
 

БІБЛІЙНА ОСНОВА:  Івана 5: 1-15 

 

НАЙВАЖЛИВІША ДУМКА УРОКУ: Ісус — Бог, Який 

лікує не тільки тіло, а й душу. Лише Він може зцілити 

людину від хвороби «гріха». 
 

КЛЮЧОВИЙ ВІРШ: «Син бо Людський прийшов, щоб 

спасти загинуле» (Матвія 18:11).  

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 

інших; 

Коли я не маю часу, пошли до мене когось, хто потребує 

негайної допомоги; 

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 



Питаннячка для роздумів: 

1. Чому Христос запитав: «Чи хочеш бути здоровим?» 

Хіба це не було очевидно? 

  ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 

2.  З якою метою Ісус сказав хворому взяти ложе у суботу? 

  ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 

3.  Як ти вважаєш, чи змінився розслаблений після зустрічі з 

Христом? Як? 

  -----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 

 

 

Ввіддай 
людині 

крихітку себе. 
За це душа 

поповнюється 
світлом. 

Л. Костенко 

Помічай 
тих, хто 

потребує 
допомоги 

Показуй на 
практиці, 

що значить 
милість та 
любов до 

ближнього 



 
 

БІБЛІЙНА ОСНОВА:  Луки 5:1-11 
  

НАЙВАЖЛИВІША ДУМКА УРОКУ:  Те, що 

для людей є сенсацією, для Бога – звичайна 

річ. 
 

КЛЮЧОВИЙ ВІРШ: «...Неможливе це людям — та 
можливе все Богові» (Матвія 19:26). 

 Скумбрія і тунець гине, якщо перестає рухатися. 
 Глибоководні риби при підйомі на поверхню нерідко 
вибухають через різке зменшення навколишнього тиску. 
 Електричний вугор уміє виробляти струм напругою до 650 
вольт. 
 Летюча риба здатна пливти і літати, вистрибуючи з води, зі 
швидкістю до 65 кілометрів на годину. 
 Єдина істота, здатна бачити інфрачервоне й 
ультрафіолетове випромінювання, - золота рибка, а по суті, 
звичайний карась. 
 У деяких видів сомів у роті може бути до 100.000 смакових 
рецепторів. У людини - в десять разів менше. 
 Риби вміють позіхати. 
 Око гігантського кальмара розміром з тарілку. 



Питаннячка для роздумів: 

1. Чому те, що рибалки зробили гарний улов, стало 

чудом? 

  ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 

2.  Для чого Ісус зробив це чудо? 

  ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 

3.  Чому Петро попросив Ісуса «вийти від нього», невже він хотів 

вигнати Христа з човна? 

  -----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 

4. Що означає ловити людей? Чим відрізняється 
ловлення людей від ловлення риби? 

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Ісус Христос 

Спостережливий 

Передбачливий 

Турботливий 

Не підкорявся стереотипам 



 

БІБЛІЙНА ОСНОВА:  Матвія 8: 5-13 
 

НАЙВАЖЛИВІША ДУМКА УРОКУ:  Віра творить 

чудеса навіть на відстані. 
 

КЛЮЧОВИЙ ВІРШ: « І все, чого ви в молитві попросите з 

вірою, - то одержите» ( Матвія 21:22).  

Одного хлопчика мама послала до магазину дещо 

купити. Він дуже сумлінно виконував це 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. 
 



Питаннячка для роздумів: 

1. Що у цій історії розповідається про сотника? 

  -------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 

2.  Чи легко було сотникові довіряти Ісусу? Обґрунтуй думку. 

  ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 

3.  Чому Христос похвалив сотника перед людьми? 

  -----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 

4. Чому важко довіряти Ісусу сьогодні? 
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

5. Чи траплялись у вашому житті чуда, які Бог творив на відстані, 
адже Він зараз на небі? 
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

 
 
 

 



 

БІБЛІЙНА ОСНОВА:  Матвія 6: 22,23 
 

НАЙВАЖЛИВІША ДУМКА УРОКУ: Очі – потужне 

джерело 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). 

 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. 



Питаннячка для роздумів: 

1. Чому ми маємо зупиняти власний погляд лише на 

хорошому? 

  ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 

2.  Чого хорошого можна навчитись завдяки комп’ютеру? 

  ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 

3.  Чого поганого можна навчитись завдяки комп’ютеру? 

  -------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- 

4. Ти керуєш комп’ютером чи він тобою? Чому? 
  ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 

 
 

 

Порада: Якщо комп’ютер керує 

тобою, а не ти ним, залиш його 

до того часу, коли ти 

подорослішаєш! 

 

 

 

 



 

БІБЛІЙНА ОСНОВА:  Матвія 18: 21-35 
 

НАЙВАЖЛИВІША ДУМКА УРОКУ:  Прощати людям 

їхні провини потрібно постійно, тому що і ми постійно 

помиляємося. 
 

КЛЮЧОВИЙ ВІРШ: «І коли стоїте на молитві, то 

прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш 

Небесний пробачив вам прогріхи ваші» (Марка 11:25). 

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. 

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 



Питаннячка для роздумів: 

1. Чому ми маємо прощати людей, котрі завдають нам 

болю? 

  ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 

2.  До чого призводить наше непрощення? 

  ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 

3.  Що тобі найтяжче пробачити? Чому? 

  -----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------  

 

 

У молитві «Отче наш» Христос сказав: «І 
прости нам провини, як і ми прощаємо 
винуватцям 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 процесі 

прощення важливо зрозуміти людину, котра нас образила. 
Важко, але потрібно… Прощення — це вияв волі, це 
прийняте рішення особисто вами. Прощення — це важка 
праця душі. Але якщо ви з недруга зробите собі друга, то 
вас можна буде назвати переможцем. Переможцем над 
самим собою. 
 



 

БІБЛІЙНА ОСНОВА:  Івана 18: 28-40; 19: 1-16 
 

НАЙВАЖЛИВІША ДУМКА УРОКУ: Христос проповідує 

правду за будь-яких обставин Свого життя. 

 

КЛЮЧОВИЙ ВІРШ: «Кожен, хто з правди, той чує Мій 

голос» (Івана 18:37б). 

 

Правда — 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 
самого себе 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.



Питаннячка для роздумів: 

1. Чого найбільше боявся Пилат? 

  -------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 

2.  Ти проповідуєш правду за будь-яких обставин свого життя? Чому? 

  ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 

3.  Що легше робити: чинити добро чи відмовитись від нього, взагалі 

нічого не роблячи? 

  -----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 

 
 

 

 

Не варто смакувати гріх, 

краще насолодитися 

Божою правдою та Його 

Словом. Слідуючи по 

Господніми слідами, ми 

ходитимемо у правильні місця і чинитимемо правду 

своїми руками. І це не буде обмеженням, за це буде 

обіцяна Богом нагорода. 

 

 



 

БІБЛІЙНА ОСНОВА:  Луки 23:39-43 
 

НАЙВАЖЛИВІША ДУМКА УРОКУ: Бог змінює долю 

людини навіть за крок до її смерті. 
 

КЛЮЧОВИЙ ВІРШ: «Блаженні, кому прощені 

беззаконня, і кому прикриті гріхи. Блаженна людина, 

якій Господь не порахує гріха!» (Римлян 4:7,8)  

 

 
 

Бог може змінити 
долю людини 

навіть за мить до 
її смерті. У Творця багато 

чистовиків для 
смиренної 
людини. 

Чесне визнання 
власної провини 
може врятувати 
тебе від вічної 

загибелі. 

Для Бога нема 
безвихідних 
ситуацій. 

Наш Бог — це 
Бог другого 

шансу! 



Питаннячка для роздумів: 

1. Що можна сказати про розмову Ісуса і розбійників 

на хрестах? 

  ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 

2.  Чому Ісус потурбувався про розбійника навіть на хресті? 

  ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 

3.  А ти не боїшся запізнитись зустрітись з Ісусом? 

  -----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 

 

Виходить, що майже усі (не враховуючи апостолів та 
прибічників Ісуса), від малого до великого, на горі Голгофа насміхалися? Тим, 
хто залишився по той бік хреста, добре: вони живуть і будуть жити, тому 
сміливо можуть глузувати, їхньому життю нічого не загрожує і особа, на ім’я 
смерть, не зазирає їм у вічі. А що робити цим, котрі на хресті? Логічною була б 
відповідь: думати про вічність. Проте ні, один із розіп’ятих розбійників 
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 беремо, — Цей же жодного зла 
не вчинив». І сказав до Нього: «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у 

Царство Своє!» І що відбувається у цей момент? «І 
промовив до нього Ісус: «По-правді кажу тобі: ти будеш 
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, слідуй за воскреслим 
Христом! Іди за Ним аж до дверей раю і далі! 



 

БІБЛІЙНА ОСНОВА:  Івана 8:1-11 
 

НАЙВАЖЛИВІША ДУМКА УРОКУ: Кожен із нас 

особисто відповідає 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).  

1 Ісус же пішов на Оливну гору. 
2 А вдосвіта знову прийшов до храму; весь народ ішов до нього; сівши, навчав їх. 

3 Приводять книжники й фарисеї жінку, зловлену під час перелюбу; поставивши її 
посередині, 

4 кажуть до нього: Учителю, ця жінка явно була спіймана в перелюбі. 
5 В законі Мойсей наказав нам таких побивати камінням. Що ти на це скажеш? 
6 Це розповідали, випробовуючи його, щоб мати на чому оскаржити його. Ісус же, 

схилившись додолу, писав пальцем на землі, 
7 Як наполягали у своїх запитаннях, підвівся і сказав до них: Хто з вас без гріха, 

хай перший кине на неї камінь. 
8 І знову, схилившись, писав на землі. 

9 Вони ж, почувши, відходили один по одному, почавши від старших; і лишився сам 
та жінка, що стояла посередині. 

10 Ісус, підвівши голову і не побачивши нікого, лиш саму жінку, сказав їй: Жінко, де 
вони, ті, що звинуватили тебе? Ніхто тебе не засудив? 

11 Вона відповіла: Ніхто, Господи. Сказав їй Ісус: Я тебе також не засуджую. Іди й 
відтепер більше не гріши. 

(Iван.8:1-11) 



Питаннячка для роздумів: 

1. Як почувалася жінка, коли стояла перед Ісусом? 

  -------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 

2.  Що зробив Ісус? Чи виправдовував Він гріх, що зробила жінка? 

  ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 

3.  Як ви вважаєте, чи змінилося життя жінки після зустрічі з Ісусом? 

Як? 

  -----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

Кожен із нас особисто відповідає 

за своє життя. Ісус зробив усе, 

аби врятувати нас від 

вічної загибелі; бути з 

Ним або ж ні — 

рішення за нами. 

 



 

БІБЛІЙНА ОСНОВА:  Дії святих апостолів 9: 1-30 
 

НАЙВАЖЛИВІША ДУМКА УРОКУ: Бог змінює долю 

людини. 
 

КЛЮЧОВИЙ ВІРШ: «Тож покоріться під міцну Божу 

руку, щоб Він вас Свого часу повищив» (1 Петра 5:6).  

 

 

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. 
 



Питаннячка для роздумів: 

1. Чому Бог втрутився у задум Павла? 

  -------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 

2.  Чому Бог обрав саме Павла для такого великого служіння, яке 

той пізніше виконував? 

  ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 

3.  Яку ціну заплатив Павло, прийшовши до Ісуса? 
  -----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
---------------------------------------------------- 

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 Господню 
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 оповідач сліпий. 
— 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! 



 

БІБЛІЙНА ОСНОВА:  Марка 10: 13-16 
 

НАЙВАЖЛИВІША ДУМКА УРОКУ: Ісус Христос дарує 

дітям Царство Боже. 
 

КЛЮЧОВИЙ ВІРШ: «Поправді кажу вам: Хто Божого 

Царства не прийме, немов те дитя, то у нього не ввійде» 

(Марка 10:15).  

 

 

Бог — наш Батько, тому ми 
ніколи не будемо 

самотніми. 

Бути дитиною Божою — це великий 
привілей. Навіть більший від 
народження у царській сім’ї. 

Мати серце Божої дитини — 
означає бути щирим і радіти 

кожному Божому дню. 

Господь ніколи не 
зречеться Своїх дітей. 



Питаннячка для роздумів: 

1. Чи віриш ти, що Ісус дарує дітям Царство Боже? 

Чому? 

  ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 

2.  Біблія говорить, що ми маємо прийняти Царство Боже, як діти. 

Чому саме як діти? 

  ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 

3.  В чому ти вбачаєш свою цінність у Божих очах? 

  -----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 

 

Ісус Христос, живучи на землі, знаходив час 
для найважливішого — людей! Він віддавав 
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 могли 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 сильно, що не пошкодував 

навіть власного життя.  
Його Ім’я — Ісус Христос! 



Розклад 

8:00   Веселий підйом. 

8:10   Водні процедури біля берегів Дніпра. 

8:20   На зарядку вирушай! 

8:30   На одинці з Богом. 

9:00  Ранкова зустріч громади. 

9:30   Ура, сніда-но-о-ок! 

10:00 Розкопки на сторінках Біблії. 

11:00 Тутоньки! Тамоньки! Тудисеньки! 

14:00  Нарешті, обід. 

14:30 Не може бути. Проте, тихий час. 

15:30  Загальнотабірні змагання. 

17:00  Легкий перекус… 

17:20  Походи, спорт, купання та інші  

           цікавинки 

19:00  Дочекались! Вечеря. 

19:30  Вечірня  зустріч громади. 

21:00  Спілкування по групам. Вогнище. Снек. 

22:00  Водні процедури біля берегів Дніпра. 

22:30  На добраніч, Всім! 
 


