоловік ніколи і не сподівався на те, що його рука 
працюватиме, як і інша, однак тепер Бог використав його для Своєї слави, щоб оздоров-
лений міг уже двома руками служити Йому!
5. Вивчення ключового вірша

Напишіть вірш на намальованому світлофорі. Поділіть слова цього речення таким 
чином, щоб вони помістилися на всіх трьох кольорах. Потім перегорніть наочність: за 
нею, на наступному папері, зображений світлофор із трьома зеленими колами. Висно-
вок — Бог дає людині зелене світло для звершення добра сьомого дня! Бо саме так чинив 
Ісус Христос, а ми — Його послідовники.
6. Закріплення вивченого

Вибухніть хлопавку у класі, що, звісно, приверне до вас увагу дітей. Після того як 
вони вгамуються, поясніть, що Ісус зціленням сухорукого у суботу не боявся приверну-
ти до Себе увагу фарисеїв, бо Він виконував волю Небесного Отця — чинив добро і сьо-
мого дня. Хоча добре знав, чого це Йому коштуватиме.
7. Підсумок (проведіть у формі дискусії)

Чи знав Ісус, що фарисеї не зрозуміють Його суботнього вчинку? 
Чому Він все ж таки це зробив? 
Про кого думав Ісус у цей момент? 
Чому Він не боявся законників? 
Чи припиняв Ісус після цього випадку (коли довідався, що Його хочуть стратити)  
Свою проповідницьку діяльність?
Чому Христос був таким сміливим? 

Зрозумілим є одне: душа людини настільки цінна для Бога, що Він не боїться заради 
неї віддати власне життя.

Продемонструйте підготовлену вами наочність. На прикладі сухого та живого гілля 
(або засушеної та живої квітки) поясніть дітям, що Богові цінне життя людини і що Він 
докладає максимум зусиль, аби людина жила повноцінно. Вибір лише за нею.
8. Молитва

“Господи, ми розуміємо, що Тобі було нелегко жити і чинити добрі справи на землі, 
бо люди мало Тебе розуміли. Проте ми цінуємо Твою жертовність та хоробрість. А ще — 
щодня бачимо Твою постійну любов. Ми схиляємося перед цією любов’ю і хочемо слу-
жити Тобі так, як Ти послужив нам! Амінь”.

Скарбниця життєвої мудрості
Хочеш мати сміливість Христа? Спершу знайди в собі хоробрість залишити гріх. 
Ісус зціляв у суботу не тому, що хотів роздратувати книжників та фарисеїв чи показати  
власну силу, а тому, що хотів послужити людям.
“Субота для людини, а не людина для суботи” (Ісус Христос). 
Сьомий день для того і існує, щоб Його віддати для доброго Бога! 
Шість днів працюймо заради хліба, а сьомий — заради душі! 
Бог досі працює, працюймо і ми. 
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У Р О К  7
ТЕ М А

«Сенсація на озері»

Мета
Освітня: обговорити мету  
створення чуда; пояснити, 
що Ісус не залежить від люд-
ських стереотипів, Він Все-
сильний і Суверенний Бог.
Виховна: виховати бажання  
розповідати про Ісуса як про 
Всесильного Бога.
Розвивальна: розвинути по- 
рівняльне та аналітичне 
мислення.

Біблійна основа:  Луки 
5:1-11.
Найважливіша думка уро- 
ку: те, що для людей є сен-
сацією, для Бога — звичай-
на річ.
Ключовий вірш:  “...Немож-
ливе це людям — та можливе 
все Богові” (Матвія 19:26).
Обладнання:  Біблія, ключо-
вий вірш, написаний на ар-
куші у формі риби, копчені 
шпроти, сік, хліб (бажано сі-
рий), одноразовий посуд.

Х І Д  У Р О К У

І. Організація навчальної діяльності
1. Привітання (зустрічаючи дітей, зробіть кожному 

комплімент).
2. Молитва (запропонуйте помолитися всім, хто вірить 

у чудеса).

ІІ. Мотивація
1. Постановка проблемних запитань:

Що таке сенсація? 
Про які сенсації ви чули нещодавно? 
Як ви вважаєте, що може стати сенсацією через  
10 років?
Що було сенсаціями, коли вам було лише три? 
А у 30-му році нашої ери? 

ІІІ. Основна частина уроку
1. Читання тексту Луки 5:1-11
2. Запитання для бесіди:

Чому те, що рибалки зробили гарний улов, стало чудом? 
(Чудо полягає в тому, що це сталося вдень і на глибині, — вдень рибу ловлять тільки на мілко-
водді, а неводом ловлять тільки вночі, бо риба бачить сіті).

Як можна охарактеризувати Ісуса, судячи з цієї ситуації? Який Він? 
Спостережливий:  боковим зором бачив людей, які полоскали сіті, і два човни.
Передбачливий:  рибалки залишили багато риби родинам і забезпечили їх на час сво-
єї відсутності.
Турботливий:  зробив так, аби було зручно Йому і людям, що слухали.
Не підкорявся стереотипам:  люди знали, що так ловити рибу не слід, але Христос 
зробив усупереч встановленим правилам.

Для чого Ісус зробив це чудо? 
(У цей час Ісус вибирав учнів, у такий спосіб Він показав людям Свою могутність, силу 
і владу).

Чому Петро попросив Ісуса “вийти від нього”, невже він хотів вигнати Христа  
з човна?
(Петро визнав себе грішником і негідним бути поряд із Богом).

Що означає ловити людей? Чим відрізняється ловлення людей від ловлення  
риби?
(Рибу ловлять примусово, незалежно від її волі, а людину Бог, Котрий уособлює рибалку, не ло-
вить силоміць. Для рибалки риба завжди корисна як засіб для існування, у випадку ж із людь-
ми — навпаки, користь отримує людина, яка є рибою, виходячи з алегорії).
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3. Вивчення ключового вірша
Напишіть вірш на аркуші паперу у формі риби.

Гра
Заховайте якийсь предмет, потім дайте можливість комусь із дітей його відшукати. 

Якщо вихованець підходить близько до схованки, діти голосно повторюють вірш, якщо 
далі — тихіше. У такий спосіб вірш буде вивчений швидко і надовго.

При обговоренні ключового вірша зверніть увагу на слово “ВСЕ”.

ІV. Підсумки
Пригостіть дітей копченими шпротами, хлібом та соком і поверніться до запитань, 

що були на початку уроку:
Чому чудо ловлення риби стало сенсацією? 
Яким у цій ситуації постає перед нами Ісус? 
Що ви дізналися нового про Ісуса із сьогоднішнього уроку? 
Чи хочеться вам стати “ловцями людей”? Що для цього треба зробити? 
Пригадайте ключовий вірш. 

Порозмовляйте з вихованцями про те, що:
Ісус хоче, аби ми “потрапили до Його невода”. Для нас — це краща доля. 
Ми маємо продовжити справу Ісуса на землі (бути рибалками) — розповідати ін- 
шим людям про Бога та Небесне Місто, яке Він приготував для усіх, хто любить 
Його.

Молитва
Подякуйте Богові за те, що Він Усемогутній, не Такий, Яким Його уявляють люди, і за 

те, що ми маємо привілей називатися Його дітьми.
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Х І Д  У Р О К У

1. Організаційна частина
2. Молитва
3. Мотивація навчальної діяльності

Гра-зачіпка “Переможний фініш”
Поділіть групу на дві підгрупи і, відповідно, виберіть ка-

пітанів. Зав’яжіть очі, але перед цим покажіть створений ко-
ридор із перешкодами. (Цей коридор викладається з обох 
боків мотузками, а на ньому створюються перешкоди — кла-
дуться м’ячі, ставляться відра або те із спортивного інвента-
ря, що є у вас під рукою). Капітан із зав’язаними очима має 
рухатися по коридору із перешкодами за вказівками своїх 
товаришів. Діти мають право говорити лише по одну слову-
підказці, причому по черзі. У випадку, коли дитина ногою за-
чепить перешкоду, вибуває з гри. Перемагає та команда, яка 
дійшла до фінішу і не зачепила перешкод.

Обговорення гри:
Чому капітан із зав’язаними очима слухав поради своїх  
товаришів?
Чи легко було довіряти друзям? Пояснити відповідь. 
Чи зрячі гравці завжди говорили правду? 

У Р О К  8
ТЕ М А

«Спасіння — у долонях»

Мета
Освітня:  з’ясувати, за яких 
обставин праведний Се-
мен потрапив до храму Гос-
поднього і там зустрівся з 
Ісусом.
Виховна:  виховати бажан-
ня бути слухняними голо-
су Бога.
Розвивальна:  пояснити ді-
тям на основі Біблії, в чому 
полягає воля Господня щодо 
їхнього життя.

Біблійна основа:  Луки 
2:21-35.
Найважливіша думка уро- 
ку: найбільше щастя люди-
ни — покора голосу Божому, 
тобто виконання Господніх 
заповідей.
Ключовий вірш:  “Бог же 
миру... нехай вас удоскона-
лить у кожному доброму ділі, 
щоб волю чинити Його...” (Єв-
реїв 13:20,21).
Обладнання:  Біблія, скарб-
ничка із роздрукованими 
афоризмами, пов’язка на очі, 
спортивний інвентар для гри, 
мотузки.

Висновок
Для того щоб виконати Божу волю, треба спершу навчитися довіряти Богові. Повірити в 

те, що Він не хоче, аби ми в цьому житті програли, що Господь бажає, аби ми дійшли до “фі-
нішу” переможцями і успадкувати вічне життя та нагороду із рук Самого Ісуса Христа. Тому, 
коли Господь каже, що ми повинні виконувати Його заповіді, щоб бути в раю, то ми так і по-
винні чинити. Просто вірити і робити!

4. Вивчення нового матеріалу
Із Біблії зачитується уривок з Євангелія від Луки 2:21-35.

Сорокового дня після Різдва Христового святе сімейство — Марія та Йосип, — вико-
нуючи припис Закону Мойсея, принесло Богонемовля-Ісуса до єрусалимського храму. 
Згідно з законом, усіх єврейських дітей-первістків чоловічої статі сорокового дня після 
народження приносили у храм і посвячували на служіння Богу. При цьому батьки там 
не залишалися, а приносили за дітей узаконену Мойсеєм жертву очищення та сплачу-
вали невелику суму, що звільняло новонароджених від постійного перебування на слу-
жінні при храмі.

Праведному Семену було відкрито Духом Святим, що він побачить Немовля Ісуса — 
Сина Божого, Котрий прийшов спасти рід людський від рабства гріха.

Старець узяв у свої руки божественне Дитятко та назвав Його Владикою життя і 
смерті, а також пророчо сповістив про прийдешні страждання Христа на хресті, Його 
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смерть, воскресіння і просвітлення Ним всіх народів. Семен натхненно промовив такі 
безсмертні слова: “Нині відпускаєш раба Твого, Владико, з миром, бо бачили очі мої спа-
сіння Твоє, яке Ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвітлення язичників і 
славу народу Твого Ізраїля”.

Цей чоловік передбачив майбутнє божественного Дитяти та страждання Марії біля 
хреста Сина. Старець стверджував, що Немовля в майбутньому стане на падіння і на по-
встання багатьох в Ізраїлі: для непокірних Він буде падінням, а для віруючих — піднесен-
ням. Він поклав Себе каменем спотикання і спокуси непокірним, а для вірних — непо-
рушним спасінням. Марії ж меч душу прошиє, щоб відкрилися думки сердець багатьох.

Чому саме Семен побачив Немовля? Чому саме його вибрав Господь для цієї зустрі-
чі? Чи могло б статися так, що після прибуття святого сімейства в храм, там не виявило-
ся Семена? Що означала ця зустріч особисто для старця? На деякі із перерахованих за-
питань відповіді ми отримаємо лише у вічності. Але з упевненістю можна сказати одне: 
та людина, яка своїм праведним життям служить Богові, виконує Його волю, неодмін-
но побачить спасіння.
5. Вивчення ключового вірша

На папері А4 формату перманентним маркером напишіть ключовий вірш. Потім за-
лийте його розтопленим воском свічі. На урок принесіть папір уже із застиглим воском 
(він потріскає, однак це не страшно). Вихованці спершу мають зняти віск, прочитати 
написане (воно трохи розпливеться), а потім вивчити ці слова напам’ять.
6. Закріплення вивченого

Сьогодні воно відбудеться за допомогою розгадування кросворда.

Маленький Ісус у храмі
Луки 2:21-40. 

Розгадай кросворд і дізнаєшся, який був Семен.

1. Чий закон виконували батьки Ісуса?
2. Куди принесли Ісуса батьки?
3. Яке було ім’я матері Ісуса?
4. Ким була Анна-пророчиця?
5. Хто брав маленького Ісуса на руки?
6. Хто припровадив Семена до храму?
7. Як звалася пророчиця в храмі?
8. Чим служила Анна Богові?
9. Яке було ім’я чоловіка Марії?

7. Підсумок (у вигляді дискусії)
Чи змінилася доля Семена після зустрічі з Немовлям-Ісусом?  (Ймовірно, що ні. Він 
був готовий до цієї зустрічі, тому вона стала для нього натхненням та підтвер-
дженням того, що Бог вірний Своїм обітницям. Старець помер лише після того, як 
його очі побачили святе Немовля).
Як пережив цю зустріч старець? 
Чому він був у храмі? 
Який урок ми можемо винести для себе, довідавшись про цю подію? 

1

2

3
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7

8

9
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8. Молитва
“Господи Ісусе! Спасибі тобі, що читаючи Біблію, ми можемо вчитися праведності. 

Дякуємо за те, що Ти промовляєш до нас на сторінках Своєї Книги і показуєш нам при-
клади наслідування. Дякуємо, що у праведного старця Семена ми можемо вчитися сми-
рення при виконанні волі Твоєї, відвідування храму та побожного життя. І тоді, коли 
настане наш день зустрічі з Тобою, ми дуже просимо Тебе, Господи, благослови Його 
Своєю присутністю, бо ми хочемо побачити спасіння на власні очі... Амінь”.

Скарбниця життєвої мудрості
Підкорення волі Божій є одним із показників справжньої мудрості. 
Смирення — це виконання заповідей Ісуса Христа; це надбання Його рис характеру і  
уподібнення до Нього, бо Він смиренний серцем.
Смирення — це шлях до сповнення Духом Святим. Чи хочеш ти іти цим шляхом? 
Господь використовує того, хто вважає себе малим; тому що чим менше місця займаємо  
ми, тим більше місця — для Господа.
Покора Божій волі свідчить про повну капітуляцію людини перед Богом. 
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У Р О К  9
ТЕ М А

«Використай шанс»

Мета
Освітня:  розповісти про 
життя за Законом, про фари-
сеїв і їхнє ставлення до Ісу-
са, про любов Христа до 
грішників і Його ставлення 
до гріха.
Виховна:  виховати лю-
бов до людей і вміння їх не 
засуджувати.
Розвивальна:  розвину-
ти вміння прогнозувати і за-
здалегідь бачити результати 
своїх вчинків і рішень.

Біблійна основа:  Івана 
8:1-11.
Найважливіша думка уро- 
ку: кожен із нас особисто від-
повідає за своє життя. Ісус 
зробив усе, аби врятувати нас 
від вічної загибелі; бути з Ним 
або ж ні — рішення за нами.
Ключовий вірш:  “І сказав їй 
Ісус: “Не засуджую і Я тебе. 
Іди собі, але більш не гріши!” 
(Івана 8:11).

Обладнання:  Біблія, камін-
ці для кожної дитини, па-
пір за кількістю дітей, ватман 
і маркери (якщо немає до-
шки і крейди), маленькі лис-
тівочки або аркуші паперу з 
малюнком.

Х І Д  У Р О К У

І. Організація навчальної діяльності
Запропонуйте дітям написати щось приємне тому, хто си-

дить праворуч (роздайте листівочки чи аркуші паперу, які ви 
приготували заздалегідь).

ІІ. Мотивація
Гра “Суд над звичками”

Розпитайте дітей, які вони мають погані звички, запишіть 
їх на дошці. Вчиніть над ними суд: поговоріть із дітьми, яке 
покарання варто призначити за кожну звичку. Наприклад: 
лихомовство — за кожне погане слово платити одним днем 
користування Інтернетом; крадіжки — віддати вкрадене і ку-
пити подарунок потерпілому і т.д.

Обговорення гри:
Чи можна виправдати деякі погані звички? 
В яких випадках? (Крав, бо був дуже голодний і т. д.). 
Чи може Бог виправдати гріх? 
Чому “так” або “ні”? 

ІІІ. Основна частина уроку
1. Читання історії (Івана 8:1-11).
2. Розповідь учителя про історичне тло події

Ісус проповідував у храмі, довкола Нього зібралося бага-
то людей. Фарисеї, не бажаючи пропустити слушної нагоди, 
вирішили спокусити Ісуса, тому привели до Нього жінку, яку 
схопили в перелюбі. За єврейським Законом жінку потріб-
но було побити камінням: її мали вивести за місто і бити 
доти, доки вона не пом ре. (Під час розповіді вчитель пови-
нен створити емоційну обстановку, щоби діти уявили себе в 
тій атмосфері).

3. Запитання для бесіди:
Як почувалася жінка, коли стояла перед Ісусом? (Роздайте дітям каміння, і нехай  
вони спробують вдарити себе по руці).
Жінка знала, що на неї чекало, які думки вирували в її голові? 
Що зробив Ісус? Чи виправдовував Він гріх, що зробила жінка? 
(Ісус не засудив жінки, Він розумів її почуття, але засудив її вчинок, бо наказовим голосом ска-
зав: “Іди собі, але більш НЕ ГРІШИ!”)

Як ви вважаєте, чи змінилося життя жінки після зустрічі з Ісусом? Як? 
(Спробуйте скласти сценарій її життя).
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4. Вивчення ключового вірша

ІV. Підсумки
Ми не знаємо, як склалося життя жінки, яку дорогу вона вибрала: чинила вона так 

само чи ні. Ісус дав їй вибір. Так само і сьогодні, Він пропонує його і кожному з вас: ви 
можете вибрати життя з Богом або без Нього. Вирішувати тільки вам.

Поверніться до поганих звичок, які ви писали на початку уроку, подивіться на при-
значені покарання. Чи такі ж кари призначив би Ісус? Чому?

Дайте дітям по два аркуші паперу, на одному нехай вони опишуть своє життя з Бо-
гом, а на іншому без Нього, дайте їм час для самостійних роздумів. Після роздумів не-
хай поділяться висновками. Злегка наштовхніть їх на те, що жити варто лише з Ісусом.
Молитва

У молитві спонукайте дітей сказати Ісусу про своє рішення, помоліться за тих, хто 
вирішив жити з Ісусом, і за тих, хто поки що змовчав.

Написане на піску
“І ось книжники та фарисеї приводять до Нього в перелюбі схоплену жінку, і посереди-

ні ставлять її, та й говорять Йому: “Оцю жінку, Учителю, зловлено на гарячому вчинку пе-
релюбу... Мойсей же в Законі звелів нам таких побивати камінням. А Ти що говориш?” (Іва-
на 8:3-6).

Дивний вирок! Суддя креслить його пальцем на піску... Достатньо вечірнього вітру, 
щоб усі знаки було стерто. Ісус добре знає, ким є обвинувачувачі.

“А коли ті не переставали питати Його, Він підвівся й промовив до них: „Хто з вас без 
гріха, нехай перший на неї той каменем кине!“... І Він знов нахилився додолу, і писав по землі... 
А вони, це почувши й сумлінням докорені, стали один по одному виходити, почавши з най-
старших та аж до останніх...” (Івана 8:7–9).

Невдовзі майдан спорожнів. Жінка стояла перед Спасителем одна-однісінька. Ісус під-
вівся. Глянув їй у вічі. “І підвівся Ісус, і нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї: “Де ж ті, 
жінко, що тебе оскаржали? Чи ніхто тебе не засудив?” А вона відказала: “Ніхто, Господи...” І 
сказав їй Ісус: “Не засуджую й Я тебе. Іди собі, але більш не гріши!” (Івана 8:10–11).

Вирок — мов той вечірній вітер, що все стирає...
Завжди знаходяться люди, які робитимуть усе, аби переконати нас, що Бог — лише та-

кий собі поліціянт, Котрий стежить за нами і вдень, і вночі, занотовує та увічнює все наше 
життя у такій собі грубезній книзі: наші помилки, наші провини, наші гріхи, наші гарні та лихі 
вчинки...

Але навіщо Богові повсякчас виявляти до нас суворість, навіщо Йому діяти проти нас? 
Хіба Він ворог нам? Чого ж деякі люди прагнуть бачити у Богові лишень Того, Хто рахує 
та підбиває підсумки? Бог — не обчислювальна машина! Хочете доказів? Єдина книга, 
в якій Бог робив свої записи, був пісок... Якщо загубили щось у тому піску, то спробуйте 
віднайти!

Пісок тривкий до всього, пісок усе забуде, все поховає в собі... На піску нічого не ли-
шиться — зітреться геть усе. Ісус креслить знаки на піску. Перед Ним стоїть грішниця. Пише 
на піску, оскільки її гріх уже прощено.

Бруно Ферреро



29

Х І Д  У Р О К У

І. Організація навчальної діяльності
Підготуйте два стільці: один звичайний старенький, ін-

ший м’який, можна прикрасити його, наче трон, — поставте 
на видному місці, щоб усі діти могли бачити вас під час роз-
повіді та ці стільці.

ІІ. Мотивація
1. Постановка проблемного запитання:

На якому стільці ви хотіли б сидіти? Чому? 

2. Не коментуйте відповідей, просто послухайте і скажіть: 
“Сьогодні поговоримо про людей, котрі колись, дуже 
давно, сиділи на цих стільцях”.

ІІІ. Основна частина уроку
1. Розповідь учителя

Користуйтеся фланелевими фігурками митника і фарисея 
чи роздрукованими на папері, або гарно намальованими.

Уявімо фарисея. Ось він стоїть, упевнений у собі й у тому, 
що все робить правильно. Видно, що він дуже пишається сво-
їм становищем у суспільстві. Пишається тим, що має. На ньо-
му довгий одяг, оздоблений облямівками, на лобі — золота 
пов’язка на знак його високого становища.

Фарисей довго перелічує, скільки він зробив добрих та ко-
рисних справ. А й справді, він робив багато хорошого: по-
стив двічі на тиждень, хоча Закон вимагав усього один раз на 
рік (у День викуплення), давав десятину з усього, а не тільки 
з того, що вимагалося за Законом.

І він нічого не просить у Бога, адже він Бога не потребує! 
У нього все є!

А тепер послухаймо, що він каже про митника — іншого 
відвідувача храму, що молиться неподалік.

— Дякую Тобі, Боже, за те, що я не такий, як ось цей 
митник!

Ці слова фарисей промовляє насмішкувато, поглядаючи 
скоса на митника.

Ну що? Уявили?
Уявімо митника. Митники в ті часи не були в пошані. Їх 

вважали жадібними і нечесними. І було за що. Адже вони 
збирали податки на користь Римської імперії, яка завоюва-
ла в той час Юдею.

У Р О К  1 0
ТЕ М А

«Сила смирення»

Мета
Освітня:  показати важли-
вість смирення перед Бо-
гом, пояснити, що смирен-
ня — це не слабкість, а сила 
духу та волі.
Виховна:  виховати реальну 
самооцінку.
Розвивальна:  розвинути ба-
жання бути слухняним і сми-
ренним перед Богом.

Біблійна основа:  Луки 
18:9-14.
Найважливіша думка уро- 
ку: “Бог противиться гордим, 
а смиренним дає благодать”.
Ключовий вірш : “Бо кожен, 
хто підноситься, — буде по-
нижений, хто ж понижаєть-
ся, — той піднесеться” (Луки 
18:14).
Обладнання:  Біблія, 2 стільці 
(старенький та у вигляді тро-
ну), таблички з написами “фа-
рисей” і “митник”, малюнки 
чи фланелеві фігури митника 
і фарисея.
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Та прислухаймося ж, про що молиться цей митник?
— Господи! — звертається він до Бога. — Змилуйся наді мною, грішником! Допомо-

жи мені виправити себе і все своє життя!
Митникові нелегко вимовляти слова молитви. Він бо знає, як завинив перед Богом 

і людьми. Але він так сподівається, що Господь йому простить...
2. Бесіда:

Як ви гадаєте, на якому стільці сиділи митник і фарисей? 
Чому? 
А що про них думав Бог? (Самостійна робота з Бібліями). 
Прочитайте Луки 18:9-14 і скажіть, на які стільці “посадив” Бог митника  
і фарисея?

Після обговорення прикріпіть до стільців відповідні таблички з написами “фарисей” 
і “митник”.

ІV. Підсумки
1. Вивчення ключового вірша (Луки 18:14)

Поясніть, як ви зрозуміли цей вірш. 
Яким словом можна охарактеризувати людину, що виконує другу частину вірша?  
(Смиренна, скромна...)
А як охарактеризувати людину, яка виконує першу частину вірша? ( Самовпевне-
на, горда...)
Смирення — це слабкість, слабкодухість чи сила характеру та волі? Чому? ( На-
справді смиренним бути страшенно важко. Легко вчинити, як усі: випити, покури-
ти, обманути, промовчати — і дуже важко іти проти течії. Ті, хто смиренний, на-
справді люди із сильною волею, дуже сміливі і гідні поваги).

2. Закріплення вивченого
Поверніться до початку уроку, до першого запитання: “На якому стільці хотіли б си-

діти ви? Чому?” Дайте можливість дітям висловити думки і обґрунтувати їх.
Молитва

Попросіть у Бога сили бути смиренним і завжди бачити, коли наша пиха починає 
рости.
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У Р О К  1 1
ТЕ М А

«Світильник для тіла»

Мета
Освітня:  з’ясувати, чому ми 
повинні дбати про те, аби зу-
пиняти власний погляд лише 
на хорошому, на тому, що 
збудовує, а не руйнує.
Виховна:  виховати звичку не 
дивитися на гріховне.
Розвивальна:  навчити роби-
ти правильний вибір.

Біблійна основа:  Матвія 
6:22,23.
Найважливіша думка уро- 
ку: очі — потужне джере-
ло надходження інформації 
для людського тіла. Воно має 
бути чистим та світлим.
Ключовий вірш : “Око — то 
світильник для тіла. Тож як 
око твоє буде здорове, то 
й усе тіло твоє буде світле” 
(Матвія 6:22).
Обладнання:  Біблія, папе-
рові серветки, одноразо-
ві виделки та ножі для кожної 
дитини у групі, картинки із зо-
браженнями, які перерахова-
ні у грі “Очі їдять”, шоколадна 
цукерка, карамельні цукерки 
(стільки, скільки дітей у групі), 
свічка, підсвічник, скарбнич-
ка із закладками, на яких роз-
друковані цитати.

Х І Д  У Р О К У

I. Організація навчальної діяльності
1. Привітання
2. Молитва

II. Мотивація
Гра-зачіпка “Очі їдять”

Роздайте дітям персональні паперові серветки, одноразо-
вий ніж та виделку. Нехай кожен вихованець за комір застро-
мить серветку, як це робили у XVIII ст., аби, бува, не замастити 
святкового одягу; у праву руку візьме ножа, у ліву — виделку 
і дивиться на вчителя. А він “годуватиме” очі дітей, тобто по-
даватиме візуальну інформацію за допомогою картинок, на 
яких зображено:

 торт, тістечка, шоколад; 
 ковбаса, м’ясо, сир; 
 лимон, часник, цибуля; 
 книги, зошити, ручки; 
 фото сім’ї, моря, лісу, ставка; 
 комп’ютер, телевізор; 
 цигарки, пляшка спиртного, склянки; 
 молодь, що танцює, бійка; 
 лікарняне ліжко, шприци, аптечка; 
 слон, горила, жабеня, змія. 

Завдання: хто назве найбільшу кількість зображеного на 
папері, той отримує шоколадну цукерку, а решта учасників 
гри — по карамельній цукерці.

Обговорення гри
Варто зауважити, що візуальну інформацію ми “спожили” 

завдяки очам. Лише очі змогли передати мозку ті картинки, які 
бачили. Щодня ми отримуємо через споглядання масу пози-
тивної і негативної інформації. Мозок “їсть” отримане — опра-
цьовує усе, що передають очі. Але лише наше серце за влас-
ним вибором може контролювати очі: на що їм дивитися, а на 
що ні. Позитивна інформація позитивно впливає на нашу душу, 
негативна — погано, іноді навіть згубно. Чим ми “харчуємо” 
душу? Виховуємо в чистоті та добрій моралі чи засмічуємо грі-
хом? Адже практика нашого життя неодмінно виявить, на чому 
спиняли погляд, на чому зосереджували увагу і що плекали у 
власному серці.
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Висновок
Якщо ми хочемо вирости гарними людьми, ми повинні контро лювати те, що у нас перед 

очима.

III. Основна частина уроку
1. Вивчення нового матеріалу

Із Біблії зачитується текст — Євангеліє від Матвія 6:22,23. Це уривок з Ісусової пропо-
віді, у якій Він радить нам дбати про здорову “візуальну їжу”.
2. Вивчення ключового вірша

Запаліть свічу. Нехай діти стануть у коло і, передаючи її, кажуть по одному слову із 
запропонованого вірша. Потім разом повторюють його і в жодному разі не задувають 
свічі, а ставлять її на підсвічник, аби вона горіла впродовж уроку.
3. Закріплення вивченого

Дискусія розгортається довкола слова “комп’ютер”, адже сьогодні він посідає чільне 
місце у переданні візуальної інформації нашому головному мозку. Дітям роздаються 
чисті аркуші паперу із заголовком “За що я ціную комп’ютер”, де вони мають написати 
десять пояснень. Потім вихованці повинні вказати десять гарних речей, яких їх навчив 
комп’ютер, і десять поганих, які ця технічна машина їм може прищепити.

Дуже важливо обговорити написане. Але зробити це без осуду, а в дусі лагідності та 
логічної переконливості. Наше тіло буде робити те, що накаже йому мозок, а мозок ке-
рується тією інформацією, яку отримав. Понад 50% він отримує її саме через очі.

IV. Підсумки
 Зачитайте повідомлення, залишені батьками на інтернет-форумах: 

“Моєму сину — 13 років. Він відмінник у школі. Не так давно я прокинулася вночі і зазирну- 
ла до нього у кімнату. Він переглядав картинки на порносайті. Психолог пояснив, що мені 
варто з ним порозмовляти про це. Як мені вчинити?”

“У мене син — відмінник, із золотою медаллю закінчує школу. Але нещодавно став прогу- 
лювати уроки, я випадково побачив його через прочинені двері в інтернет-клубі. Він став 
залежним від комп’ютерних ігор. Що буде з його вищою світою?”

“Моя донька раніше багато читала, а зараз увесь свій час просиджує в Інтернеті: ди- 
виться аморальні фільми, слухає непристойну музику, зовсім закинула навчання. Це на неї 
так негативно впливає комп’ютер?”

“Уже кілька місяців я не можу впізнати свою доньку. Вона роздратована, мало спить, по- 
гано стала харчуватися. Як тільки приходить додому із школи, одразу вмикає комп’ютер. 
Каже, що віртуальне спілкування значно цікавіше, ніж реальне. А я думаю: чи правильно 
це?”

 Заохотьте дітей до відвертого обговорення. 
 Творчий конкурс: назвати реальну практичну альтернативу комп’ютерним іграм,  
телефонним іграм, беззмістовним фільмам. Обговоріть з дітьми ними ж запропо-
новані варіанти.
 Створити авторські неологізми [слова, яких немає як таких, але які могли б ста- 
ти уживаними. Наприклад, під час чемпіонату з футболу 2012 року виникло слово 
“футболіємо”, що нібито цілком відтворює переживання затятих уболівальників 
цього виду спорту. — Прим. ред.] до слова комп’ютер. Наприклад: часокрад, окоза-
бруднювач і т.д. Дайте дітям можливість у такий спосіб ще раз збагнути згубність 
негативної інформації, яку ми отримуємо через очі.
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 Як очистити душу, яку занапастили очі? 
Молитвою покаяння та сповідуванням гріхів, систематичним читанням Слова Бо-

жого та спілкуванням із друзями-християнами. За необхідності — бесідами із духовним 
наставником.

Порада: якщо комп’ютер керує тобою, а не ти ним, розпрощайся до того часу, коли ти 
подорослішаєш.

Молитва
“Дорогий Господи! Спасибі Тобі, що Твої поради завжди доречні та правильні. Ти ні-

коли не бажаєш нам зла, а лише дбаєш про добре. Дай сили для того, щоб керувати влас-
ними очима, споглядати лише корисне та святе. Бережи від гріха, звільняй від залеж-
ності і давай нестримне бажання збудовуватися духовно та змінюватися у Твій образ. 
Амінь”.

Скарбниця життєвої мудрості
Очі — то дзеркало душі. 
Якщо очі дивляться на добре, то і самій людині буде добре. 
Заплющуй очі на гріх, але не на людей. 
Ховай свої очі від лукавого, бо він цілиться у них. 
Бережи очі від безумства, тоді набудеш розуму. 
Піднімай свій зір до неба, де Царство нашого Отця, і менше потерпатимеш від світу. 
Твої очі — то здоров’я твоєї душі. 
Коли бачиш гріх, не дай очам можливості закохатися у нього. Заплющ їх, якщо не можеш  
миттєво утекти.
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Х І Д  У Р О К У

1. Організаційна частина
2. Молитва
3. Мотивація навчальної діяльності

Гра-зачіпка “Відгадай”
Кожна дитина у групі має зобразити за допомогою рухів 

вказаний вчителем предмет, а решта дітей — його відгадати. 
При цьому у жодному випадку не можна говорити.

Обговорення гри
Як ви здогадувалися про той чи інший предмет? 
Що було найважче відгадати, а що легко? 

Висновок
Ми часто не надаємо значення можливості промовляти 

слова, адже це видається для нас нормальним явищем. Однак 
ті, хто від народження має вади слуху і мовлення, віддали б усі 
скарби, щоб бодай на хвилинку почути лишень звук і мати здат-
ність вимовити його. Дякуйте Богові за те, що ви маєте такий 
великий подарунок від Бога — здатність чути і говорити.

4. Вивчення нового матеріалу
Із Біблії зачитується уривок із Євангелія від Марка 7:31-37.

Використайте слуховий апарат для глухих як приклад того, 
що за часів Христа не існувало такої прогресивної медичної 
техніки, і глухі не мали надії на те, що їм хтось чи щось зможе 
допомогти чути.

Ісус іде шляхом на Сидон, проходить околицями Десяти-
містя. І тут Його спиняють, і знову у Нього просять допомоги. 
Але не поговорити хочуть із Ним люди, а просять реального 
зцілення, бо приводять глухонімого. Та навіть не просять, а 
благають про зцілення.

Що робить Ісус? Він відводить хворого від натовпу, вкла-
дає Свої пальці йому у вуха, і, сплюнувши, доторкається до 
його язика. А потім, подивившись на небо, Господь зітхнув і 
промовив: “Відкрийся!”

Чому у такий спосіб глухонімий отримав зцілення? Цього 
ми не знаємо, але переконані в одному: Бог Сам вибирає ме-
тоди та шляхи зцілення. Адже одразу після цього чоловікові 
відкрилися вуха, і він став чути, відкрилися вуста — він став 
говорити.

Ми не зможемо до кінця усвідомити радість цієї зціленої 
людини, бо не знаємо, що таке німота, і не знаємо, що таке 

У Р О К  1 2
ТЕ М А

«Ну що б, здавалося, слова?..»

Мета
Освітня:  з’ясувати, читаючи 
Новий Заповіт, яким чином 
і за яких обставин Ісус уздо-
ровив глухонімого.
Виховна:  виховати віру в те, 
що Ісус завжди робить люди-
ні добре.
Розвивальна:  навчити дові-
ряти Божій силі.

Біблійна основа:  Марка 
7:31-37.
Найважливіша думка уро- 
ку: Ісус може зцілити будь-
яку хворобу.
Ключовий вірш:  “Прослав-
ляю Тебе, що я дивно утворе-
ний!” (Псалом 138:14).
Обладнання:  Біблія, слухо-
вий апарат для людей із вада-
ми слуху, голосовий запис ви-
датних людей ХVІІІ сторіччя, 
скарбничка із роздруковани-
ми афоризмами.
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повна нескінченна тиша у власних вухах. Але ми можемо повірити у те, що Господь зав-
жди бажає добра людині, завжди чує її.
5. Вивчення ключового вірша радимо провести шляхом читання по губах. Учитель доти 

повторює лише губами слово із ключового вірша, доки діти не “прочитають” його та 
запишуть у зошит. І так до кінця речення. Потім вивчають цей вірш напам’ять.

6. Закріплення вивченого
Дайте можливість дітям прослухати голосовий запис видатних людей ХVІІІ сторіччя. 

Звісно, вони там нічого не почують, тим паче, нічого не зрозуміють. Але поясність їм на 
цьому прикладі, що голосу Христа нам не почути, та голос Його серця чути у Його про-
повідях, записаних на сторінках Євангелія. Варто до них дослухатися!
7. Підсумок

Глухонімий зцілений. Це не перше і не останнє диво, вчинене Христом. Сучасні ліка-
рі мають знання, аби боротися із хворобами, а Ісус мав владу Божу, тому міг змагатися 
із хворобами і завжди здобувати перемогу над ними. Не було жодного випадку, коли б 
наш Господь наказав хворобі, а та не залишила тіло стражденного. І чому все ставалося 
саме так, а не інакше? Бо наш Ісус Христос — це Син Бога Живого! І достатньо лише од-
ного Його слова, аби хвороба назавжди залишила тіло.
8. Молитва

“Господи! Ми потребуємо здоров’я та Твоєї підтримки для нашого тіла. Та найбільше 
ми прагнемо здоров’я для власної душі. Ми хочемо чути Твій голос на сторінках Єванге-
лія, хочемо мати бажання насолоджуватися Твоїм Словом та неодмінно говорити з То-
бою у молитві власними вустами. Ми сповідуємо Тебе Господом! Амінь”.

Скарбниця життєвої мудрості
“Коли людина хвора, тоді і душа її починає шукати Господа”  (Єфрем Сирін).
“У хворобах, крім лікарів та ліків, користуйся молитвою”  (Ніл Сінайський).
Хвороби впокорюють душу. 
Немає такої хвороби, якої б не зцілив Христос. 
“І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти. Ані смутку, ані крику, ані болю  
вже не буде” (Об’явлення 21:4).
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У Р О К  1 3
ТЕ М А

«Всупереч усьому»

Мета
О світня: розповісти про Ві-
фесду, її призначення та про 
Ісуса, Який на практиці по-
казав, що значить милість 
та любов до ближнього.
Виховна:  виховати співчут-
тя до хворих і знедолених 
людей.
Розвивальна:  розвинути 
вміння бачити тих, хто потре-
бує допомоги.

Біблійна основа:  Івана 
5:1-15.
Найважливіша думка уро- 
ку: Ісус — Бог, Який лікує не 
тільки тіло, а й душу. Лише Він 
може зцілити людину від хво-
роби гріха.
Ключовий вірш:  “Син бо 
Людський прийшов, щоб 
спасти загинуле” (Матвія 
18:11).
Обладнання:  Біблія, шоко-
ладка, сорочка або светр, ве-
ликі рукавиці (бажано ватя-
ні), мотузка, пов’язка на очі, 
ватман, маркери, ватман із за-
шифрованим віршем, ватман 
із ключем до шифру, ватман 
із розшифрованим віршем 
(можна послуговуватися арку-
шами формату А3).

Х І Д  У Р О К У

І. Організація навчальної діяльності
1. Привітання (подаруйте дітям мініатюрні подарунки: 

цукерку, листівочку, олівець чи щось інше).
2. Молитва (запропонуйте помолитися тим, хто сьогодні 

протягом дня комусь допоміг).

ІІ. Мотивація
Гра

1. Комусь із дітей одягніть великі рукавиці і запропонуй-
те розкрити шоколадку та поділити її між усіма.

2. Іншому вихованцю одягніть рукавиці, зав’яжіть очі; 
завдання — намалювати корову.

3. Інша дитина в рукавицях із зв’язаними ногами повин-
на піти в протилежний кінець кімнати, зняти з вішака 
сорочку або ж светр із ґудзиками, одягнутися і застеб-
нути усі ґудзики.

Обговорення гри:
Що було зробити найважче? Чому? 

Уявіть, що так треба жити все життя... неповносправним 
(за необхідності поясніть дітям, у чому особливість таких 
людей).

Сьогодні поговоримо про людину, яка взагалі не могла ру-
хатися 38 років.

ІІІ. Основна частина уроку
1. Вивчення нового матеріалу

Слухають текст Івана 5:1–15, або розповідь історії, або читають 
самостійно (на розгляд учителя).

У перекладі з єврейської Віфесда означає “дім милосердя”.
Церковний історик Євсевій зазначає, що вода в купальні 

ставала криваво-червоною. Дехто стверджує, що вона просто 
каламутилася і тоді ставала лікувальною. Деякі дослідники 
вважали, що збурення води могло бути спричинене дією під-
земних гейзерів, або ж сама вода за хімічними властивостя-
ми була лікувальною. Але чому тоді не виліковувались усі, хто 
в неї входив? Або чому навіть тоді, коли вода каламутилася, 
виліковувався тільки перший? Інакше кажучи, ми не маємо 
змоги пояснити чудо уздоровлення природними властивос-
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тями води, тому варто погодитися з євангелістом, який каже, що воду збурював ангел 
згідно з Божим наказом.
2. Запитання для бесіди:

Чому Христос запитав: “Чи хочеш бути здоровим?” Хіба це не було очевидно? 
(Аби хворий сам усвідомив власні бажання — коли ми висловлюємо їх, тоді часто по-іншому 
сприймаємо проблему. Або Ісус хотів, аби той до нього звернувся, — Христос хоче, щоб ми ви-
словлювали свої потреби і бажання Йому).

З якою метою Ісус сказав хворому взяти ложе у суботу? Адже субота для євреїв  
була святковим днем — у суботу вони не могли виконувати жодної роботи?
(Для добрих справ немає вихідних та свят).

Як ви вважаєте, чи змінився розслаблений після зустрічі з Христом? Як? 
(Став здоровим, познайомився з Ісусом Христом, дізнався, що він грішний; пішов розповіда-
ти про Ісуса).

3. Вивчення ключового вірша
Вірш зашифруйте за допомогою геометричних фігур: кожна фігура — літера. На од-

ному ватмані напишіть зашифрований вірш, на другому — ключ до шифру (значення 
кожної фігури) і на третьому — розшифрований ключовий вірш (покажіть, коли діти 
самі розшифрують вірш, це потрібно для тих, хто не встиг). Запропонуйте дітям роз-
шифрувати на швидкість, підготуйте переможцям призи.

ІV. Підсумки
Запропонуйте дітям скласти список гарних справ, які обов’язково потрібно втілити 

в життя упродовж тижня.

Помоліться про потреби, які висловлять діти.

Молитва
Подякуйте Богові за те, що Він незмінний і сьогодні може зцілювати людей. Помо-

літься за тих у вашому таборі, хто має якісь недуги.
“Господи,
Коли я голодний, пошли до мене когось, кого треба нагодувати;
Коли я спраглий, пошли до мене когось, хто потребує води;
Коли мені холодно, пошли до мене когось, хто прагне тепла;
Коли я страждаю, пошли до мене когось, хто прагне розради;
Коли мій хрест стає важкий, дозволь мені взяти ще хрест й інших;
Коли я не маю часу, пошли до мене когось, хто потребує негайної допомоги;
Коли мені бракує відваги, пошли до мене когось, кого потрібно підбадьорити;
Коли я хочу, щоб хтось мене зрозумів, дай мені когось, хто потребує розуміння, хто 

потребує опіки;
Коли я думаю лише про себе, спрямуй мої думки на інших”.

Милостиня
Ця історія трапилася дуже давно в одному англійському містечку. Якась жебрачка у дран-

тивому лахмітті ходила від хати до хати, не минаючи жодних дверей, і просила милостиню.
Їй не надто щастило. Одні її лаяли, інші проганяли собаками, а хтось кидав у фартух кус-

ні запліснявілого хліба і гнилу картоп лю, аби лишень відчепилася.
І тільки двоє стареньких, що жили в маленькій хатинці на околиці міста, пустили бідола-

ху до свого дому і пригостили.
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“Сідай, погрійся”, — промовив дідусь, а його жінка в цей час підігрівала молоко і нарі-
зувала хліб.

Коли жебрачка їла, старенькі ласкаво примовляли і потішали її.
Наступного дня до міста зненацька прибув королівський посланець. Він заходив до 

кожного дому і запрошував усіх на королівську гостину. Це викликало в містечку неабияке 
збентеження. Пополудні всі родини, святково одягнені, з’явилися у замку.

Гостей посадили у великій залі — кожному було заздалегідь визначене місце — і слу-
ги почали приносити страви. За мить по залі промайнув невдоволений гомін. А все через 
те, що послужливі камердинери подавали гостям картопляне лушпиння, каміння та шматки 
запліснявілого хліба. Лише в тарілки старенького подружжя, що сиділо в кутку, з великою 
люб’язністю клали вишукані смачні страви. Раптом до зали увійшла жінка, вбрана у жебра-
че лахміття. Усі заціпеніли.

“Сьогодні, — промовила вона, — я хочу почастувати вас тим, чим ви частували мене 
вчора”.

Тоді вона скинула з себе пошарпаний одяг, і враз засяяли, виблискуючи, розкішні шати, 
оздоблені коштовним камінням. ЦЕ БУЛА КОРОЛЕВА.
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Х І Д  У Р О К У

І. Організація навчальної діяльності
Зустрічаючи дітей, подаруйте кожному шоколадну копій-

ку, скажіть, що вона нагадуватиме про ваш урок, тому їсти її 
зараз не варто.

ІІ. Мотивація
1. Бесіда:

Кому подобаються шоколадні гроші? 
А хто хотів би мати справжніх грошей скільки  
заманеться?
Люди яких професій мають достатньо грошей? 
Хто з вас хотів би працювати на митниці? Чому? 
Які проблеми можуть бути у митників? 

2. Оголошення теми і мети уроку

ІІІ. Основна частина уроку
1. Обговорення запитання:

Що ви знаєте про стародавніх митників? 
Митник — це людина, яка в наш час працює в ломбарді або ж 
на митниці. Таких людей вважали зрадниками, бо працювали 
вони на римлян, що були ворогами євреїв. Як правило, митники 
були скупими, зажерливими і безчесними. Були неймовірно бага-
тими, бо могли самі призначати розмір мита та те, за що його 
платити. Митники вважались нечистими, бо постійно спілку-
вались із язичниками, тому вони майже не відвідували храму.

2. Читання Біблії, Марка 2:13-17.
Поговоріть про те, що мав Левій Матвій до зустрічі з Хрис-

том та після неї, запишіть це на окремих ватманах чи різних 
частинах дошки.

До зустрічі з Ісусом: багатство, будинок, роботу, забезпечену 
родину, підтримку з боку чинної влади, презирство, ненависть земля-
ків, внутрішній неспокій, ім’я Левій...

Після зустрічі з Ісусом: вічне життя, безумовну любов, легкість, 
мир і спокій у серці, чисту совість, нове ім’я Матвій, що означає “дар 
Бога”; друзів, які разом із ним ходили за Христом; через 8 років після 
вознесіння Ісуса написав Євангеліє від Матвія...
3. Бесіда. Розповідь вчителя.

Чому Левій без вагань встав і пішов?  (Бо він давно хотів 
щось змінити в житті, чекав поштовху...)
Чи легко було все залишити і піти? 

У Р О К  1 4
ТЕ М А

«Від гаманця до папірця»

Мета
Освітня:  пояснити, що го-
ловне в житті — це мир 
із Богом та у серці, а все 
інше — ніщо.
Виховна:  виховати тверезе 
ставлення до матеріальних 
цінностей.
Розвивальна:  розвинути ба-
жання за будь-яких обставин 
не втрачати миру з Богом.

Біблійна основа:  Марка 
2:13-17.
Найважливіша думка уро- 
ку: Ісус зцілює хворі душі.
Ключовий вірш:  “Шукай-
те ж найперш Царства Божо-
го й правди Його, — а все це 
вам додасться” (Матвія 6:33).
Обладнання:  Біблія, два ват-
мани, маркери, шоколадні ко-
пійки для кожної дитини, “візи 
до раю” із ключовим віршем 
для кожного учня.
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Пофантазуймо, що думав Левій, коли почув пропозицію Ісуса? 
Чи став Левій щасливим?  (Він не звертав уваги на те, що говорили йому інші люди, 
справив велику гостину і запросив друзів, щоб і вони познайомилися з Христом).

Левій міг би встати і стояти, розмірковуючи над пропозицією, але він одразу пішов 
(активно діяв). Залишив комфортний дім, роботу, стабільне життя... і пішов у невідо-
мість. Це не означає, що заможно жити є гріхом, однак якщо якась річ віддаляє мене від 
Бога, я маю її залишити (для свого ж блага) і “піти” за Ісусом. Тим, хто задоволений со-
бою, Ісус не може нічого запропонувати, бо шлях до неба відкритий тільки тим, хто вва-
жає себе грішним. Христос показав, що може зцілювати хворі душі та зболені серця.
4. Інформація для вчителя (якщо вважаєте за доцільне, скористайтеся нею).

Деякі джерела свідчать, що Матвій був замучений в Ефіопії в 60 році: його спалили. Інші 
джерела стверджують, що його стратили в Апаросі (сучасна Грузія, м.Гоніо).

ІV. Підсумки
1. Вивчення ключового вірша

Розробіть і роздрукуйте на гарному папері (форматі А5) “Візи до раю”. На них має 
бути ключовий вірш (Матвія 6:33) і порожній рядок. Прочитайте вірш, обговоріть його. 
Поставте дітям запитання: “Чи маєш ти мир з Богом і мир у серці? Чи шукаєш ти най-
перше Царства Божого?” Нехай не відповідають вголос, дайте час подумати, що заважає 
їхнім стосункам з Ісусом: комп’ютер, друзі, хобі, лінь?..
2. Молитва

Помоліться і попросіть пробачення у Бога за те, що не будували стосунків з Ним, або 
скажіть, що від сьогодні встанете і підете за Ним.

Якщо діти прийняли якесь рішення, нехай у порожньому рядку “візи” запишуть його 
і поставлять дату. Попросіть, аби вони поклали цю “візу” в Біблію, що слугуватиме нага-
дуванням про прийняте рішення.
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У Р О К  1 5
ТЕ М А

«Осліп, щоби прозріти»

Мета
Освітня:  розповісти про 
те, що Бог — Всемогутній і 
може змінити серце людини.
Виховна:  виховати бажан-
ня бути слухняними Слову 
Божому.
Розвивальна:  навчити при-
слухатися до голосу совісті і 
виправляти свої помилки.

Біблійна основа:  Дії святих 
апостолів 9:1-30.
Найважливіша думка уро- 
ку: Бог змінює долю людини.
Ключовий вірш:  “Тож поко-
ріться під міцну Божу руку, 
щоб Він вас Свого часу пови-
щив” (1 Петра 5:6).
Обладнання:  Біблія, склад-
ний стілець, хустинка для гри, 
порожня пластмасова пляшка, 
стілець, іграшка-подарунок, 
скотч, скарбничка із роздру-
кованими афоризмами.

Х І Д  У Р О К У

I. Організація навчальної діяльності
1. Привітання
2. Молитва

II. Мотивація
Гра-зачіпка “Сліпий захист”

На стільці, під яким приклеєний якийсь подарунок, си-
дить дитина. У неї зав’язані очі, а в руках — порожня пласт-
масова пляшка. Вона має охороняти і обороняти свій скарб 
від напасників — вихованців групи. Гра триває доти, доки не 
буде відірваний подарунок від стільця.

Обговорення гри:
Чи легко працювати із заплющеними очима? 
Які думки виникають тоді, коли нічого не бачиш? 
Що відчуваєш, коли розв’язали очі? 

Висновок
Чи легко жити сліпим людям? Ми можемо лише уявити, як 

складно тим, хто був зрячим, а став сліпив. Всесвітньо відомий 
співак Андреа Бочелі осліп у дошкільному віці через отриману 
травму. Сьогодні він збирає тисячні зали людей, котрі аплоду-
ють йому стоячи. Тільки він це чує, проте не бачить. Чи легко 
йому жити і працювати, коли знає, що вже ніколи не побачить 
сонця, своїх рідних, очі тисячі і тисяч вдячних шанувальників 
його таланту?

III. Основна частина уроку
1. Вивчення нового матеріалу

Із Біблії зачитується текст — Дії святих апостолів 9:1–30.
За усе Своє земне служіння Ісус Христос ніколи і нікому не заподіяв лиха. Навпаки, 

Він допомагав знедоленим та хворим. Воскрешав мертвих, лікував невиліковне і давав 
прозріння сліпим. У випадку із Савлом Господь вчинив своєрідно, так би мовити, не-
стандартно. Він зрячому посилає сліпоту. Чому? Аби відповісти на це запитання, по-
трібно глибше дослідити щойно прочитаний біблійний уривок.

Історична довідка
Батьківщиною апостола Павла можна вважати три дуже різних міста: Тарс, Єрусалим 

і Рим. Тарс, де народився Павло, був столицею Кілікії (ця область розташовується на пів-
денному сході сучасної Туреччини), елліністичним містом зі своєю іудей ською діаспорою. 
Батько майбутнього апостола належав до коліна Веніаміна, і, мабуть, тому назвав свого сина 
Савлом, або Саулом, — на честь першого царя Ізраїлю, який походив саме з цього коліна.
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А ще, як не дивно, батько Павла мав римське громадянство, що перейшло й до сина: 
за тих часів цей високий привілей римляни надавали найвідданішим представникам про-
вінційної верхівки. До речі, ім’я Павло — також римського походження, латиною Paulus — 
означає “малий”. Очевидно, це друге ім’я дали йому первісно як римському громадянинові 
(такий звичай був дуже поширений).

Крім усього іншого, юний Савл, як і його батько, був фарисеєм. Сьогодні ми вживаємо 
це слово переважно в значенні “лицемір”, тоді ж так називалася одна з течій іудаїзму. Фари-
сеї були ревними виконавцями і Мойсеєвого Закону, і численних переказів, що виникли вже 
в наступні століття. Певна річ, аби розібратися в тонкощах Закону й усіх його тлумачень, ви-
магалася солідна освіта. Саме для цього хлопчика Савла відпрбавили до Єрусалима. Його 
вчителем став Гамаліїл — найавторитетніший богослов того часу. Коли Єрусалимом поши-
рилися чутки про те, що Якийсь Ісус воскрес після страти і все більше людей стало називати 
себе Його учнями, фарисеї зажадали негайних репресій, але Гамаліїл розсудливо вгамував 
їхній запал: “Бо коли від людей оця рада чи справа ця буде, — розпадеться вона. А коли те 
від Бога, то того зруйнувати не зможете...” (Дії 5:38-39).

А ось молодий учень Гамаліїла, Павло, як це часто трапляється, не відчув жодних сум-
нівів. Адже точно знав, що від Бога, а що ні! Спочатку він був у тіні, наче грав другорядну 
роль, однак невдовзі Савл вирушив у самостійний похід...

Молодий поборник подався до Дамаска: там теж була єврейська громада, там теж про-
повідували учні Ісуса. Це слід було припинити! Але дорогою сталося незбагненне. “А коли 
він ішов й наближався до Дамаску, то ось нагло осяяло світло із неба його, а він повалився 
на землю, і голос почув, що йому говорив: “Савле, Савле, — чому ти Мене переслідуєш?” А він 
запитав: “Хто Ти, Пане?” А Той: “Я Ісус, що Його переслідуєш ти” (Дії 9:3-5).

Одного дня все змінилося для палкого юнака. Спочатку він ішов до Дамаска з цілком 
конкретним планом — викрити християн, однак після осліплення дивовижним видінням ви-
рушив туди вже зовсім з іншою метою — знайти там одного з християн, Ананію, але не для 
того, щоб вбити його. Цей чоловік мав принести сліпому Савлу порятунок — зцілити його. 
Савл стає залежним від Бога і християн. Він, як сліпець, потребує елементарної людської 
допомоги.

Чому Бог так вчинив із цим ревним юнаком? Бо бачив його серце. Бог бачив, що Савл 
любить Його усім серцем, хоче в чистоті служити Йому, але саме в тому “сліпому” серці ще 
немає віри в Христа. І лише таким дивним чином вона може народитися.

Божих дій не обсуджують, їх обдумують і приймають як істину. Але той факт, що фізич-
на сліпота привела молодого чоловіка до духовного прозріння беззаперечний. Найважли-
віше для Бога, аби прозріла душа!

Найцікавіше в апостолові Павлу — його особистість, адже це єдиний з апостолів, хто за-
лишив так багато листів. У Новому Заповіті його ім’я має 14 послань (враховуючи Послан-
ня до євреїв, авторство якого дослідники достеменно встановити не можуть). Його месійні 
подорожі керовані Духом Святим та повні небезпек, але саме він стає апостолом для язич-
ників. Він казав про себе: “Я розіп’ятий із Христом. Живу вже не я, а живе в мені Христос”. 
Він надзвичайно сильно та яскраво показав, що це означає — бути християнином. Апостол 
Павло прожив справді християнське життя, і тому, дивлячись на його життя, як і життя інших 
апостолів, проповідників та щирих християн, люди і досі приходять до Христа.

2. Вивчення ключового вірша
Вірш можна роздрукувати на папері у вигляді східців. Першу частину (“Тож поко-

ріться під міцну Божу руку”) — слово за словом роздруковуємо “східцями”, які ведуть 
донизу. Другу частину (“щоб Він вас Свого часу повищив”) роздруковуємо у вигляді 
“сходів”, які ведуть догори. У центрі друкуємо посилання.
3. Закріплення вивченого
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На закріплення матеріалу зачитайте оповідання.

Зрячий для себе
У гарному весняному парку на старій лаві сидів чоловік. Він щодня приходив сюди, аби 

розповісти людям про Бога. Біля нього збирався чималий натовп, бо розповідав він гарно 
та цікаво. Минали місяці, канули в небуття літо та осінь. Настала зима. Та чоловік не звертав 
уваги на негоду, він щодня приходив на те саме місце і починав свою оповідь про Господ-
ню любов. От тільки проблема: слухачів ставало все менше та менше, а взимку вони взагалі 
кудись зникли. Якось ішов тим парком літній перехожий. Дивиться: сидить на лаві чоловік і 
сам із собою балакає. Він підійшов до нього і запитав:

— Чоловіче добрий! Чому ти тут мерзнеш, нікого ж нема!
Опам’ятався він тоді, коли сказав, та було вже пізно. Перехожий побачив, що цей опо-

відач незрячий.
— Я знаю, — спокійно відповів сліпець. — Тільки тоді, коли були люди, я розповідав їм 

про Бога, аби вони знали, що Він їх любить. А зараз, коли нікого нема поряд і ніхто мене не 
чує, я розповідаю самому собі про те, що Бог мене любить. Розповідаю, щоб не забути!

IV. Підсумки
Дайте дітям можливість самостійно проаналізувати почуте та зробити висновок. До-

поможіть їм лише запитаннями:
Чому Бог втрутився у задум Павла? 
Яким чином вимушена сліпота послужила цьому чоловікові? 
Чи були у вашому житті ситуації, коли Господь допомагав приймати правильне  
рішення?
Яка, на вашу думку, дорога веде до Бога? 

Молитва
“Хвали, душе моя, Господа, хвалитиму Господа, поки живу, співатиму Богу моєму, аж 

поки існую! Не надійтесь на князів, на людського сина, бо в Ньому спасіння нема: вийде 
дух його — і він до своєї землі повернеться, — того дня його задуми гинуть! Блаженний, 
кому його поміч — Бог Яковів, що надія його — на Господа, Бога його, що небо та землю 
вчинив, море й усе, що є в них, що правди пильнує навіки, правосуддя вчиняє покрив-
дженим, що хліба голодним дає! Господь в’язнів розв’язує, Господь очі сліпим відкриває, 
Господь випростовує зігнутих, Господь милує праведних! Господь обороняє приходьків, 
сироту та вдовицю підтримує, а дорогу безбожних викривлює! Хай царює навіки Гос-
подь, Бог твій, Сіоне, із роду у рід! Алілуя!” (Псалом 145).

Скарбниця життєвої мудрості
Духовне прозріння сьогодні розпочинається із усвідомлення власної сліпоти. 
Світанку передує темрява. 
Бог дає очі, що бачать, і вуха, що чують. 
Відверті перед собою та Богом прозрівають. 
Люди сліпнуть від гріха за власним бажанням. 
Досить часто гріховна пожадливість затьмарює увесь світ, і ти вже не можеш бачити  
Бога.
Духовні очі бачать біди людей. 
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І. Організація навчальної діяльності
Перед приходом дітей увімкніть запис Євангелія, нехай 

він звучить тихо, ненав’язливо (це може бути текст, яким ви 
послуговуватиметеся на цьому уроці).

ІІ. Мотивація
1. Бесіда

Що ви помітили незвичного, коли зайшли в клас? 
Що це звучало? 
Про що йшлося в тексті? (Більшість дітей або, може,  
й усі не зможуть відповісти на це запитання).
Чому ви не запам’ятали? 
 Чи буває так у житті, що ми “слухаємо, але не чуємо...”? 

2. Гра
Зав’яжіть дітям очі і поясніть, що вони повинні іти на звук 

дзвіночка (увімкніть записи звуків; бажано, щоб вони луна-
ли звідусіль: із різних мобільних телефонів, плеєрів чи но-
утбуків). Почніть переміщатися по кімнаті і не дуже голосно 
дзвонити дзвіночком.

Обговорення гри:
Чи легко йти на звук дзвіночка? Чому? 
Що ви відчували, коли чули зайві звуки? 
Чи змінювалися ваші почуття в процесі гри? 
Чи буває так у житті? 
Розкажіть, що заважає вам бути слухняними? 
Слухняність, або послух, — це хороша риса? Чому? 
Коли слухняність є поганою рисою?  (Коли слухаєшся не 
того, кого слід).

ІІІ. Основна частина уроку
1. Робота з біблійним текстом

Прочитайте Матвія 21:28-29, поставте себе на місце пер-
шого сина.

Що він думав, чому пообіцяв і не зробив? 
Чи були у вас ситуації, коли ви обіцяли батькам і не ви- 
конували обіцяного?
Ви заздалегідь знали, що не виконаєте обіцянки? 

Прочитайте 30 вірш.
Що думав другий син, коли говорив із батьком? 
Хто з них був кращий? Чому? 

У Р О К  1 6
ТЕ М А

«Внутрішній послух»

Мета
Освітня:  пояснити, що по-
слух — дуже важлива чесно-
та і володіти нею може кож-
на сильна особистість.
Виховна:  виховати бажання 
бути слухняними Богові.
Розвивальна:  розвину-
ти вміння розрізняти, кого 
і коли варто слухатися.

Біблійна основа:  Матвія 
21:28-32.
Найважливіша думка уро- 
ку: Богові потрібен внутріш-
ній послух, що йде з глибини 
щирого серця.
Ключовий вірш:  “Тому тре-
ба коритися не тільки ради 
страху кари, але й ради сум-
ління” (Римлян 13:5).
Обладнання:  Біблія, пов’язки 
на очі для всіх дітей, дзвіно-
чок, записи різних звуків (шум 
моря, лісу, мелодії, пісні, роз-
мови, плач дитини і т. д.), кіль-
ка засобів, що зможуть від-
творити ці звуки (бажано 4, 
а краще 5), запис Євангелія 
від Матвія, 21 розділ.
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На кого із синів схожі ви? 
Прочитайте 31-32 вірші.

Як ви їх розумієте? 
2. Розповідь вчителя

Звичайно ж, можна засумніватися в тому, чи виявив повагу до батька другий син, 
адже він спочатку повівся зверхньо і нечемно. Звісно, нам не варто повторювати таких 
вчинків, слід бути ввічливими і прихильними. Але куди важливіше значення має вну-
трішній послух, що йде від щирого серця. Бога ми пізнаємо через серце і душу, тому 
внутрішній послух у спілкуванні з Господом відіграє особливо важливу роль. Подумай-
те, на кого схожі ви: на першого сина, що зовні дуже правильний (ходить до церкви та 
недільної школи, не лається, гарно вчиться, не має зауважень щодо поведінки), але про 
внутрішній послух навіть не має уявлення? Чи ви, як другий син, сперечаєтеся, гніває-
теся, але змушені слухатися, бо живете у родині віруючих, а тому не можете зганьбити 
батьків? Богові потрібен щирий послух, відкрите бажання робити так, як хоче Він, не че-
рез страх, а через бажання зробити боляче тому, кого любиш.
3. Вивчення ключового вірша

Поділіть дітей на дві групи: нехай перша повторює першу частину вірша, а друга — 
другу. Розпочніть із повільного темпу і щоразу додавайте швидкість, доки діти не роз-
повідатимуть вірш як скоромовку. Потім нехай за таким же принципом діти розпові-
дають частину вірша протилежної команди, а в кінці нехай гуртом повторять вивчене 
напам’ять.

ІV. Підсумки
1. Бесіда

Як дізнатися, що те, що я роблю, до вподоби Богові?  
(Є один рецепт: запитайте у себе, чи Ісус був би там, де хочу бути я, або ж чи Він вчинив би 
так, як вчинив я? Оце й визначатиме ваш послуху Богові. Словом, завжди живіть так, як жив 
би Ісус).

2. Молитва
Попросіть у Бога прощення за непослух та сили бути слухняними Господу за всіх 

життєвих обставин.
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1. Організаційна частина
2. Молитва
3. Мотивація навчальної діяльності

Гра-зачіпка “Досягнення”
Роздайте дітям кольоровий папір та ручки. Нехай на них 

вони напишуть своє ім’я та прізвище, а також десять успіш-
них, на їхній погляд, досягнень у власному житті. Після цього 
нехай покладуть записи до однієї з коробок.

Обговорення гри (проводить вчитель)
Першою відкривається коробка із написом “Я”, другою — 

“Мої батьки”, третьою — “Не знаю”, четвертою — “Бог”. Діти 
мають по черзі підходити і зачитувати відповіді своїх товари-
шів. Коли будуть зачитані досягнення усіх дітей, тоді дискусію 
розпочинає вчитель, ставлячи таке запитання: “А чому ви по-
клали свої записи саме в ці коробки?”

Висновок
Чи може людина сама по собі чогось досягти? Чи залежить 

від людини її зовнішня краса, здоров’я, таланти, сила, здібності, 
майстерність? Біблія каже нам про те, що за все, що ми маємо, 
потрібно віддавати славу Богові. У 112 Псалмі написано: “Хва-
літе, Господні раби, хваліть Ім’я Господа! Нехай буде благосло-
венне Господнє Ім’я відтепер і навіки! Від сходу сонця аж до за-
ходу його — прославляйте Господнє Ім’я! Господь підіймається 
над усі народи, Його слава понад небеса! Хто подібний до Гос-
пода, нашого Бога, що мешкає на висоті, та знижується, щоб 
побачити те, що на небесах і на землі? Бідаря Він підводить із 
пороху, зо сміття підіймає нужденного, щоб його посадити з 
вельможними, з вельможними люду Його! Він неплідну в домі 
садовить за радісну матір дітей! Алілуя!”

Щоразу, коли величаємо Господа, ми кажемо своїй гордос-
ті: “Ні!”

4. Вивчення нового матеріалу
Із Біблії зачитується уривок — 12 розділ книги Дії святих апостолів.

Біографічні відомості про царя
Ірод Агриппа I, син Арістобула і його дружини Береніке 

та онук Ірода Великого, народився в 10 році до н. е.
Ірод Агриппа I виховувався в Римі разом із сином імпе-

ратора Тиберія — Друзом Молодшим та майбутнім імпера-
тором Клавдієм. З огляду на це він мав відкритий доступ до 

У Р О К  1 7
ТЕ М А

«Безславний кінець»

Мета
Освітня:  надати повну ін-
формацію щодо остан-
ніх днів життя царя Ірода 
Агриппи І.
Виховна:  виховати бажання 
віддавати славу Богові за все 
добре, яке ми маємо в житті.
Розвивальна:  навчити дітей 
шанувати Бога привселюдно.

Біблійна основа:  Дії, 
12 розділ.
Найважливіша думка уро- 
ку: Ангел Господній покарав 
Ірода за те, що він не віддав 
слави Господу.
Ключовий вірш:  “Не нам, 
Господи, не нам, але Ймен-
ню Своєму дай славу” (Пса-
лом 113:9).
Обладнання:  Біблія, фоно-
грами пісень прославлення 
або гітара, порожня подарун-
кова коробка, на якій написа-
на літера “Я”; порожня короб-
ка, обмотана в стару газету із 
написом “Бог”; звичайнісінька 
порожня коробка з-під взут-
тя із написом “Не знаю”; по-
рожня коробка, обгорнута в 
папір золотого кольору із на-
писом “Мої батьки”; чисті ко-
льорові аркуші паперу і руч-
ки за кількістю дітей у групі.
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імператорського двору в Римі. Ірод Агриппа I потоваришувався з різними членами імпера-
торської родини. Одним з них був Гай, більш відомий як Калігула, який став імператором 
у 37 році н. е. Звиклий до марнотратного життя, він розтратив маєток, який дістався йому 
від матері, і був змушений після смерті приятеля Друза (23 р.) повернутися в Юдею, розді-
лену тоді на кілька князівств під правлінням нащадків Ірода, прийняти свою посаду у сво-
го шурина Антипи, князя галілейського. Але на цій посаді він довго не втримався. Агрип-
па заліз у борги (одній лишень римській скарбниці був винен 40 000 динаріїв). У 35-36 рр. 
за фінансової допомоги Александра Алабарха він зважився повернутися в Рим, щоб знову 
випробувати там щастя. Спочатку щастя йому не всміхалося. Унаслідок одного необереж-
ного відгуку проти Тиберія він був кинутий до в’язниці, де і залишався до смерті Тиберія. 
При Калігулі (37 р н. е.) він не тільки повернув свою свободу, а й отримав милостей. Калігу-
ла проголосив Агриппу І царем Ітуреї, землі Трахонітської й Авіліеї, тобто наділив його ко-
лишніми володіннями тетрарха Філіпа провінції Батанею і Трахонею, до яких згодом додав 
ще і землі вигнаного в 39 році Ірода Антипи — Галілею і Перею. Агриппа ще перебував у 
Римі, коли в 41 році н. е. був убитий Калігула. За деякими повідомленнями, Агриппа відіграв 
не маловажну роль при врегулюванні кризи, що йшла слідом за цими подіями. Він брав без-
посередню участь у переговорах між римським сенатом і Клавдієм, ще одним його впли-
вовим другом. У результаті Клавдія проголосили імператором, і так вдалося запобігти гро-
мадянській війні. Щоб віддячити Агриппі за його посередництво, Клавдій розширив його 
царські володіння, подарувавши йому Юдею і Самарію, які перебували в підпорядкуванні 
римських прокураторів із 6 року н. е. Так Агриппа став правити такою ж за розміром тери-
торією, що й Ірод Великий. Столицею царства Агриппи був Єрусалим, де він здобув при-
хильність релігійних керівників. Він ретельно дотримувався юдейського закону і традицій. 
Проте всі його твердження, що він служить Богові були марні, тому що він влаштовував гла-
діаторські бої і язичницькі вистави в театрі.

Але Агриппа царював недовго. У 44 році н. е. на бенкеті в Кесарії він раптово захворів 
і помер у віці 54 років. Його смерть згадана у Діях апостолів, що відіграє важливу роль у 
хронології новозавітних подій:

“Коли ж настав день, поміж вояками зчинилась велика тривога, що то сталось з Пе-
тром. А Ірод, пошукавши його й не знайшовши, віддав варту під суд, і звелів їх стратити. А 
сам із Юдеї відбув в Кесарію, і там перебував. А Ірод розгніваний був на тирян та сидонян. 
І вони однодушно до нього прийшли, і вблагали царського постельника Власта, та й миру 
просили, бо їхня земля годувалась з царської. Дня ж призначеного Ірод убрався в одежу цар-
ську, і на підвищенні сів та й до них говорив. А натовп кричав: Голос Божий, а не людський! 
І Ангол Господній уразив зненацька його, бо він не віддав слави Богові. І черва його з’їла, і він 
умер...Слово ж Боже росло та помножувалось” (Дії 12:18-24).

У чому трагізм цієї історії? Горде “я” Ірода поставило себе на найвищу щаблину, про 
яку можна лишень здогадуватися. Але Бог не віддасть Своєї слави нікому, адже вся сла-
ва належить тільки Йому. А людина — всього-на-всього Його творіння. Якій урок ми мо-
жемо винести для себе? За всі досягнення у своєму житті дякуймо Богові і тоді ніколи не 
буде спокуси похвалити самого себе.
5. Вивчення ключового вірша

Спершу діти мають прочитати заплутане речення — ключовий вірш, слова якого на-
писані на окремих папірцях, що лежать один біля одного: “Але славу нам не Не дай Гос-
поди Своєму нам Йменню” (Псалом 9:113), потім перевернути їх на зворотній бік, де 
стоятимуть цифри, що визначають послідовність слова у реченні. Нехай швиденько 
складуть їх у правильному порядку, перегорнуть папери, прочитають вірш, а потім ви-
вчать напам’ять.



51Урок №17. Безславний кінець

6. Закріплення вивченого
Цей етап уроку пропонуємо провести у вигляді гри. Група ділиться на дві підгру-

пи та бере участь у змаганнях. Команда, яка назве більше речей, за які люди славлять 
Бога, перемагає. На дошці, у дві колонки, варто записувати відповіді дітей, аби вони не 
повторювалися.

Після цього заспівайте Господу пісні хвали.
7. Підсумок

Шануймо Бога, славмо Його ім’я, дякуймо Йому за все добро, що маємо у житті, тоді 
ніколи не припишемо собі якоїсь заслуги! Все — від Бога, усе! “Я Альфа й Омега, Перший 
і Останній, Початок і Кінець”, — так Бог говорить про Себе.

Чи зустрічався цар Ірод Агриппа І віч-на-віч з Ісусом? Біблія нічого не розповідає 
нам про це. Але коли у нього постав вибір: віддати шану Богові чи привласнити її собі — 
він вирішив своє “я” поставити вище, ніж ім’я Боже, і це вирішило його подальшу долю. 
Він був покараний.

У земному житті ми не зустрінемося віч-на-віч з Ісусом Христом, але це може відбу-
тися на сторінках Біблії. Коли це станеться, чи віддамо хвалу Богові за все, чого досягну-
ли? Як після цієї зустрічі зміниться наша доля?
8. Молитва

Запропонуйте дітям на цьому уроці у молитвах лише славити Бога.

Скарбниця життєвої мудрості
Постав Бога на перше місце у своєму житті, решта стане на свої місця. 
Люби слухати поради, а не похвалу. 
Шукай слави від людей не собі, а Єдиному Богові, а собі — від Єдиного Бога, а не від  
людей.
Не захоплюйся славою, щоб тобі не обманутися своїм благополуччям, як обманюються  
ті, хто стає на весняну кригу.
Слава Христа — ось що може і повинно бути нашою славою. 
Слава — як тінь: хто за нею полює, від того вона біжить, а хто біжить від неї, того вона  
наздоганяє.
“Їсти меду багато — не добре, так досліджувати власну славу — неслава” (Приповісті  
25:27).
“Отож, завжди приносьмо Богові жертву хвали, цебто плід уст, що Ім’я Його славлять”  
(Євреїв 13:15).



52



53

У Р О К  1 8
ТЕ М А

«Віра на відстані»

Мета
Освітня:  пояснити, що таке 
повна довіра Богові, показа-
ти важливість довіри, спону-
кати бачити Божі чуда щодня.
Виховна:  виховати смирення 
перед Ісу сом та Його волею.
Розвивальна:  розвинути ба-
жання стати людиною, якій 
будуть довіряти.

Біблійна основа:  Матвія 
8:5-13.
Найважливіша думка уро- 
ку: віра творить чудеса, на-
віть на відстані.
Ключовий вірш:  “І все, чого 
ви в молитві попросите з ві-
рою, — то одержите” (Мат-
вія 21:22).
Обладнання:  Біблія, шприц, 
ампула з ліками, зразок по-
робки, матеріали для ви-
готовлення поробки, карт-
ки для запису чуд (кожній 
дитині).

Х І Д  У Р О К У

І. Організація навчальної діяльності
1. Привітання
2. Молитва (запропонуйте помолитися тим, кого Бог 

виліковував від якихось недугів).

ІІ. Мотивація
1. Постановка проблемних запитань:

Чи вірите ви у користь вітамінів? 
Я чотири роки вивчала медичні науки, чи вірите в те,  
що я вмію робити уколи? 
(Покажіть шприц і ампулу).

Це — вітамін, хто згоден прийняти укол? 
Чому важко зважитися? 
Коли б ви зважилися на цей укол без вагань?  
(Коли безвихідь).

2. Гра на довіру
Діти діляться на пари. Один стає спиною до іншого і падає 

йому на руки, склавши руки на грудях і заплющивши очі, ін-
ший підхоплює товариша руками, аби той не впав.

Чи важко довіритися? 
Чому? 
Кому ви довірилися б без вагань? 
Що означає вірити, довіряти? 

ІІІ. Основна частина уроку
1. Вивчення нового матеріалу

Поділіть дітей на групи, кожна група повинна прочитати біблійний текст і дати від-
повідь на поставлене їй запитання.

Текст: Матвія 8:5-13.
Запитання:

Що у цій історії розповідається про сотника? 
(Сотник не був юдеєм, він був солдатом окупаційних військ; командував сотнею солдат; був 
заможний, оскільки мав рабів. Шляхетний, тому що турбувався про слугу; не гордий, просив 
допомоги в Ісуса і вважав себе негідним з’явитися Йому на очі).

Чи легко було сотникові довіряти Ісусу? (Обґрунтувати думку). 
(Важко, оскільки він не юдей, мав високий соціальний статус, у його середовищі Христа не 
вважали великим і гідним уваги).
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Чому Христос похвалив сотника перед людьми? 
Тому що він, на відміну від багатьох євреїв, не мав сумнівів у тому, що Ісус — Бог, він смиренно 
просив допомоги і твердо знав, що слово Ісуса зробить чудо.

2. Бесіда:
Як ви вважаєте, чи є у наш час люди, які мають таку віру, яку мав сотник? 
Тут варто розповісти свідчення із власного життя про Божі чудеса чи запросити якогось гос-
тя, аби він поділився своїм благословенням. Пам’ятайте про лаконічність — розповідь пови-
нна тривати не більше п’яти хвилин.

Чому важко довіряти Ісусу сьогодні? 
Існує два вороги довіри: “а що, як...” (переживання за майбутнє) та “от якби я міг” (коли ми за-
зираємо в майбутнє). Довіра — це не почуття, варто прийняти рішення довіряти Богові і 
завжди поновлювати це рішення в розумі. Сотник не думав: “А що, як...” чи “От якби я міг...” Він 
просто вірив у цю мить.

Чи траплялися у вашому житті чуда, які Бог творив на відстані, адже Він зараз на  
небі.
Покажіть, поясніть дітям, як бачити чуда щодня.

3. Вивчення ключового вірша
Разом із дітьми зробіть поробку у формі листівки чи закладки з написаним золо-

тим віршем. Запропонуйте подарувати поробку людині, якій вони найбільше довіря-
ють. Спонукайте поміркувати, чи є люди, які довіряють саме їм.

ІV. Підсумки
Роздайте дітям картки, на яких вони почнуть записувати чуда, котрі Бог зробив уже 

сьогодні.
Молитва

Подякуйте Богові за те, що Він — вірний і ми можемо цілком довіряти Йому, що Він 
не обмежений часом та простором.

Рука
Якось мама послала сина до магазину дещо купити. Він дуже сумлінно виконував своє 

доручення. Щоб якось винагородити маленького покупця за таку старанність, продавець 
зняв із полиці велику коробку цукерок, відкрив її і простягнув хлопчикові:

— Візьми собі цукерки, хлопче!
Той узяв одну.
— Бери цілу жменю! — розщедрився продавець.
— Так?... Тоді ліпше ви візьміть цілу жменю!
— Чому?
— Бо ваша рука більша від моєї.
Коли щось просимо у молитві, не відмірюймо прохань своїм маловірством. Пам’ятаймо, 

що Божа долоня набагато більша від нашої.
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Х І Д  У Р О К У

1. Організаційна частина
2. Молитва
3. Мотивація навчальної діяльності

Гра-зачіпка “Брудна хустинка”
Ця грає має пройти в три етапи, кожен з яких має добряче 

забруднити рушник дитини.
1. Діти без пензлів, вмочаючи у фарби пальці, малюють 

картину на папері. Після цього витирають, але не ми-
ють, руки.

2. З пластиліну ліплять улюблене звірятко. І знову після 
закінчення цього етапу витирають, а не миють рук.

3. За допомогою медичного йоду та вати діти мають на-
малювати у свого друга на зап’ясті йодову сітку. (Це 
не шкідливо, навпаки, корисно для організму. До речі, 
якщо сітка не зникне до наступного дня, це свідчить 
про нестачу йоду в організмі). При цьому вчитель має 
показати дітям, як це робити і стежити за тим, аби йод 
наносили на шкіру в обмеженій кількості).

У Р О К  1 9
ТЕ М А

«Подвійний подарунок»

Мета
Освітня:  з’ясувати, чому 
Христос не тільки зцілив хво-
ре тіло чоловіка, але і очис-
тив його душу від гріха.
Виховна:  виховати віру в те, 
що звільнитися від своїх грі-
хів людина може лише за 
земного життя.
Розвивальна:  пояснити, що 
у світлі вічності звільнення 
від гріхів важливіше, ніж зці-
лення від хвороби.

Біблійна основа:  Матвія 
9:1-8.
Найважливіша думка уро- 
ку: Ісус Христос має владу на 
землі прощати гріхи.
Ключовий вірш:  “...Прощати 
гріхи на землі має владу Син 
Людський...” (Матвія 9:6).
Обладнання:  Біблія, персо-
нальні паперові рушники для 
дітей (по два для кожного), 
скарбничка із роздруковани-
ми афоризмами.

Обговорення гри:
Який має вигляд ваш рушник? 
Чому він такий брудний? 
Що врятує його? (Звісно, нічого. Цю ганчірку потрібно викинути і забути про неї, а на- 
томість взяти чистий рушник).

Висновок
Так Господь чинить із гріхами людини. Він брудну душу очищує настільки ретельно, що 

вона залишається без будь-якої гріховної плями. І все це Ісус робить після того, як людина по-
просить у Нього прощення за свої гріхи. Він докорінно змінює долю людини (берете бруд-
ний рушник і викидаєте його у смітник) і дає нове благословенне життя (на місце брудної 
ганчірки кладете нову).

1. Вивчення нового матеріалу
Із Біблії зачитується уривок з Євангелія від Матвія 9:1-8.

Прочитаний біблійний текст є досить значимий для кожної людини, що живе на зем-
лі, адже Христос привселюдно звіщає важливу євангельську доктрину: якщо людина 
хоче жити вічно в раю, вона повинна подбати про це на землі. Після смерті у неї вже не 
буде такої можливості, адже Господь прощає гріхи лише за земного буття.

Бог дарує хворому одночасно два великих подарунки — здоров’я для тіла (зауважте, 
за вірою його товаришів) і здоров’я для душі (без прохання розслабленого).

Цей день був найщасливішим для паралізованого. Він став новою людиною, адже міг 
рухатися так, як здорові, а ще він отримав прощення гріхів, що дає путівку в Небо. Та-
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кий поворот події змусив книжників подумки шукати привід, аби знеславити Ісуса, пе-
рекреслити Його божественну природу. Та Христос, знаючи їхні думки, запитує: «Чого 
думаєте ви лукаве в серцях своїх? Що легше, — сказати: “Прощаються тобі гріхи” чи ска-
зати: “Уставай та ходи”?»

Ми не знаємо, що легше Ісусу робити — зцілювати чи прощати, але з прочитаного 
тексту розуміємо, що прощення важливіше для людини, ніж зцілення, хоча за останнім 
люди більше побиваються.

І ось звучить констатація Божої волі: «Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі 
має владу Син Людський, — тож каже Він розслабленому: “Уставай, візьми ложе своє, та й 
іди у свій дім!”»
2. Вивчення ключового вірша

Напишіть крейдою на дошці ключовий вірш: “...Прощати гріхи на землі має владу 
Син Людський...” (Матвія 9:6). Після цього нехай вихованці декілька разів його повто-
рять. Потім витріть одне слово — діти мають повторити вірш без одного слова, потім ви-
тріть два — діти читають його без двох слів, потім три і т.д., аж доти, доки Ви не зітрете 
усе речення. Після цього, дивлячись на порожню дошку, учні мають самостійно розпо-
вісти біблійний вірш.
3. Закріплення вивченого

Проведіть експеримент із невеличким шматочком криги. Сьогодні на уроці він сим-
волізуватиме гріх. Під дією температури він тане (це так працює молитва покаяння), а 
потім під дією сильнішої температури вода випаровується (це Господь прощає гріхи і 
більше ніколи про них не згадує).
4. Підсумок

Жити з непрощенням — це щодня наражатися на небезпеку, адже ми ніколи не зна-
ємо, коли станемо перед обличчям святого Бога. Тому варто потурбуватися про свою 
земну та небесну долю вже сьогодні, поки є час.
5. Молитва

«Боже! Для нас дуже важливе Твоє прощення! Спасибі, що Ти маєш таку силу проща-
ти наші гріхи. Будь милостивий, зроби нам це. Ми хочемо бути Твоїми дітьми, котрі ма-
ють чисті душі. Амінь».

Скарбниця життєвої мудрості
По смерті немає каяття. 
Наші гріхи були покладені на Ісуса Христа. Він приніс за них жертву на хресті, з огляду  
на це немає ніякого підґрунтя думати, що людина вдруге буде покарана за гріхи, в яких 
розкаялася.
Тільки тоді, коли людина каже: “Я згрішила”, Бог може сказати: “Я прощаю”. 
Прощення отримує не той, хто хоче розмовляти з Богом на рівних, а той, хто схиляє свої  
коліна в розкаянні і проголошує, перемагаючи свій сором: “Боже, будь милостивий до 
мене, грішника”.
Ми згрішили проти Бога, і простити нам може тільки Він. Цар Давид писав: “Тобі одному  
я згрішив, і перед очима Твоїми лукаве вчинив” (Псалом 50:6). Відповідно, Бог, проти Ко-
трого вчинений переступ, може і простити його.
Отримати прощення означає отримати мир із Богом. І саме цей дар приніс людям Ісус  
Христос.
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Х І Д  У Р О К У

1. Організаційна частина
2. Молитва
3. Мотивація навчальної діяльності

Фокус-мокус “Кольорова капуста”
(Спершу неодмінно проекспериментуйте цей процес самостійно, 

і тільки після того, як усе вдасться, показуйте на уроці дітям).
Для проведення цієї процедури візьміть великий лис-

ток пекінської (і ніякої іншої) капусти. Розріжте його на-
впіл з низу до верху, проте не до кінця. У результаті верхівка 
листка ціла, а стержень поділений. Після цього лівий бік ка-
пусти помістіть у склянку із червоною фарбою, а правий бік 
у склянку із синьою фарбою. Через трохи часу капуста стане 
двокольоровою, увібравши в себе дві фарби, при цьому зали-
шаючись одним листком.

Під час цієї процедури проведіть паралель із життям апос-
тола Петра. Оскільки ми сьогодні поведемо мову про цього 

У Р О К  2 0
ТЕ М А

«Камінь і полум’я»

Мета
Освітня:  з’ясувати, за яких 
обставин учень Петро тричі 
зрікся свого Учителя.
Виховна:  виховати таку важ-
ливу рису, як вірність Богові.
Розвивальна:  пояснити, що 
Ісус Христос — це Бог, Який 
дає другий шанс.

Біблійна основа:  Марка 
14:66-72, Івана 21:15-19.
Найважливіша думка уро- 
ку: Петро після зради Ісу-
са знаходить у собі сили, аби 
сповідати власне невірство і 
щиро сказати Учителеві, що 
любить Його.
Ключовий вірш:  “Ти все ві-
даєш, Господи, — відаєш Ти, 
що кохаю Тебе!” (Івана 21:17).
Обладнання:  Біблія, дві 
склянки, наповнені водою; дві 
гуашеві фарби (червона та 
синя), великий листок пекін-
ської капусти, ніж, скринька з 
афоризмами.

благословенного чоловіка, то лівий червоний бік символізуватиме його запальну вда-
чу, гарячковість, спонтанність та ініціативність. Правий бік (синій) символізуватиме 
життя після покаяння, народження згори, коли він став уже, за словами Христа, ловцем 
людей.

Обговорення
Що вас вразило? Зміни в кольорі капусти? 
А чи не дивують вас зміни в характері людини? 
Коли вони відбуваються і як впливають на ці зміни особиста зустріч із Христом? 

Висновок
Якого кольору зараз ваша вдача? А якими б ви хотіли себе бачити в майбутньому? Що по-

трібно зробити для цього? Як може вам допомогти у цьому Ісус Христос?

1. Вивчення нового матеріалу
Зачитується уривок з Євангелій від Марка 14:66-72 та Івана 21:15-19.

“Він воістину славетний серед апостолів і по-людськи особливо близький нам. Уся 
його постать і доля — любов до Христа, запальність і норовливість, зречення і потім 
героїчна проповідь і мученицька смерть — зберігають безліч уроків, на які так багате 
Євангеліє.

Апостол, про якого частіше й докладніше розповідається в Євангеліях, не вирізнявся 
серед інших походженням, освітою або талантами. Він мав цілком звичайне єврейське 
ім’я Симон, батька його звали Йона, брата — Андрій. Учнями Христа брати стали одно-
часно. Ймовірно, у Симона була дружина й власний будинок у селищі Капернаум, разом 
із братом і батьком він рибалив на Галілейському озері.
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Галілея була найвіддаленішою від Єрусалима областю Палестини, там мешкало чи-
мало язичників, столичні жителі ставилися до галілеян зверхньо, як до провінціалів 
і мало не язичників. Ті навіть говорили з помітним акцентом, за яким Петра пізніше 
впізнають у дворі первосвященика.

Рибалка — зовсім проста й невибаглива професія. На Галілейському озері рибу ло-
вили переважно вночі, продати улов (якщо пощастило) потрібно було якомога раніше 
зранку, поки він не зіпсувався під палючим сонцем. А ще слід було промити й полаго-
дити сіті. Рибалка був просякнутий рибним запахом, постійно невиспаний, а його до-
ходи малі й надто непередбачувані. Можливо, саме тому Симон і Андрій, ледь почувши 
запрошення мандрівного Проповідника: “Ідіть за Мною, Я зроблю вас ловцями людей!”, 
одразу послухалися Його, безладно кинувши свої сіті. Так розповідають про їхнє покли-
кання Матвій і Марк.

Іван наводить інший переказ: брати Андрій і Петро були учнями Івана Христите-
ля, вони почули, як він називав Ісуса Агнцем Божим. Після цього Андрій і привів Петра 
до Ісуса. “На нього ж споглянувши, промовив Ісус: Ти Симон, син Йонин; будеш званий ти 
Кифа, що визначає: скеля”. Саме так отримав він своє друге ім’я зі значенням “камінь, 
скеля”: арамейською мовою воно звучало Кифа, грецькою — Петрос. Саме під цим іме-
нем ми знаємо апостола сьогодні.

Чи є суперечність між двома переказами? Так, безумовно. Її легко можна усунути, 
сказавши, що того разу Андрій і Петро лише поговорили з Учителем, але не пішли за 
Ним, а покликав Він їх пізніше — це нітрохи не суперечить євангельському тексту. Оче-
видно, два перекази покликані підкреслити два боки життя братів до того, як вони ста-
ли апостолами. Матвій і Марк змальовують життя зовсім звичайних людей, заклопо-
таних важкою працею. А ось Іван, який завжди говорить про високе, підкреслює, що 
вони й до навернення зовсім не були далекі від духовних інтересів, що слухали пропо-
віді Івана Христителя й чекали приходу Месії. Такою є манера багатьох біблійних опо-
відей: подавати кожний бік події або явища цілісно та повно, не пояснюючи зовнішніх 
суперечностей.

Як би там не було, пророче дане ім’я “камінь”, здається, зовсім не пасувало Петро-
ві. Він за характером — більше полум’я, аніж камінь. Ось Христос наказує йому, ще ри-
балці, а не апостолу, ще раз закинути сіті після невдалого нічного лову — і він корить-
ся, а коли сіті приносять незвичайний улов, каже Учителю: “Господи, вийди від мене, бо 
я грішна людина”, — настільки гостро відчував він свою негідність і свою нечистоту... 
Зате пізніше, побачивши Спасителя, Який ішов по воді, він, навпаки, негайно просить: 
“Звели мені прийти до Тебе по воді”. Так, потім він засумнівався у власних можливостях 
і почав тонути, але решта ж навіть спробувати не наважилася! Коли поруч із Симоном 
відбувається диво, він негайно повинен відреагувати на нього, усе для нього відбува-
ється тут і зараз.

І невипадково саме він без вагань вимовляє своє віросповідання ще задовго до Во-
скресіння Христового: “Ти — Христос, Син Бога Живого”. Петро не сумнівається, й у від-
повідь на ці слова Христос і називає його каменем, на якому Він збудує Свою Церкву. 
Саме тут і розкрилося значення нового імені, Петро — Кифа, яке колись було дане як 
пророцтво, а тепер пояснене. Справа не в особистих якостях Симона, а в його полум’яній 
вірі, у його готовності прийняти Вчителя і йти за Ним. Лише на цьому й може стояти 
Церква, як на непорушній скелі.

Але відразу ж відбувається між Петром і Вчителем ще одна розмова. Христос проро-
кує Свої страждання і смерть... “...Петро став Йому докоряти й казати: Змилуйся, Госпо-
ди, такого Тобі хай не буде! ” Він же, звернувшись, сказав Петрові: “Відступися від Мене, са-
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тано, ти спокуса Мені, бо думаєш не про Боже, а про людське!” Тоді Ісус сказав учням Своїм: 
“Коли хоче хто йти вслід за Мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста, та 
й іде вслід за Мною”. Тобто навіть дуже глибока особиста віра не гарантує непомильності, 
і апостол, переживаючи за улюбленого Вчителя, хоче відмовити Його від найголовнішо-
го, що мало з Ним статися. І тоді Той звертає до нього найгостріший докір, навіть нази-
ває “сатаною”, тобто противником. Одна й та сама людина може опинитися у двох таких 
різних ролях із зовсім невеликим інтервалом між ними.

Та якось Петрові випало зазнати значно різкішого переходу від віри до невір’я, а по-
тім від зречення до покаяння. Напередодні розп’яття він обіцяв Христу, що й під стра-
хом смерті не залишить Його, але Христос відповів: “...ночі цієї, перше ніж заспіває пі-
вень, відречешся ти тричі від Мене...” Можливо, якби до нього зразу ж підступили кати, 
він мужньо пішов би на страту, але попереду була довга ніч, повна страхів і невідомос-
ті... Коли заарештували Учителя, Петро навіть спробував чинити збройний опір — уда-
рив мечем одного із супротивників, — але Христос велів йому: “Сховай свого меча в його 
місце, бо всі, хто візьме меча, від меча і загинуть. Чи ти думаєш, що не можу тепер упроси-
ти Свого Отця, і Він дасть Мені зараз більше дванадцяти леґіонів Анголів?” Справа була 
зовсім не в тому, у кого скільки воїнів, яке озброєння. Значення мало зовсім інше...

Та ось арешт відбувся, а за ним і допит, і суд у первосвященика. Петро йшов за любим 
Учителем і холодної весняної ночі грівся біля багаття у дворі будинку первосвящени-
ка, разом із його слугами та іншими людьми. Петра раніше багато хто бачив ... “І ти був 
з Ісусом?” — почали питати його. І Петро якось непомітно зрікся Христа, буденно, сам 
того не помітивши. Він тричі встиг зробити це, як раптом пролунав крик півня. “І зга-
дав Петро слово, сказане йому Ісусом: “...перше ніж заспіває півень, відречешся ти тричі 
від Мене... І, вийшовши звідти, він гірко заплакав...”

Після воскресіння (Петро сам переконався в тому, що тіло Ісуса зникло, а в гробни-
ці лежать лише пелени, якими воно було оповите) апостоли повернулися в Галілею, до 
звичного заняття — більшість із них, як і Петро, були рибалками. Та й що, справді, зали-
шалося тепер робити? І знову, як колись ще до всіх тих великих сподівань і жалів, були 
закинуті сіті, знову вони виявилися порожніми, і знову якийсь чоловік із берега велів 
кинути їх ще раз, в інше місце... І переповнені сіті вже неможливо було підняти на чо-
вен! Першим упізнав Господа Іван, але саме Петро схопив свій одяг і кинувся у воду, щоб 
доплисти до Нього раніше, ніж пристане човен з рештою рибалок. Не міг Петро сидіти 
на місці, коли побачив перед собою Христа.

Саме під час цієї зустрічі прозвучали звернені до нього слова Спасителя: “Паси вівці 
Мої”. Але спершу Він поставив йому дуже просте запитання: “Чи кохаєш Мене?” Постав-
лене запитання було тричі, так що Петро навіть засмутився, але після ночі з півнем це 
не було зайвим: той, хто тричі зрікся, тричі сповідав свою любов.

Тільки за цю любов доведеться платити спокоєм і комфортом. Одразу ж після спо-
відання Петром його любові Ісус пророкує його смерть: “...руки простягнеш, і інший 
тебе підпереже, і поведе, куди не захочеш...” Це було пророцтво мученицької смерті, яка, 
втім, очікувала не одного Петра, але й інших апостолів. Петро дійсно був розіп’ятий 
у Римі в шістдесяті роки н. е., ще навіть раніше, ніж була закінчена остання книга Но-
вого Заповіту.

Проте до цього ще було далеко — спочатку мала прозвучати апостольська проповідь. 
У день П’ятидесятниці в Єрусалимі, коли на апостолів зійшов Святий Дух і проповідь ця 
почалася, саме Петро звернувся до всіх присутніх з полум’яною промовою про Христа: 
“Мужі ізраїльські, послухайте ви оцих слів: Ісуса Назарянина, Мужа, що Його Бог прославив 
вам силою, і чудами, і тими знаменами, що Бог через Нього вчинив серед вас, як самі ви те 
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знаєте, Того, що був виданий певною волею та передбаченням Божим, ви руками беззакон-
ників розп’яли та забили. Та Бог воскресив Його, пута смерти усунувши, вона бо тримати 
Його не могла”. Як несхожі ці слова на його колишню нерішучість у дворі первосвящени-
ка! Тепер із ним був Воскреслий.

До Нового Заповіту ввійшли два послання, написані Петром. На відміну від Пав-
ла (деякі з його мовних зворотів Петро й сам уважав складними для розуміння), він 
не стільки розмірковує над складними богословськими матеріями, скільки дає прості 
й конкретні настанови, утім, прикрашаючи їх численними старозавітними цитатами 
й яскравими риторичними фігурами: “Шануйте всіх, братство любіть, Бога бійтеся, 
царя поважайте...”, “Будьте мудрі й пильнуйте в молитвах!” “Найперше майте щиру лю-
бов один до одного, бо любов покриває багато гріхів!” , “Коли ж вас ганьблять за Христове 
Ім’я, то ви блаженні, бо на вас спочиває Дух слави й Дух Божий”, “Ніхто з вас хай не страж-
дає, як душогуб, або злодій, або злочинець, або ворохобник, а коли як християнин, то нехай 
не соромиться він, але хай прославляє Бога за те”.

Можливо, Петро, котрий відчув на власному досвіді, як може Христос врятувати 
з бурхливих хвиль Галілейського моря або з безодні відчаю після зречення, краще за 
будь-кого іншого з апостолів міг розповісти про це”.

Андрій Десницький
2. Вивчення ключового вірша

Відбувається шляхом читання крізь лупу. На папері А5 формату дрібненькими літе-
рами (такими, яких неможливо прочитати без лупи) надрукований біблійний вірш. За 
допомогою збільшувального скельця діти читають запропоноване речення, записують 
його в зошит і вивчають напам’ять. У разі потреби вчителеві необхідно пояснити зна-
чення цього вірша.
3. Закріплення вивченого

Запропонуйте дітям провести круглий стіл на тему “Апостол Петро: його зречення 
та покаяння”. Запросіть до себе на урок проповідника, або диякона, чи пресвітера церк-
ви. Нехай діти поспілкуються з ним на запропоновану тему, адже Петрове життя — це 
яскравий приклад Божої любові до кожного із нас.
4. Підсумок

Усі люди грішні і можуть помилятися. Вони можуть чинити зло, грішити і не мати 
миру з Богом. Господь ненавидить гріх, але любить людину, тому дає їй чимало шансів 
для покаяння. Вибір за нами, чи скористаємося ми ними, чи пройдемо повз них. Апос-
тол Петро скористався єдиним шансом примирення при зустрічі з Воскреслим Ісусом, 
хоча йому було і нелегко при цьому, адже він був зрадником. Скористався та отримав 
прощення і велику місію на землі — звіщати Слово Боже.
5. Молитва

“Господи! Ми — грішні люди, прости нам, будь ласка. Ми не хочемо завдавати Тобі 
біль своїм непослухом і невиконанням Твоїх заповідей. Дай нам сили Духа Святого 
більше не грішити. Все це просимо в ім’я Сина Твого — Ісуса Христа. Амінь”.

Скарбниця життєвої мудрості
Упав не той, хто упав, а хто, впавши, не піднявся. 
“Учиніть гідний плід покаяння” (Іван Христитель). 
“Покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у Ім’я Ісуса Христа на відпущення ваших  
гріхів, — і дара Духа Святого ви приймете!” (Апостол Петро).
“Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне!” (Ісус Христос). 
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У Р О К  2 1
ТЕ М А

«Правда очі коле»

Мета
Освітня:  з’ясувати, якою за 
змістом була розмова Понтія 
Пилата з Ісусом на суді і чим 
вона закінчилася.
Виховна:  виховати бажання 
шукати правду.
Розвивальна:  пояснити, 
що сміливість перед Богом 
та людьми у визнанні Бо-
жої правди приводить до 
благословення.

Біблійна основа:  Івана 
18:28-40, 19:1-16.
Найважливіша думка уро- 
ку: Христос проповідує прав-
ду за будь-яких обставин Сво-
го життя.
Ключовий вірш:  “Кожен, хто 
з правди, той чує Мій голос” 
(Івана 18:37б).
Обладнання:  Біблія, чистий 
аркуш формату А4, ручки для 
дітей, пазл-картинка вивчен-
ня ключового вірша із зобра-
женням Біблії, скотч, справ-
жня стогривнева купюра та 
намальована стогривнева ку-
пюра, скарбничка із роздру-
кованими афоризмами.

Х І Д  У Р О К У

I. Організація навчальної діяльності
1. Привітання
2. Молитва
II. Мотивація

Гра-зачіпка “Дзінь-дзінь. Служба довідок 1”
1-ий етап гри. Кожен вихованець отримує досить просте 

завдання: на одному аркуші паперу обвести свою стопу, а на 
іншому — долоню. Потім на контурі стопи описати ті місця, 
де він був (чим більше, тим краще), а на контурі руки — те, що 
там робив (чим відвертіше, тим краще).

2-ий етап гри. З усього написаного тепер діти мають ви-
окремити, що зробили правильного своєю рукою і ті “пра-
вильні”, тобто хороші місця, у яких вони побували.

Обговорення гри:
Чи сподобалися вам відвідини поганих місць? Чому? 
Чи давали дозвіл батьки на ці “походеньки”? 
Чи припали до душі хороші? Чому? 
Куди більше хочеться піти: в заборонене місце чи  
дозволене?
Що легше зробити: добро чи відмовитися від нього і взагалі нічого не робити? 
Чи легко чинити добре діло? 

Висновок
Казати правду, чинити по правді у наш “хамелеонів” час, коли усі пристосовуються до 

життя, як тільки можуть, досить непросто, особливо дітям, коли стільки спокус довкола, а 
вони не знають, які вони на смак. Проте потрібно повірити Ісусу, Кот рий сказав про Себе, що 
Він “дорога, правда і життя”. Не варто смакувати гріх, краще насолодитися Божою правдою 
та Його Словом. Ідучи Господніми слідами, ми ходитимемо у правильні місця і чинитимемо 
правду своїми руками. І це не буде обмеженням, за це буде обіцяна Богом нагорода.

III. Основна частина уроку
1. Вивчення нового матеріалу

Із Біблії зачитується текст — Івана  18:28-40, 19:1-16.
Непросте завдання виникло у Понтія Пилата. Та чи хіба він не чоловік, не хоробрий 

воїн, не розумний стратег і не вольовий керівник, щоб не вирішити його? Так, усі ці 
риси були йому притаманні, але коли зустрівся з Ісусом, то зрозумів, що він маріонетка 
у руках натовпу, який починав волати: “Розіпни!”

Хаотичний діалог з його боку, змішаний зі страхом втратити владу, стати ворогом 
кесарю, наразитися на несприйняття юдеями... Він стільки зусиль доклав до цього дня, 
аби його поважали. А тут — Ісус. Смиренний Миротворець, Котрий не боїться смерті.
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Вагання, боротьба зі совістю — все це є в Пилата. Але йому бракує ще чогось. Він до-
питується про правду. Й Ісус пояснює її.

Про Пилата як про вбивцю Сина Божого згадуватимуть доти, доки існуватиме люд-
ство. Така його доля й участь в історії. Проте він усе ж таки дійшов висновку, збагнув 
своїм немолодечим розумом Небесну Правду, Котру побачив на власні очі і почув на 
власні вуха, сказавши натовпу: “Оце Чоловік!”, але щось змінити не міг чи не хотів... 
Правда йому колола очі, тому він закрив їх і велів віддати Ісуса на розп’яття.

Ми ж маємо усвідомити одне: Ісус Христос — то є правда, дорога і життя! І хто йтиме 
слідом за Ним, буде керований Його Істиною і ніколи не осоромиться.
2. Вивчення ключового вірша

Це відбуватиметься шляхом складання пазлів. Кожне слово цього вірша написане 
(надруковане) на окремому папері. Діти мають скласти його у правильній послідовнос-
ті та склеїти між собою скотчем. Коли наставник розгорне склеєний папір-картину, то 
на зворотному боці буде зображена Біблія.
3. Закріплення вивченого

Для цього необхідно запастися національною валютою — справжньою стогривневою 
купюрою, а також сувенірною. Настав час пояснити, як працюють професіонали. У про-
відних і найпровінційніших банках світу діють одні і ті ж правила виявлення фальшивої 
купюри — ретельне вивчення справжньої. Лише тоді, коли працівник банку вивчив усі 
характерні ознаки справжньої валюти, він у змозі виявити підробку. І не інакше.

IV. Підсумки
Не намагайтеся вивчати неправду світу цього. Не витрачайте на це свій дорогоцін-

ний час. Надайте перевагу Христовій правді. І тоді, коли ви знатимете її достеменно, 
розрізнятимете, що таке добро, а що таке зло, і тоді ваше серце не помилятиметься у 
виборі.
Молитва

“Господи Ісусе! Говорити правду сьогодні непросто, немодно і невигідно. Але навчи 
нас бути відвертим спершу перед самим собою, перед Тобою, бо ж нічого не сховаєть-
ся від Твоїх очей, бути чесними зі своїми рідними. А коли потрібно зізнатися у брех-
ні, тоді давай сміливість. Коли ж потрібно сказати болючу правду своєму товаришу, дай 
не лише можливість, а й велику любов до цієї людини. Ми хочемо бути дітьми правди, 
жити згідно з Істиною Твоєю, чинити за правдою і не сходити на лиху дорогу. Дай му-
дрості для цього. Амінь”.

Скарбниця життєвої мудрості
“Пра́вда — це відповідність між розумом та річчю, фактом чи реальністю”  (Тлумачний 
словник).
“Є три речі у світі: брехня, правда і статистика”  (Марк Твен).
“Кажи правду, і тобі непотрібно буде нічого запам’ятовувати”  (Марк Твен).
“Якщо я знаю своє ставлення до себе самого і до навколишнього світу, то я називаю це  
правдою” (Іоган Гете).
“Правда — найцінніше, що у нас є. Тож витрачаймо її обережно”  (Марк Твен).
“Правда — наче гіркий напій: неприємний на смак, проте повертає здоров’я”  (Оноре де 
Бальзак).
“Керівники, вуха яких не хочуть чути правди, як правило, дбають лише про самих себе”  
(Алі Апшероні).
Якщо ти щодня казатимеш собі лише правду, то ніколи не обманюватимеш інших. 
Кажи правду і матимеш спокій. 
Дзеркало завжди каже правду. За своє негарне обличчя власник його не викидає. 
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У Р О К  2 2
ТЕ М А

«За мить до вічності»

Мета
Освітня:  з’ясувати, яка роз-
мова відбулася між трьома 
засудженими на смерть, ко-
трі висіли на хресті, — Ісусом 
та розбійниками.
Виховна:  виховати бажання 
бути відвертим перед Богом.
Розвивальна:  пояснити, що 
чесне визнання власної про-
вини врятувало розіп’ятого 
від вічної загибелі.

Біблійна основа:  Луки 
23:39-43.
Найважливіша думка уро- 
ку: Бог змінює долю людини 
навіть за крок до її смерті.
Ключовий вірш:  “Блажен-
ні, кому прощені беззаконня, 
і кому прикриті гріхи. Блажен-
на людина, якій Господь не 
порахує гріха!” (Римлян 4:7,8).
Обладнання:  Біблія, не-
великий дерев’яний хрест, 
наочність-зображення (три 
аркуші паперу формату А4: 
1-ша пара чорного кольору, 
2-га пара — один аркуш чор-
ного кольору, другий біло-
го, 3-тя пара — аркуш із зо-
браженим червоним хрестом, 
аркуш із зображеним білим 
хрестом (контури хреста)), 
скарбничка із роздруковани-
ми афоризмами.

Х І Д  У Р О К У

I. Організація навчальної діяльності
1. Привітання
2. Молитва

II. Мотивація
Гра-зачіпка “Найцінніше”

Роздайте дітям чисті аркуші паперу та ручки. На них вони 
мають написати сім найважливіших речей у їхньому житті. 
Потім поетапно ставте умови, згідно з якими вихованцям 
потрібно викреслити одне слово. Передусім нехай викрес-
лять малозначущу для них річ, потім — не таку важливу, як 
решта, і за принципом викидання баласту із тонучого кораб-
ля нехай діти одне за одним викреслять усі слова, крім одно-
го — найзначущішого, найціннішого для них.

Обговорення гри
Кожен учень має зачитати слово, яке у нього “вціліло”, тоб-

то те, що він не закреслив, і по змозі пояснив, чому позбувся ін-
ших цінностей, а саме цю залишив.

Висновок
У цьому світі кожна людина має власні цінності. В одного 

це — життя, в іншого — здоров’я, ще в когось — сім’я, бать-
ки, діти, робота, будинок, машина, освіта, кар’єра, друзі і т.д. 
Але Біблія каже, що якщо людина дбатиме про Царство Небес-
не, то все це їй додасться. Правильна розстановка пріоритетів 
приводить до того, що у людини складаються правильні сто-
сунки з Богом та оточуючими, а це гарант гармонійного життя.

III. Основна частина уроку
1. Вивчення нового матеріалу

Із Біблії зачитується текст — Луки 23:39-43.
Що передувало цій відвертій, відчайдушній і далеко не за-

душевній розмові на хрестах? Чому вона така важлива і по-
вчальна для нас, таких же грішників, тільки не розіп’ятих?

Євангеліст Лука оповідає нам про те, що перед цим Ісуса 
Христа та двох розбійників розп’яли... Відступу назад нема. 
Точніше, він був лише для Христа, а не для злочинців, та Гос-
подь вибирає волю Свого Небесного Отця — спасти усе люд-
ство, і тому залишається вірним Своїй місії до хреста.
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Ніхто з людей не врятує засуджених на смерть, бо і сам боїться потрапити туди ж. Та 
й хто така людина, що піде проти волі правосуддя? Руки та ноги приречених на смерть 
прибиті до хреста, вони починають нестерпно боліти, але мозок працює, і всі події з 
життя спливають у пам’яті...

Коли підняли хрести, то люди стояли і дивилися. Хтозна, які думки роїлися у їхніх го-
ловах! Можливо, вони раділи, що мають змогу стояти власними ногами на землі? Дя-
кували Богові, що злочинці покарані? Проте євангеліст Лука проливає нам світло на цю 
подію. Люд глузував і насміхався, а з ним і старійшини, кажучи: “Він інших спасав, — 
нехай Сам Себе визволить, коли Він Христос, Божий Обранець!” І вояки глузували з Ньо-
го, приступаючи, оцет Йому подавали, і казали: “Коли Цар Ти Юдейський, — спаси Себе 
Сам!”

Що ж відбувається? Виходить, що майже усі (не враховуючи апостолів та прибічників 
Ісуса), від малого до великого, на горі Голгофа насміхалися? Тим, які залишилися по той 
бік хреста, доб ре: вони живуть і будуть жити, тому сміливо можуть глузувати, їхньому 
життю нічого не загрожує і смерть не зазирає їм у вічі. А що робити цим, котрі на хрес-
ті? Логічною була б відповідь: думати про вічність. Проте ні, один із розіп’ятих розбій-
ників підпадає під вплив натовпу і сам починає зневажати Господа: “Чи Ти не Христос? 
То спаси Себе й нас!” Інший же докоряв йому, кажучи: “Чи не боїшся ти Бога, коли й сам на 
те саме засуджений? Але ми справедливо засуджені, і належну заплату за вчинки свої бере-
мо, — Цей же жодного зла не вчинив”. І сказав до Нього: “Спогадай мене, Господи, коли при-
йдеш у Царство Своє!”

І що відбувається у цей момент? “І промовив до нього Ісус: “Поправді кажу тобі: ти бу-
деш зо Мною сьогодні в раю!”

Висновок один: не йди за натовпом, не стань натовпом, а будь особистістю, котра 
мислить і сповідує власні гріхи перед Богом, та слідуй за воскреслим Христом! Іди за 
Ним геть до дверей раю і далі!
2. Вивчення ключового вірша

Перша частина цього вірша (“Блаженні, кому прощені беззаконня, і кому прикриті 
гріхи”) написана олівцем на папері. Після того як діти кілька разів її прочитають і зна-
тимуть напам’ять, зітріть її гумкою. Друга частина цього вірша (“Блаженна людина, якій 
Господь не порахує гріха” Послання до римлян 4:7,8) теж написана олівцем тільки на ін-
шому папері. Проте її напишіть над олівцем зеленим фломастером на знак того, що це 
обітниця Господня.
3. Закріплення вивченого

Біблія — це одна незаперечна істина, яка вчить нас правди. Правди про покаян-
ня, прощення для успадкування неба. Невеликий дерев’яний хрест — це символ смер-
ті Христа, але нашого спасіння; наочність-зображення на аркушах формату А4: перша 
пара — 2 аркуші чорного кольору — це розбійник, який згрішив та не визнав своєї про-
вини, друга пара — один аркуш чорного кольору, другий білого — це злочинець, який 
згрішив та покаявся перед Господом; третя пара — аркуш із зображеним червоним хрес-
том, аркуш із зображеним білим хрестом (контури хреста) — символи смерті та воскре-
сіння Ісуса Христа.

IV. Підсумки
Приміщення, в якому проходить заняття, можна поділити на два табори: розумні 

люди і нерозумні. Для наочності на підлозі можна прокласти цю лінію паперовим скот-
чем. Потім дітям запропонуйте вибір: відповідно до того, до якого табору ви хочете на-
лежати, перейдіть на той чи інший бік. Зробили? Обговоріть із вихованцями їхнє рішен-
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ня. А після того як вони сядуть на свої місця, на цю паперову скотчеву смугу накладіть 
ще одну таким чином, щоб утворився хрест. І, не підіймаючи дітей з їхніх місць, попро-
сіть, аби вони думками перенеслися по той чи інший бік цього зображеного хреста. На 
чиєму боці вони? На боці глузувань, гордості? Чи усвідомлення власних гріхів і покаян-
ня? Які слова вони хочуть почути від Христа: про рай чи пекло?
Молитва

“Господи, вислухай молитву мою, почуй благання моє в Своїй вірності, у правді Сво-
їй обізвися до мене! І на суд не вступай із рабом Своїм, — бо жоден живий перед облич-
чям Твоїм справедливим не буде! Об’яви мені вранці Своє милосердя, бо на Тебе наді-
юсь, повідом Ти мене про дорогу, якою я маю ходити, бо до Тебе підношу я душу свою! 
Урятуй мене, Господи, від моїх ворогів, бо до Тебе вдаюся! Навчи мене волю чинити 
Твою, бо Ти Бог мій, — добрий дух Твій нехай провадить мене по рівній землі! Ради 
Ймення Свого, о Господи, оживи мене, своєю правдою виведи душу мою від недолі!” 
(Псалом 142:1, 2, 8-11).

Скарбниця життєвої мудрості
Бог може змінити долю людини навіть за мить до її смерті. 
У Творця багато чистовиків для смиренної людини. 
Наш Бог — це Бог другого шансу! 
Для Бога нема безвихідних ситуацій. 
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Х І Д  У Р О К У

І. Організація навчальної діяльності
Спробуйте знайти чи змоделювати єврейський одяг. Зу-

стріньте дітей у ньому, нехай учні здогадаються, якому наро-
дові належить це національне вбрання.

ІІ. Мотивація
1. Бесіда

Покажіть фотографії євреїв.
Що ви знаєте про цей народ? 
Чи хороші ці люди? Чому? 
Звідки ви дізналися про них? 

2. Розповідь вчителя
Євреї — досить давній народ, що має свою особливу істо-

рію та традиції. А розпочалося все у 2040 році до н.е. в Пів-
нічній Месопотамії, коли народився старозавітний патріарх 
Авраам. На 75 році життя він прибув до Ханаану, звідки й по-
чалася історія єврейського народу.

Слово “єврей” походить від прізвиська патріарха “га-іврі”, 
що означає “прибулий із того боку ріки”. Бог пообіцяв Авраа-
мові багатьох нащадків і благословення для них. Господь ви-
брав цей народ для себе, тому він став особливим і згодом 
серед євреїв мав народитись Ісус, щоб виконати місію спа-
сіння. До певного часу все йшло добре: пророки проголоси-
ли про прихід Месії, і євреї чекали Його — Свого Царя. І ось 
Він прийшов...

ІІІ. Основна частина уроку
1. Бесіда:

Що ви знаєте про життя Ісуса? 
Яким Він був? 
Чому Його розп’яли? 
Чи покарані злочинці, що розпинали Сина Божого? 

2. Читання біблійного тексту (Матвія 27:11-26).
Особливу увагу зверніть на 25 вірш.

3. Історична довідка
Дати можна записувати на дошці — це сприятиме глиб-

шому сприйняттю.
73 рік — у Європі відбувається затвердження християн- 
ства, тому землі Ізраїлю стають священними для хрис-

У Р О К  2 3
ТЕ М А

«Як євреї долю обирали»

Мета
Освітня:  розповісти про на-
слідки неправильних вчинків 
стародавніх євреїв та долю 
єврейського народу.
Виховна:  виховати співчуття 
до чужих страждань.
Розвивальна:  розвину-
ти вміння прогнозувати свої 
слова і вчинки.

Біблійна основа:  Матвія 
27:11-26.
Найважливіша думка уро- 
ку: те, що я роблю сьогодні, 
визначає моє завтра.
Ключовий вірш:  “...бо Бог 
нас не призначив на гнів, але 
щоб спасіння одержали Гос-
подом нашим Ісусом Хрис-
том...” (1 Солунян 5:9).
Обладнання:  Біблія, єврей-
ський одяг, фотографії із зо-
браженням єврейських чоло-
віків і жінок.
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тиян, юдеям заборонено відвідувати Єрусалим, окрім одного дня в році — 9 ава, 
коли вони оплакують зруйнування Єрусалимського храму.
636 рік — араби захоплюють Ізраїль і правлять там майже 5 століть, євреї не мають  
своєї країни, вони вигнанці і змушені розпорошитися по світу.
1941 рік — Друга світова війна, геноцид єврейського народу, загинуло 6 млн євре- 
їв, 1,5 млн дітей.
1948 рік — проголошено створення держави Ізраїль, але й до сьогодні лише 42%  
усіх євреїв живе на Батьківщині (45% — у США).

За бажанням можете додати ще кілька фактів, відомих вам.
4. Вивчення ключового вірша

Божої волі не було на те, щоб євреїв мучити чи знищувати. Вони самі вибрали свою 
долю. Подібно і з нами: Бог нам призначив життя у раю, але ми вибираємо йти до раю 
чи до пекла, жити з Богом чи без Нього.

ІV. Підсумки
1. Бесіда:

Чим ми схожі з євреями?  (Ми теж говоримо і робимо необдумано).
Які наслідки можуть мати необдумані вчинки? 
Як ви вважаєте, чи шкодували про свої слова євреї? 
Чи всі євреї були покарані?  (Ті, що покаялись, ні).
Чи варто негативно ставитися до цього народу? Чому? 

2. Молитва
Помоліться за єврейський народ, попросіть у Бога для них мудрості, щоб вони зрозу-

міли, що Ісус — то Месія, і прийшли до Нього.

Мертвий чи живий?
Якось онук прийшов до свого дідуся — великого вченого. В руці за плечима хлопчина 

стискав пташеня, яке спіймав у саду. Хитро поглядаючи на дідуся, онук спитав:
—  Горобчик, якого я маю, живий чи мертвий?
— Мертвий! — сказав учений.
Хлопчина розтулив долоню і, сміючись, підкинув пташку вгору, і та собі полетіла.
— Дідусю, ти помилився! — радісно вигукнув хлопець.
Якби дідусь відповів “Живий”, то хлопчик, аби перемога була за ним, задушив би 

пташеня.
Тоді мудрець, усміхаючись, промовив:
— Бачиш, відповідь була у твоїй руці.
Смерть чи вічне життя — в наших руках. Вибір, навіть найменший, який ти сьогодні зро-

биш, визначить твоє вічне призначення.
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Х І Д  У Р О К У

І. Організація навчальної діяльності

ІІ. Мотивація
На тижні розішліть дітям повідомлення із запрошенням 

на весілля, вкажіть годину, місце та число уроку.
Накрийте столи скатертинами, розставте столові прибо-

ри, прикрасьте кімнату, розкладіть біля тарілок картки з іме-
нами і запросіть дітей на весілля, при вході на всіх одягніть 
однаковий одяг. Розповідаючи історію, поступово додавай-
те декорації (квіти у вазочках, свічки, стрічки чи бутоньєр-
ки для кожної дитини, маленькі іменні подаруночки, які кла-
дуть на весіллі біля тарілок та інші речі на ваш розсуд).

ІІІ. Основна частина уроку
1. Розповідь вчителя (беручи за основу уривок з Євангелія від 

Матвія 22:1-14, потренуйтеся розповідати емоційно, цікаво, 
захоплююче — словом, якнайкраще).

2. Бесіда (спонукайте дітей провести аналогію із сьогоденням):
Хто, на вашу думку, є Царем? 
Хто — Син? 
Хто є запрошеними?  (Передусім це були євреї, але через те, 
що вони не прийняли запрошення, ними стали і ми).
Які відмовки були у людей, що не прийшли на весіл- 
ля? Чи вагомими вони були? Чому?
Що варто було б зробити тим, хто вбив слуг?  (Цар не 
покарав. Так і в житті: Бог не завжди карає за неправиль-
ний вибір — людина покарає сама себе наслідками своїх 
помилок).
Чому слуги впустили чоловіка, вбраного не у весіль- 
ний одяг? (Можливо, він мав якісь титули чи посади або, 
може, йому якось вдалося оминути слуг).
Де нам взяти одяг для весільного обіду?  (Його нам дав 
Ісус, він називається одяг праведності (в даному випадку 
його символізують футболки, які ви одягнули, перш ніж за-
йти на весільний обід). Христос постраждав за нас і одягнув 
нас в одяг, який дозволяє нам прийти на Його весілля, але 
від нас залежить, яким він буде: чистим і прикрашеним чи 
брудним і занехаяним).
Чим ми можемо прикрасити наш “одяг”?  (Добрими 
справами і праведним життям).

У Р О К  2 4
ТЕ М А

«Весілля Царя»

Мета
Освітня:  пояснити, що Цар 
кличе кожного на весілля, 
ми вибираємо: прийти чи 
проігнорувати.
Виховна:  спонукати робити 
правильний вибір у житті.
Розвивальна:  розвинути ба-
жання мати весільний одяг, 
берегти та прикрашати його.

Біблійна основа:  Матвія 
22:1-14.
Найважливіша думка уро- 
ку: Ісус запрошує кожного 
у Своє Царство, але вибір за 
нами — приймемо ми запро-
шення чи ні.
Ключовий вірш:  “Отож, ува-
жайте, щоб поводитися обе-
режно, не як немудрі, але 
як мудрі, використовуючи 
час, — дні-бо лукаві!” (Ефе-
сян 5:15).

Обладнання:  Біблія, скатер-
тини, посуд, квіти, бутоньєр-
ки, свічки, повітряні кульки, 
стрічки, іменні подаруночки, 
картки з іменами, однаковий 
одяг (футболки), цукерки, пе-
чиво, сік чи чай.
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Чим ми забруднюємо наш одяг?  (Вчинками, які зневажають Ісуса Христа, словом, 
живемо не так, як Він написав у Своєму Слові — Біблії).
Як очистити одяг, коли він брудний і не весільний?  (Попросити пробачення у Бога 
за те, що бруднили одяг праведності, або попросити цей одяг, якщо у нас його до сьо-
годні немає).
Чи приємно Богові, коли наш одяг чистий і прикрашений? 
Хто бажає забруднити наш весільний одяг?  (Диявол, він намагається заплямувати 
нас, пропонуючи різні речі, що не до вподоби Богові, наприклад: спонукає дивитися не-
гативні фільми, робити шкідливі звички, говорити лайливі слова і т.д.).
Коли відбудеться весілля?  (Ми не знаємо, тому маємо бути готовими завжди).

3. Вивчення ключового вірша
Напишіть його на гарних листівочках.

IV. Підсумки
1. Поставте на стіл печиво, цукерки, чай чи сік. Поговоріть про покаяння, про 

правильний вибір у житті, розкажіть, як його зробили ви і що це вам дало. Розповідайте 
щиро, без прикрас.

2. Молитва
Попросіть у Бога весільного одягу, попросіть пробачення, якщо він у вас брудний, та 

сили прикрашати його і тримати у чистоті.
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У Р О К  2 5
ТЕ М А

«Дорожчий за скарб»

Мета
Освітня:  з’ясувати, чому Ісу-
сові Христу є цінною кожна 
дитина на цьому світі.
Виховна:  виховати бажан-
ня цінувати любов Бога до 
дітей.
Розвивальна:  поясни-
ти, чому, за словами Гос-
пода, дітям належить 
Царство Небесне.

Біблійна основа:  Марка 
10:13-16.
Найважливіша думка уро- 
ку: Ісус Христос дарує дітям 
Царство Боже.
Ключовий вірш:  “Поправ-
ді кажу вам: Хто Божого Цар-
ства не прийме, немов те 
дитя, то у нього не ввійде” 
(Марка 10:15).
Обладнання:  Біблія, папір та 
кольорові олівці персональ-
но для кожної дитини, папе-
ровий ланцюг для вивчення 
ключового вірша, ножиці, па-
пір та ручки усім дітям гру-
пи для написання листів, фо-
тографії групи у тій кількості, 
скільки вихованців у групі, 
скарбничка із роздруковани-
ми афоризмами.

Х І Д  У Р О К У

І. Організація навчальної діяльності
1. Привітання
2. Молитва

ІІ. Мотивація
Гра-зачіпка “Портретисти”

За всіх часів та у всіх народів цінувалися портрети. Біль-
ше того, вони передавалися із покоління в покоління та ша-
нобливо зберігалися, були фамільною цінністю. Мало хто міг 
сам себе зобразити, оскільки не всі охочі мати власний пор-
трет були художниками. Тому вони кликали до себе фахівців 
цієї малярської справи. Уявімо зараз, що ми в майстерні ви-
датних художників XXI сторіччя. Серед них — ... (і в цю мить 
вихователь називає прізвища та імена усіх своїх вихованців). 
Саме зараз вони беруть до рук папір та олівець і пишуть ше-
деври — своїх друзів.

Дітям дається завдання: зобразити один одного. Це має 
відбуватися почергово. Один сидить, інший його малює, і на-
впаки. Портрети підписуються та ставиться криптонім у пра-
вому нижньому кутку — автограф художника.

Обговорення гри:
Чи сподобався вам ваш портрет? 
Що би ви хотіли у ньому змінити? 
Вас уже хтось малював? Хто саме? 
Чи важко вам було працювати над портретом свого  
колеги?
Чи сподобалося вам те, як ви виконали чийсь портрет? 
Чи є цінними для вас ці малюнки? 

Висновок
Бог цінує кожну дитину, яка є на даний момент у групі і три-

має в руках цей скромний портрет. Кожна дитина є цінною 
для Нього, бо Христос творив нас індивідуально, Він доклав 
до цього чимало зусиль, аби ми мали гармонійне тіло і вічну 
душу. Він любить вас, охочий допомогти та навчити, у будь-
яку мить вашого життя Він готовий вислухати вашу молитву. Він 
створив вас для вічності — Царства Божого, Він є вашим Не-
бесним Батьком і Заступником. Більше того, Господь уже вря-
тував вашу душу від загибелі, лише потрібно повірити у це. І 
той факт, що вам належить Царство Боже, не випадковий. Його 
констатував Сам Господь. А Він ніколи не обманює і не поми-
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ляється. Якщо Ісус Христос приготував для усіх дітей такий подарунок, то чи не варто полю-
бити Його за це?

ІІІ. Основна частина уроку
1. Вивчення нового матеріалу

Із Біблії зачитується текст — Марка 10:13-16.
Ісус Христос, живучи на землі, знаходив час для найважливішого — людей! Він від-

давав їм усе, що мав, зрештою, і саме життя. Але коли настав момент, що дорослі люди 
почали вважати, ніби діти можуть стати на заваді Ісусу, Він навіть обурився. Як вони мо-
гли таке подумати? Діти для Бога були, є і будуть великою цінністю! Дітвору, яка була 
поруч, Він пригорнув і поблагословив, поклавши на них руки. Тому кожне дитяче серце 
має знати: у нього є Той, Котрий любить його понад усе на світі. Любить настільки силь-
но, що не пошкодував навіть власного життя. Його ім’я — Ісус Христос!
2. Вивчення ключового вірша

Дайте дітям один довгий ланцюжок, приготовлений заздалегідь. Він складається із 
“намистинок” — паперових кульок, у яких заховані по одному слову із ключового вірша. 
Поміж них є і порожні “намистинки”. Вихованці отримують завдання: за біблійним по-
силанням (Марка 10:15) скласти вірш та повторити його гуртом. Аби виконати це за-
вдання, діти отримують одну хвилину (визначайте час для виконання завдання, врахо-
вуюючи вік ваших вихованців).
3. Закріплення вивченого

Діти пишуть персональні листи Ісусу Христу, при бажанні охочі зачитують їх уголос, 
підписують їх своїм прізвищем та іменем і віддають вчителеві.

Кожній дитині на згадку про пройдений навчальний рік подаруйте фотографію її 
групи, зроблену заздалегідь. На зворотному боці напишіть біблійну цитату цього уроку: 
“Поправді кажу вам: Хто Божого Царства не прийме, немов те дитя, то у нього не ввійде” 
(Марка 10:15), датуйте цю світлину, а вихованці нехай поставлять свої підписи.

ІV. Підсумки
Бог полюбив дитину любов’ю вічною і ніколи від неї не відмовиться! Саме Біблія за-

певняє нас у цьому! А це Книга, що промовляє істину!
Молитва

“Спасибі Тобі, Господи, за незбагненну любов Твою до нас — дітей Твоїх! Ми вклоня-
ємося Тобі, Святий Отче, за щоденну Твою турботу та опіку, за милість Твою, яка онов-
люється щоранку, і за повне прийняття нас — грішних людей. Прости нам, очисти від 
усякої неправди і наповни наші серця Твоїм божественним миром та небесною мудріс-
тю. Амінь”.

Скарбниця життєвої мудрості
Бог — наш Батько, тому ми ніколи не будемо самотніми. 
Бути дитиною Божою — це великий привілей. Навіть більший від народження у цар- 
ській сім’ї.
Господь ніколи не зречеться Своїх дітей. 
Бог карає Своїх дітей за гріх, але і милує, коли ті просять у Нього прощення. Карає, бо  
вони Йому небайдужі, і хоче, аби Його діти ставали кращими.
Преображатися в образ Божий може лише та людина, яка умалила себе до стану дитини  
і завжди споглядає на Творця.
Мати серце Божої дитини означає бути щирим і радіти кожному Божому дню. 
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