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Мета цієї програми — розвинути 
у вихованців недільної школи низку 
високих чеснот християнського ха-
рактеру, спонукати дітей до якісних 
поведінкових змін та внутрішніх 
перетворень. Адже люди з високими 
чеснотами характеру не лише 
мають повагу та прихиль-
ність у людей. Гарний 
характер людини є 
свідченням про те, 
що у ній живе Бог 
Духом Святим, 
а це в свою чергу є 
запорукою рясних 
Божих благосло-
вень і гарантією 
вічного життя 
у Божому Царстві.
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Передмова

ПР О Г Р А М А ,  яку ви тримаєте у руках, є творчим доробком сту-

дентів педагогічного курсу підвищення кваліфікації, який проходив 

у церкві «Воскресіння» м. Сакраменто (США) наприкінці 2018 року.

Розроблені уроки є підсумком набутих студентами знань та навичок 

під час проходження курсу.

Мета цієї програми — розвинути у вихованців недільної школи низку 

високих чеснот християнського характеру, спонукати дітей до якісних по-

ведінкових змін та внутрішніх перетворень. Адже люди з високими чес-

нотами характеру не лише мають повагу та прихильність у людей. Гарний 

характер людини є свідченням про те, що у ній живе Бог Духом Святим, 

а це в свою чергу є запорукою рясних Божих благословень і гарантією ві-

чного життя у Божому Царстві.

Ми закликаємо вас до творчого підходу при проведенні цих уроків. 

Ви маєте повне право адаптувати (і навіть повинні це робити) ці уроки 

до аудиторії, в якій викладаєте. Для когось та чи інша оповідь буде дуже 

влучною, а хтось вирішить, що її можна упустити, хтось із радістю ско-

ристається запропонованою грою, а хтось замінить її на свою, ліпшу.

Переконані, що при сумлінній підготовці вчителя, ці п’ять біблійних 

уроків стануть гарним інструментом для передачі наступному поколін-

ню практичних біблійних істин.
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Мапа програми
Риса 
характеру ДОВІРА ЖЕРТОВНІСТЬ ПРОЩЕННЯ СМІЛИВІСТЬ ЧЕСНІСТЬ

Тема Не зважаючи ні 
на що!

« Два» — це 
не зав жди мало

« Я хочу бути віль-
ним» або «Лицем 
до лиця»

Найкращий супут-
ник переможця!

« Зі слів своїх 
будеш засудже-
ний…» або «Зі 
слів своїх будеш 
виправданий…»

Подія Ной та потоп Вдова жертвує 
дві лепти.

Ісав прощає Якову 
за те, що той обма-
ном забрав у нього 
первородство.

Давид і Ґоліят. Історія про Ананію 
та Сапфіру

Мета
Освітня З’ясувати з дітьми, 

чого вартувала 
Ноєві його довіра 
до Бога.

З’ясувати з ді-
тьми, чому дві 
лепти, пожерт-
вувані вдовою, 
були такими 
цінними.

З’ясувати з дітьми, 
чому Ісав ображався 
на Якова.

З’ясувати з дітьми 
на прикладі Дави-
да, що Бог не за-
лишає тих, хто, до-
віряючи Йому, від-
стоює віру в Нього.

З’ясувати з дітьми, 
чому померли 
Ананія та Сапфіра.

Виховна Виховувати в ді-
тях розуміння, що 
Богу можна дові-
ряти на всі 100%.

Виховувати в ді-
тях бажання ді-
литися з іншими, 
щиро жертвува-
ти на прикладі 
вдови.

Виховувати в дітях 
бажання прощати, 
навіть коли це зда-
ється неможливим.

Виховувати в дітях 
сміливість.

Виховувати в ді-
тях чесність.

Розви-
вальна

Розвивати у дітях 
прагнення повніс-
тю довіряти Бого-
ві, бути мужніми 
у випробуваннях.

Розвивати у дітях 
бажання жертву-
вати від щирого 
серця.

Розвивати у дітях 
прагнення прощати і 
бути прощеними.

Розвивати у дітях 
необхідність від-
стоювати біблійні 
цінності й Боже 
Ім’я.

Розвивати у дітях 
прагнення бути 
чесними із Богом, 
собою та оточу-
ючими людьми. 
Мати страх Бо-
жий та повагу 
до інших.

Біблійна 
основа

Буття 6:7-22; 7:1-10; 
8:13-22.

Марка 12:41-44 Буття 33:1-20 І Самуїла 17:1-52 Дії  5:1-11.

Найважли-
віша думка 
уроку

Довіра до Бога 
дає людині 
мужність та без-
страшність перед 
труднощами.

Богові важливо, 
з яким серцем 
ми жертвуємо, 
а не що саме.

Прощення робить 
нас вільними і 
щасливими.

Потрібна неабияка 
сміливість, щоб 
відстоювати віру 
в Бога.

Наша неправда 
відштовхує нас від 
Бога та людей.

Ключовий 
вірш

Якова 2:26 «…Віра 
без діл мертва!» 

2 Коринтян 9:7 
«Нехай кожен 
дає, як серце 
йому призво-
ляє, — не в смут-
ку й не з при-
мусу, бо Бог 
любить того, хто 
з радістю дає!» 

Мт. 6:14-15 «Бо як 
людям ви простите 
прогріхи їхні, то про-
стить і вам ваш 
Небесний Отець. 
А коли ви не будете 
людям прощати, 
то й Отець ваш 
не простить вам 
прогріхів ваших».

Ісаї 41:10 «Не бій-
ся, з тобою бо Я, 
і не озирайсь, бо 
Я Бог твій! Зміцню 
Я тебе, і тобі по-
можу, і правицею 
правди Своєї тебе 
Я підтримаю».

Ефесян 4:25 «Тому 
то, неправду від-
кинувши, говоріть 
кожен правду 
до свого ближньо-
го, бо ми члени 
один для одного»
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Тема: Не зважаючи ні на що!

Подія: Ной та потоп

Мета:

—  Освітня: з’ясувати з дітьми, чого вартувала Ноєві його довіра 
до Бога.

—  Виховна: виховувати в дітях розуміння, що Богові можна дові-
ряти на всі 100%.

—  Розвивальна: розвивати у дітях прагнення повністю довіряти 
Богові, бути мужніми у випробуваннях.

Біблійна основа: Буття 6:7-22; 7:1-10; 8:13-22.

Найважливіша думка уроку: Довіра до Бога дає людині мужність та 
безстрашність перед труднощами.

Ключовий вірш: (Якова 2:26) «…Віра без діл мертва!».

Урок 1

Довіра
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Урок 1

Історична довідка

НО Й  (в перекладі з єврейської означає «Утішитель») був сином Ла-

меха, народився приблизно 1056 року по створенні світу. Останній 

у лінії десяти допотопних патріархів, але перший післяпотопний патрі-

арх нового людства та Божої віри (Буття 5:28-32). У віці 500 років породив 

трьох синів: Сима, Хама, Яфета.

Бог дав Ноєві пояснення щодо того, як саме потрібно було будувати 

ковчег (Буття 6:14-22). Ной не ремствував і не говорив Богові, що йому це 

не під силу. Він був слухняний і дотримувався всіх вказівок Бога (Буття 

6:22). Його віра була велика, і він довіряв Господу, навіть коли ще не ба-

чив кінцевого результату. Ною вдалося врятувати свою сім’ю в той час, 

коли весь світ був знищений, саме завдяки своїй слухняності (Євр 11:7). 

Саме віра спонукала його спорудити ковчег у пустелі, де поява води зда-

валася малоймовірною.

Коли сини Ноя підростали, вони також допомагали батькові в спору-

дженні ковчега і заготовці запасів харчів для людей і тварин. Дізнаючись 

про це будівництво, люди ладні були пройти величезну відстань, аби по-

дивитися та посміятися над тим, що відбувається. Вони піднімали Ноя 

на сміх і говорили, що він божевільний.

Минали роки, й ковчег ставав дедалі більшим. Чим ближче було за-

кінчення роботи, тим більше витріщак приходило, щоб підняти на сміх 

наполегливість Ноя і його синів. І весь цей час Ной продовжував говори-

ти насмішникам про прийдешній потоп, викликаний людським непослу-

Х
ід

 у
ро

ку
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Довіра

хом, і про те, що врятується лише той, хто покається і буде з Богом. Але 

ніхто, крім членів його родини, не вірив Ною.

Пересмішники дивувалися величезним розмірам ковчега, що знахо-

дився настільки далеко від місця, де б він міг плавати. Ковчег був вищим 

за чотириповерхову будівлю, а довжина його була вдесятеро більша, ніж 

висота. Він був споруджений на зразок величезного плаваючого зоопар-

ку. Всередині він був обладнаний клітками і стійлами для тих тварин, які 

повинні були в ньому знаходитися. Там були загородки для птахів, вен-

тиляційні люки, годівниці і все, що могло знадобитися для перевезення 

цього дивного живого вантажу.

Ноєві було 600 років, коли почався потоп. Від-
крилися всі джерела великої безодні і розчини-
лися небесні розтвори. Потоп тривав 190 днів: 
40 днів ішов дощ і потім іще 150 днів вода при-
бувала. Ной перебував у ковчезі 1 рік, 1 місяць і 
20 днів — до часу, коли той зупинився на Арарат-
ських горах у Вірменії .

Вийшовши з ковчега, він передусім приніс жертву Богові, Який збе-

ріг його життя. У відповідь Бог послав веселку — знак завіту між Ним та 

людьми. Цим Він говорив, що більше не каратиме людей потопом.

Для людей же, що живуть зараз, було дано Книгу Об’явлення, в якій 

вони попереджаються про кінець світу. Ми повинні зберігати віру, по-

вністю довіряти Богові й чекати приходу Месії. Пророки говорили нам 

про цей прихід. Церква також попереджає народи про великі біди, які 

знищать землю, можливо, навіть за життя багатьох із нас. Замість того, 

щоб прислухатися до цих попереджень, більшість із нас прагне лише кра-

щого життя: ми бажаємо мати якомога більше матеріальних благ, докла-

даючи якнайменше зусиль. Як за часів Ноя ці примарні мрії були похова-

ні під водою, так це може статися і тепер.

І.  Вступна частина

Вітання
Дозвольте дітям пофантазувати та придумати, як вітаються у різних 

країнах світу. В Китаї, Японії, Німеччині, Росії, Бразилії, США, Вірменії, Ка-

наді, Білорусі…. (країни обирайте на власний розсуд). Запитайте, можливо 

хтось і насправді знає, яке вітання притаманне для конкретної країни.
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Урок 1

Молитва
Сьогодні ви можете запропонувати дітям помолитись по двох, а ви 

звернетеся до Бога після того, як всі помоляться.

Гра-зачіпка
Сьогодні на урок вам потрібно підготувати смугу перешкод. Що це 

таке?

Смуга перешкод — це певна територія, обладнана різними пе-
решкодами й інженерними спорудами. Вона призначається 
для тренування військовослужбовців, з метою підвищення їхньої 
бойової та фізичної підготовки та набуття навичок подолання 
типових перешкод, які зустрічаються на полі бою. На тренуван-
нях виробляються: витривалість, спритність і швидкість реакції . 
(Вікіпедія)

Не лякайтеся, ми все це зробимо з підручних матеріалів. Інженерни-

ми спорудами у нас виступатимуть палки, стільці, пластикові пляшки, 

мотузки тощо. Все залежить від умов та можливостей, якими ви володіє-

те. А я вірю, що ви зможете зробити все якнайкраще.

Отож, всім дітям зав’язуються очі, так, щоб вони справді нічого не ба-

чили, — так і їм буде цікавіше, і ефект від гри буде кращим. Ви поясню-

єте, що зараз вони мають подолати смугу перешкод із закрити-

ми очима. Діти шикуються один за одним. Їм необхідно по-

вністю довіритися наставникові, який говоритиме, що 

робити. Але він буде казати це не дуже голосно, 

хто попереду буде добре чути, а ті, хто поза-

ду, мають уважно прислухатись і також 

виконувати вказівки, або ж проси-

ти про допомогу того, хто йде 

попереду.

Обов’язково по-

просіть, щоб вам 

хтось допоміг 

у проведенні цієї 

гри, і підготуйте-

ся заздалегідь.

Перешкоди, які ви можете встановити для дітей:

— Мотузка, прив’язана на рівні колін, — її потрібно переступити 

(звалилося дерево).

— Мотузка, прив’язана на рівні колін, — потрібно проповзти під 

нею (ще одне дерево).
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Довіра

— Два стільці поставлені близько один біля одного, — потрібно про-

йти бочком між ними (ущелина між скелями).

— На підлозі розкидано багато одноразових стаканчиків — дітям 

потрібно на носочках пробігтися по них (бите скло).

— Хтось збоку розприскує воду із пульверизатора на дітей (прохо-

димо біля водоспаду).

— Ввімкнутий фен із теплим повітрям або вентилятор, який дує 

на дітей (піщана буря).

Ви можете самостійно придумати подібні пункти і зробити гру 
максимально реалістичною. Діти не бачать умов, у яких вони ру-
хаються, а лише фантазують і уявляють. Це буде захоплива по-
дорож для них.

Обговорення гри. Запитайте у дітей:

Чи тяжко вам було долати цю смугу перешкод?  3

Що ви відчували, коли мали просто довіритися наставнику або  3

тому, хто йшов попереду? 

Чи не було тяжче тим, хто йшов позаду?  3

Чому так сталося?  3

Що їх найбільше налякало? 3

Сьогодні ми з вами поговоримо про чоловіка, який довірився Бого-

ві повністю. Його вірність і довіра до Бога випробовувалися більше ніж 

100 років, але він не зупинився, не зважаючи ні на що. Ні насмішки, ні 

глузування, ні тяжка праця не могли похитнути стовідсоткову довіру цієї 

людини до Бога. Чи цікаво вам, хто це?

Біблійна основа: Буття 6:7-22; 7:1-10; 8:13-22.

Ной будує ковчег
Минуло зовсім небагато часу, і люди, яких створив Бог, стали неслух-

няними. Адам і Єва скуштували плоди дерева, які Господь заборонив ку-

штувати. Вони були покарані: їм довелося залишити Едемський сад. Тоді 

у світі з’явилося лихо, з яким було впоратися зовсім не просто.

Багато років минуло відтоді, але люди, як і раніше, не хотіли слуха-

тися Бога. Вони чинили дуже погані речі. На землі залишився лише один 

добропорядний чоловік. Його звали Ной.

Бог вирішив покарати неслухняних людей. Він розповів Ноєві про те, 

що пошле на землю великий потоп.
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Господь звелів Ною збудувати велетенський човен з міцного дерева. 

Човен цей називався ковчег. У ньому мало бути багато відділень, дах, ві-

кно і двері. Щоб вода не потрапляла в ковчег, Бог сказав Ною, щоб він 

добре обсмолив його зсередини і ззовні. Ной зібрав у ковчег звірів — кож-

ного виду по парі. Потім він завантажив поживу як для всіх тварин, так і 

для своєї родини. Ной зробив усе так, як сказав йому Бог.

І ось пішов дощ. Він тривав дуже довго — сорок днів і сорок ночей. Уся 

земля вкрилася водою. Ковчег плавав на поверхні води, аж поки не скін-

чився потоп. Бог зберіг Ноя і його родину, а також усіх тварин у ковчезі.

Нарешті дощ припинився, хоча земля все ще була вкрита водою. Ми-

нув деякий час, і вода стала спадати. Завиднілася суша. Ковчег зупинився 

на горі Арарат.

Ной і його сім’я з радістю вийшли з ковчега. Ной випустив із нього і 

всіх тварин. Усі разом вони прославили Бога за дивовижний порятунок. 

А Бог помістив на небі веселку як обітницю, що на землі більше ніколи 

не буде потопу.

ІІ. Виклад нового матеріалу
Коли діти добре усвідомлять зміст та ціль прочитаного матеріалу, 

проводимо так зване журналістське розслідування. Його мета — глибше 

познайомитися з головним героєм Ноєм, мотивами його дій та поспосте-

рігати за його довірою до Бога.

Як це зробити? Використовуючи один із елементів індуктивного ви-

вчення Біблії.

Шість оглядових запитань — своєрідна формула, яка містить у собі 

запитання «Хто?», «Що?», «Де?», «Коли?», «Чому?» і «Як?» — дадуть 
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змогу об’єктивно зрозуміти текст. Правильно описаний репортаж завжди 

дає читачеві відповідь на ці запитання. Отож, обговорення проводиться 

за поданим нижче планом.

Хто 3  головний персонаж даного уривку?

Що 3  Бог велів йому зробити?

Де 3  і за яких обставин відбувалися згадані події?

Коли  3 герой почав діяти?

Чому 3  саме Ноя Бог обрав для виконання цієї місії?

Як 3  вплинула на подальшу долю Ноя та родини його довіра до Бо-

жого повеління?

Найважливіше запитання:

Яка ключова риса характеру відрізняла Ноя від інших людей? Як 
ти вважаєш, чи допоможе вона і тобі?

Допоміжні запитання, котрими можна скористатися:

1
Скільком людям Бог дозволив вря-
туватися у ковчезі?

Бог дозволив усім, але тільки восьмеро повірили і ввірили 
своє життя у Божі руки.

2
Скільки днів Ной знаходився у ков-
чезі при відчинених дверях і що це 
означало?

Двері ковчега залишалися відчиненими ще 7 днів, і це озна-
чає, що Бог дає людям останній шанс вибрати Його.

3

Хто закрив двері ковчега? Бог. (Короткий коментар). Можливо, деякі люди чекали того 
дня, коли Ной вийде з ковчега і почне сам зачиняти двері, і 
тоді вони зможуть вскочити до рятівного човна. Але Бог вчи-
нив по-іншому. Він вирішив зачинити двері ковчега особисто 
(до цього часу навіть Ной не знав, скільки днів двері залиша-
тимуться відчиненими). 

4

Чим ризикував Ной, будуючи 
ковчег?

— Люди могли подумати, що він хворий на голову.

— Власним авторитетом та авторитетом своєї сім’ї .

—  Марно витраченими роками, втратою здоров’я та матері-
альних благ.

5

Чим керувався Ной, будуючи ков-
чег, на які факти він опирався?

В Індонезії  слово «вірити» або «довіряти» має значення 
«спиратися, мати опору». Можна припустити, що ще до цієї 
події  Бог довів Ноєві, що Він вартий повної довіри. Господь 
вже не раз допомагав йому. А крім того, Ной чітко знав, що 
це Сам Бог дає йому доручення.

6
Як зрозуміти слова «згадав Бог 
про Ноя»? Чи означає це, що був 
момент, коли Бог забув про Ноя?

У біблійній мові вираз «і згадав» означає «почав діяти».

7
Чи можна розцінювати як недо-
віру до Бога те, що Ной випустив 
птахів із ковчега?

Бог не сказав Ноєві, скільки триватиме потоп. А відтак Він до-
зволив Ноєві діяти на свій розсуд.

8
Чи був Ной диваком для звичай-
них людей?
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Закріплення матеріалу
Запропонуйте дітям стати в коло один за одним і спробувати сісти 

на коліна один одному. А після цього зачитайте їм таку інформацію: 

«Люди, які більше вірять тим, хто їх оточує, довше живуть. Про це свід-

чить нове дослідження шведських учених, результати якого було опублі-

ковано в Journal of Epidemiology and Community Health.

В ході цього дослідження науковці вивчили дані про здоров’я і харак-

тер 25000 американців різної етнічної приналежності з 1978 по 2010 роки. 

Було виявлено, що недовірливі люди, які живуть в регіонах з, умовно ка-

жучи, «високим рівнем недовірливості», з великою ймовірністю вмирали 

передчасно.

Вчені вважають, що люди, схильні довіряти іншим, простіше соціалі-

зуються і менш сприйнятливі до стресів, тому нові дані не варто вважати 

дивними. Водночас вони зазначили, що рівень довірливості серед людей 

в США падає, що може призвести до поганих наслідків для громадського 

здоров’я».

«Залежно від того, довіряєте ви іншим людям чи ні — включаючи й 

незнайомців, — тривалість життя може збільшуватися або скорочуватися 

приблизно на 10 місяців», — сказав автор дослідження Александер Мі-

синг [Alexander Miething] зі Стокгольмського університету.

Довірливість знижувала ризик ранньої смерті на 17% у порівнянні з 

тими, хто ставиться до незнайомих людей із пересторогою.

Результати показали, що така риса як довірливість є незалежним про-

лонгуючим фактором тривалості життя, незалежно від рівня достатку і 

національності. В аналогічних дослідженнях у Данії й Фінляндії довірли-

вість відігравала важливість роль для чоловіків, ніж для жінок. У США та-

кої різниці виявлено не було.
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Нове дослідження підтверджує старі дані про те, що довіра допомагає 

швидше знаходити спільну мову з іншими. Ті, хто довіряє іншим, здатні 

краще мобілізувати підтримку оточуючих. Довіра зменшує тертя при со-

ціальних взаємодіях і полегшує психічний стрес.

Висновок: Щоб сісти і не впасти, вам потрібно було лише дові-
ритися тому, хто знаходився у вас за спиною. Довіра до людей 
позитивно впливає на ваше життя, наскільки ж більше благосло-
вення принесе у ваше життя довіра до Бога.

Ілюстрація
Підготуйте ватман, пензлики та фарбу семи кольорів веселки (червоний, 

оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий). На початку уро-

ку нехай ватман знаходиться на видному місті і на ньому будуть намальовані 

лише контури веселки, а в кінці уроку разом із дітьми розфарбуйте її.

Висновок: Щоразу, коли ви милуватиметесь веселкою, згадуйте 
не тільки про те, що більше ніколи не буде потопу, а й про те, що 
потрібно довіряти Богові, не зважаючи ні на що. Нехай ані думка 
людей, ані кепкування, ні критика не зможуть зламати вашу до-
віру до Бога. Будьте сильні в довірі — як Ной.

Коли ви будете довіряти Богові, ваше життя буде яскраве, наче 
веселка.

Повчальна історія

Два ангели
Два ангели, що подорожували, попросилися переночувати в будинку 

однієї заможної сім’ї. Ця сім’я виявилася не дуже гостинною й не захоті-

ла розмістити ангелів у затишній кімнаті для гостей. Натомість їм виді-

лили місце в холодному підвалі.

Коли вони стелили собі постіль, готуючись до сну, старший ангел по-

бачив діру в стіні і замурував її. Побачивши це, молодший ангел здивова-

но запитав, навіщо той це робить. Старший відповів:

— Не завжди все є таким, яким здається.

Наступної ночі вони попросилися в дім одного дуже бідного, але гос-

тинного чоловіка та його дружини.

Господарі розділили з ангелами небагату вечерю, яка у них була, і за-

пропонували ангелам влаштуватися на їхній теплій чистій постелі, щоб 

вони могли добре відпочити. Вранці, прокинувшись, ангели побачили, 

що господар і його дружина гірко плачуть. Їхня корова, молоко якої було 

єдиним доходом сім’ї, лежала мертвою в хліві. Молодший ангел запитав 

старшого:
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— Як все це зрозуміти? Перший чоловік мав усе, і ти ще й допоміг 

йому. Ця ж сім’я мала дуже мало, але була готова поділитися з нами усім, 

і ти дозволив, щоб у них померла єдина корова. Чому?

— Іноді все є не таким, як здається, — відповів старший ангел. — Коли 

ми були в підвалі багатія, я побачив, що в дірі у стіні є скарб із золотом. 

Через те, що господар був жадібний і не бажав чинити добро, я замурував 

стіну, щоб він не зміг знайти скарб.

Коли ж наступної ночі ми спали у ліжку цих добрих людей, ангел 

смерті прийшов по дружину господаря. Тоді я віддав йому корову. Отож, 

не завжди все є таким, яким здається. Ми ніколи не знаємо всього. І навіть 

якщо ми маємо віру, нам необхідно ще й навчитися довіряти і розуміти, 

що все, що стається, діє нам на добро. А розуміємо ми це лише з часом.

ІІІ. Висновок
Друже! Довіра до Бога може принести в твоє життя безліч благосло-

вень і перемог. Вона зміцнить тебе і допоможе йти вслід за Господом.

Тому завжди довіряй Богові — у всіх життєвих ситуаціях, не зважаючи 

ні на що і ні на кого. Господь не залишить тебе, Він дасть тобі мужності і 

сили пройти всі труднощі і випробування.

Відео
При потребі й можливості можете використати такі відео:

Доверие Богу Вера в Бога и вера Богу — разные вещи

hR ps://youtu.be/CG0QsbhpCrw hR ps://youtu.be/Fgu12RpX0H0
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Тема: «Два» — це не завжди мало

Подія: Вдова жертвує дві лепти.

Мета:

— Освітня: з’ясувати з дітьми, чому такими цінними були дві лепти, 
пожертвувані вдовою.

— Виховна: на прикладі вдови виховувати в дітях бажання ділити-
ся з іншими, щиро жертвувати.

— Розвивальна: розвивати в дітях бажання жертвувати від щирого 
серця.

Біблійна основа: Марка 12:41-44

Найважливіша думка уроку: Богові важливо, з яким серцем ми жерт-
вуємо, а не що саме.

Ключовий вірш: (2 Коринтян 9:7) «Нехай кожен дає, як серце йому при-
зволяє, — не в смутку й не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю 
дає!»

Урок 2

Жертовність
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Х
ід

 у
ро

ку Історична довідка

ЛЕ П Т А    це дрібна розмінна монета у грецькомовному світі. Пере-

кладається як «малий», «тонкий». В даному випадку мались на увазі 

найдрібніші римські монети, що так називалися в тих регіонах Римської 

імперії, де була поширена грецька мова.

З усіх жінок у Біблії, чиї імена не називаються, ця найбільш анонім-

на. А саме про неї ми хотіли б знати трохи більше. У Біблії згадується 

лише про пожертву, яку вона залишила в Святині. І все. Ми вдячні, що 

Ісус помітив її і похва-

лив за жертовність. 

Для усіх нас ця жінка 

є прикладом того, як 

можна довірити своє 

життя Богові і пожерт-

вувати останнім.

Доля вдови в ті 

часи була далеко 

не найлегшою. По-

збавлена опіки чоло-

віка, самотня жінка 

наражалася на різно-

манітні прикрощі та 

несправедливість. Її 

становище було трохи легшим, якщо вона мала вже дорослих дітей. Од-

нак вона завжди вирізнялася в натовпі, бо носила характерний удови-

ний одяг. На щастя, рання Церква оточувала турботою вдів, у яких не було 

родини, і визначала покарання тим, хто насмілювався зверхньо до них 

ставитися. Попри це статус вдови не був для жінок чимось приємним.

І. Вступна частина

Вітання
Зустрічати і вітатися з ними необхідно в дружній та теплій атмосфері. 

Дайте дітям зрозуміти, що ви дуже раді їх бачити, цінуєте їх та цікави-

тесь ними.

Молитва
Запропонуйте дітям помолитися вголос за бажанням, а ви завершіть 

молитву.

18



Жертовність

Гра-зачіпка
На початку уроку роздайте кожній дитині по 5 грн (по п’ять одногрив-

невих купюр). Діти вправі розпоряджатися грошима так, як забажають.

На столі поставте декілька коробок із отворами, куди можна кидати 

гроші. На одній із них напишіть: «На подарунки дітям в інтернат», на ін-

шій: «На церковні потреби», на третій: «На ремонт школи». А також має 

бути коробка із солодощами або різними цікавинками, які діти можуть 

придбати за гроші. На кожен «товар» приклейте наліпку з ціною (до 5грн). 

Ви можете змінити написи відповідно до ваших умов.

Запропонуйте дітям ознайомитися з написами на перших коробках 

та вмістом останньої. Після цього поясніть, що вони можуть самостійно 

розпорядитися отриманими коштами: вони можуть пожертвувати всю 

суму, розділити пожертви на різні цілі, або ж придбати щось для себе. 

Все це діти робитимуть анонімно, тобто всі виходять із кла-
су і по черзі заходять, роблячи свій вибір. Ми нікого не пови-
нні засуджувати або присоромлювати. Кожна дитина має право 
на вибір.

Щоб знати про вибір дітей і мати більше інформації для подальшої 

роботи з кожною дитиною, ви можете позначити купюри цифрами. Тоб-

то в однієї дитини всі гривні позначені цифрою 1, в когось 2 і т. д. Після 

уроку зробити висновки.

Обговорення гри. Кожен із нас володіє певною сумою грошей. Інколи 

їх багато, інколи мало. Але ми можемо ними розпоряджатися: щось ку-

пувати, позичити, віддати, жертвувати, накопичувати. Легше змиритися, 

якщо ти втратив 1 гривню, аніж коли 100. Але для когось і одна гривня має 

таку саму цінність, як для нас, скажімо, 100 гривень. Сьогодні ми погово-

римо про те, як найдрібніша монета може бути ціннішою за мільйони.

Біблійна основа: Марка 12:41-44

Найбільша пожертва
Одного дня Ісус сидів на храмовому майданчику, спостерігаючи, як 

люди заходили до храму та виходили з нього. Неподалік стояли тринад-

цять великих ящиків для пожертв, куди люди кидали монети. Ці гроші 

йшли на храмові витрати.

Ісус бачив, як багаті люди кидали до ящиків великі гроші. Одні клали 

монети тихо, без метушні, не привертаючи до себе уваги. Інші голосно 

перелічували гроші, аби всі бачили, скільки блискучих монет вони по-

жертвували Богові.
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Та ось повз Ісуса пройшла вбого вдягнена жінка. Вона була вдовою 

і в неї не було нікого, хто б заробляв та давав їй на прожиття. Ця жін-

ка опустила дві найдрібніші монетки до ящика з пожертвуваннями. Тоді 

Ісус сказав учням про неї:

«Чи звернули ви увагу на цю вбогу вдову, що поклала до ящика дві 

дрібні монети? Вона віддала Богові більше, аніж усі багатії разом узяті».

Учні не зрозуміли Ісусових слів; на їхній погляд, у них взагалі не було 

сенсу. Вони знали досить добре арифметику, аби підрахувати, хто по-

жертвував більше. Тоді Ісус пояснив:

«Багаті люди віддають Богові свої надлишки і роблять це без будь-

якої шкоди для себе. Їм нічого не вартувало пожертвувати якусь кількість 

золотих монет, адже собі вони залишали значно більше. А ця вдова від-

дала все, що мала, зовсім нічого не залишивши для себе. З цієї причини 

Бог і вважає її пожертву більшою за інші».

II. Виклад нового матеріалу

Сьогодні на урок до дітей прийде вдова, яка роз-
повість біблійну історію від першої особи. Це має 
бути відповідно бідно одягнена, повільна, врів-
новажена старенька жіночка.
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«Скажу одразу — я завжди була простою жінкою, вихованою в зви-

чайній родині лише з однією метою: знайти чоловіка й створити сім’ю. 

Оскільки не була я ані дуже багатою, ані надто вродливою, мої батьки 

не могли очікувати чогось великого для мене, тому й віддали мене заміж 

за простого, такого ж бідного, як ми самі, чоловіка. Впродовж усього на-

шого спільного життя ми жили в невеликому будинку, одягалися скром-

но і тяжко працювали, заробляючи собі на прожиття. Ми не могли дозво-

лити собі якихось розкошів. Найбільшою цінністю й багатством у нашо-

му житті була Святиня — храм, до якого ми ходили щосуботи. Гублячись 

у натовпі вірних, ми разом молилися, отримуючи в цій молитві розраду й 

підтримку. Ми приносили пожертви в міру наших можливостей. З часом 

зв’язок із Богом став сенсом мого життя.

А потім, коли мій чоловік помер від тривалої виснажливої хвороб, все 

змінилося... Лікування впродовж останніх тижнів його життя забрало всі 

наші заощадження. Я піклувалася про нього й одночасно намагалася роз-

добути якісь харчі. Було дуже важко. Зрештою, він помер, а я залишилася 

сама. Несподівано я стала частиною цілком іншого світу, — світу людей, 

викреслених із суспільства. У ті часи до вдів ставилися як до громадян 

другого ґатунку. Я працювала не покладаючи рук, щоб не померти з голо-

ду. А сенсом мого життя залишалася молитва в Святині й прославлення 

Бога.

Якось наприкінці тижня в мене залишилося лише дві лепти. Це було 

справді дуже небагато, а я ще навіть не купила харчів на наступний тиж-

день. Я стискала в долоні ці дві маленькі монетки, вирішивши для себе, що 

кину їх у скарбничку у Святині й довірю своє життя в Божі руки. Знаєте, 

Бог ніколи не підводив мене. Я твердо знала, що коли відведу Йому у сво-

єму житті перше місце, то Він попіклується про мене так, як піклується 

про лілії в полі та горобців на дереві.

Того дня в Святині я бачила, як багатії 

кидали до скарбнички цілі жмені золо-

тих монет. Їхні щедрі пожертви голосно 

дзвеніли, долітаючи до дна. Більшість із 

тих заможних людей робили це напоказ. 

Я дивилася на них і в душі бажала мати 

можливість віддати Богові стільки ж, 

скільки й вони. Потім пройшли книжни-

ки й інші релігійні лідери, гордо несучи 

свої дари. Нарешті, натовп зменшився, і 

змогли підійти ми, бідняки. Я обережно 

кинула до скарбнички свої дві маленькі 

монетки. Вони тихо дзенькнули. Моя по-

жертва була дуже скромна. Я була певна, 

що її ніхто навіть не помітив.
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Потім я вирушила додому, назустріч наступному тижню. Все було 

як зазвичай, проте щось у мені змінилося, коли я віддала все, що мала. 

Я не здатна цього описати. Думаю, що я відкрила для себе радість ще-

дрості, радість «віддавання».

Повертаючись додому, я почувалася настільки легко, ніби летіла 

в повітрі».

Закріплення матеріалу
Жертовність — християнська чеснота, яка полягає в самозреченні за-

ради виконання заповідей любові до Бога і ближнього.

Найвищими формами жертовності є мучеництво 
і смерть.

«Нехай не шукає ніхто свого власного, але кожен для ближньо- 3

го!» (1 Кор. 10:24).

«…Що тільки вчинили ви одному з найменших братів Моїх цих,  3

те Мені ви вчинили» (Мт. 25:40-45).

Християнська жертовність ґрунтується не просто на почутті обов’язку, 

але на любові.

«І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спа- 3

лення, та любови не маю, то пожитку не матиму жадного!» 

(1 Кор. 13:3).

Ілюстрація
У декількох місцях у приміщенні, де проходить урок, розвісьте лист-

ки, надрукувавши на них заздалегідь такі порівняння:

— «2>100 000»

— «50>100»

— «300>20»

— «100>150 000»

Висновок: Ваша жертовність не вимірюється в одиницях, вона 
залежить від того, з яким серцем ви жертвуєте, а також для чого 
або ж для Кого ви це робите. Дві гривні можуть мати більшу 
цінність і принести більше користі, ніж тисячі пожертвуваних 
грошей.
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Повчальна історія

Рейчел Беквіс [Rachel Beckwith]: 
9-річна дівчинка, яка врятувала понад 60 тисяч життів.

«Ця дівчинка після своєї смерті врятувала тисячі життів», — так кажуть 

про Рейчел Беквіс майже всі ЗМІ в різних країнах світу. Дев’ятирічна Рей-

чел збирала гроші на чисту питну воду для стражденної Африки, а також 

кілька разів відрощувала та віддавала своє волосся на перуки для дітей, 

хворих на рак. Вона трагічно загинула в автокатастрофі, але її останнє 

бажання стало порятунком для 60 тисяч осіб.

Одного разу в Сіетл приїхав керівник благодійної організації «Charity: 

water» Скотт Харрісон. У своїй лекції, на яку прийшла Рейчел Беквіс, він 

розповідав, як в найбідніших країнах люди потерпають від нестачі пит-

ної води. Дівчинка була шокована кадрами, на яких люди п’ють брудну 

воду з калюж і боліт, після часто помирають від найрізноманітніших ін-

фекційних захворювань.

Рейчел вмовила батьків не запрошувати нікого на її дев’ятий день 

народження, і попросила своїх друзів не робити їй подарунки, а замість 

цього переказати гроші на її сторіночку в фонді «Charity: water». Там вона 

збирала кошти для побудови колодязів, щоб допомогти бодай деяким 

жителям Африки отримати чисту питну воду.
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Дівчинці треба було зібрати 300 доларів, що, за розрахунками Фон-

ду, дало б змогу врятувати життя п’ятнадцяти осіб. Це був не перший 

її благодійний вчинок: ра-

ніше вона двічі відрощу-

вала і зістригала волосся, 

щоб віддати його на перуки 

для дітей з онкологічними 

захворюваннями.

Однак, заощаджую-

чи на подарунках, дівчин-

ці вдалося зібрати тільки 

220 доларів. Більше вона 

не встигла...

Через півтора місяці з 

моменту відкриття благо-

дійної сторінки сталася тра-

гедія: на шосе поблизу Сіетла в масштабній автокатастрофі зіткнулися 20 

автомобілів. Десятки людей потрапили до лікарень із важкими травма-

ми, але найтяжче була травмована саме Рейчел Беквіс.

Дівчинку підключили до апаратів штучно-

го життєзабезпечення, але вона не приходила 

до тями. Тим часом родичі, друзі сім’ї або просто 

знайомі стали жертвувати невеликі суми грошей 

на сторінку Рейчел на сайті «Charity: water». Сума 

пожертвувань почала стрімко зростати, приверта-

ючи увагу громадськості.

Коли стало очевидно, що Рейчел не опритомніє, апарат життєзабез-

печення відключили.

Прохання жертвувати гроші на питну воду стало останнім бажанням 

Рейчел. Про нього дізналися сотні американців. Скотт Харрісон — той са-

мий чоловік, лекція якого колись вразила Рейчел, дізнавшись про її за-

гибель, знову відкрив в інтернеті її сторінку.

Він ніколи так і не зустрівся з тією дівчинкою з Сіетла, яка стояла 

в черзі до нього з питаннями. Черга була занадто довгою, а мама поспі-

шала. Тепер він щодня спостерігав, як на сторінці з останнім бажанням 

Рейчел Беквіс відбувалися дивні речі. Гроші 

текли струмком.

«Кампанія поширилася на всю церкву, 

яку відвідували батьки Рейчел. За лічені дні 

було зібрано понад сто тисяч доларів. Потім 

акція поширилася на весь Сіетл. Триста ти-

сяч, чотириста тисяч доларів… а потім ми 
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взагалі перестали розуміти, що відбувається», — 

розповідає засновник благодійної організації 

«Charity: water» Скотт Харрісон.

Десятки тисяч людей з усього світу писали 

на сторінці Рейчел десятки тисяч зворушливих по-

відомлень. Історія розвивалася стрімко. Діти з різ-

них країн витрушували свої скарбнички і просили 

батьків перераховувати гроші на рахунок Рейчел. 

Дорослі не могли не додати свої купюри.

У жовтні 2011 року, коли акцію зі збору коштів було завершено, 

з’ясувалося, що 31 997 осіб з усього світу пожертвували 1 265 823 долари.

Мати Рейчел, Саманта Пол, не встигнувши прийти до тями після втра-

ти дитини, все частіше з’являлася на екранах телевізорів, щоб подяку-

вати людям за щедрість. «Я була вражена такою всеосяжною любов’ю і 

підтримкою, це біль і щастя, які неможливо описати словами, одночас-

но», — розповідає Саманта Пол.

Батьків Рейчел почали запрошувати на багатолюдні акції на стадіо-

нах, де присутні зустрічали їх стоячи тривалими оваціями.

«Знаєте, що ми будемо робити в річницю смерті Рейчел? Разом із 

її мамою ми будемо переїжджати з одного африканського села в інше, 

третє, четверте… — туди, де вже зараз є вода завдяки Рейчел. Саман-

та зустрінеться з тисячами і тисячами людей, яким її донька принесла 

здоров’я, щастя і нове життя», — говорить засновник благодійної органі-

зації «Charity: water» Скотт Харрісон.

Триста доларів, які хотіла зібрати Рейчел Беквіс, змогли б врятува-

ти від смерті півтора десятка людей. Однак суми, зібраної після її смер-

ті, було достатньо, щоб провести питну воду в багато африканських сіл і 

врятувати життя близько 60 000 чоловік.

Після своєї смерті дівчинка врятувала ще одне життя. Її органи пере-

садили людині, яка була на волосині від смерті.

Мама Рейчел, Саманта Пол, продовжує справу своєї доньки: вона зби-

рає пожертви для буріння свердловин у країнах Африки.

Висновок

Чого нас навчає історія вбогої вдови?
Чи знала ця жінка, що її вчинок бачить Син Живого Бога? Навряд. 

На думку Ісуса, вона дала найбільше, принесла найбільшу пожертву. Є 

чим пишатися!

Хоча ця вдова була вбогою в матеріальному сенсі, вона мала в собі 

справжнє духовне багатство — цілковиту відданість Богові та Його зем-
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ній Святині. Ісус вимірював пожертви не їхньою величиною, а тим, що 

було в серцях людей, які їх приносили.

Ісус помічає найменші дари, найбідніших людей та їхні життєві ситу-

ації. В нашому матеріалістичному світі легко не помітити щось маленьке. 

Проте Бог не такий! У Небесному Царстві навіть невеликі справи мають 

справжню цінність.

Давайте ж будемо пам’ятати про це і не занепадати духом. Навіть во-

лосся на наших головах пораховане. Без дозволу Господа й найменший 

горобець не впаде на землю. Не здаваймося! Він дивиться на нас сьогодні 

й помічає наші пожертви. Навіть найменші.

Відео
При потребі й можливості можете використати такі відео.

Лепта вдовы

Отдала все, что у нее было...

Притча о Доброте

hR ps://youtu.be/eOzJ6ZP5SYw

hR ps://youtu.be/BWfBP5sTW18

hR ps://youtu.be/-LYcIUuSSQE
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Тема: «Я хочу бути вільним» або «Лицем до лиця»

Подія: Ісав прощає Якову за те, що той обманом забрав у нього 
первородство.

Мета:

—  Освітня: з’ясувати з дітьми, чому Ісав ображався на Якова.

—  Виховна: виховувати в дітях бажання прощати, навіть коли це 
здається неможливим.

—  Розвивальна: розвивати у дітях прагнення прощати і бути 
прощеними.

Біблійна основа: Буття 33:1-20

Найважливіша думка уроку: Прощення робить нас вільними і 
щасливими.

Ключовий вірш: (Мт. 6:14-15) «Бо як людям ви простите прогріхи їхні, 
то простить і вам ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям про-
щати, то й Отець ваш не простить вам прогріхів ваших».

Урок 3

Прощення

27



Урок 3

Х
ід

 у
ро

ку Історична довідка
Ім’я «Ісав» означає «волохатий». Його так назвали, тому що він на-

родився червонуватим і дуже волохатим — густе волосся вкривало його 

тіло, «немов плащ волосяний» (Бут. 25:25). Яків, чиє ім’я означає «обма-

нець, хитрий» (Бут. 27:36), народився другим, тримаючись за п’ятку свого 

брата-близнюка Ісава. Старший брат, Ісав, полюбляв бути на відкритому 

повітрі, любив гуляти на природі й став дуже вправним мисливцем. Коли 

хлопці виросли, Яків купив первородство Ісава за тарілку сочевичного 

варива.

Паулус Морельсе 

«Ісав продає своє 

первородство»

Первородство мало величезне значення і давало багато переваг:

1. Право на подвійну частину спадщини.

2. Титул священика в своєму роду, а значить, особливу близькість 

до Бога і особливі Божі благословення.

3. З його роду мав народитися Месія, обіцяний ще Адамові, тобто, 

Спаситель Ісус Христос.

Рятуючись від помсти Ісава, Яків втік із дому. З часом він став дуже 

заможним. А через 20 років після своєї втечі Яків вирішив повернутися 
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до рідного краю. Весь цей час він жив із цією невирішеною проблемою. 

Яків хотів, щоб гнів Ісава згас. Він хотів прощення і миру. Зрештою, Ісав 

простив Якова (Бут. 33:4). У Пенуїлі Бог дав Якову ім’я «Ізраїль», що озна-

чає «принц Божий». Під час голоду Яків переселився до Єгипту, де правою 

рукою фараона був його син Йосип.

І. Вступна частина

Вітання
Використовуйте найменшу можливість, щоб дізнатися щось нове 

про своїх вихованців. Підтримуйте їх, дізнавайтеся їхні вподобання, ці-

нуйте дружбу з ними. Використайте декілька хвилин перед уроком, щоб 

просто поспілкуватися з дітьми, налагодити з ними контакт.

Молитва
Нехай кожна дитина скаже молитовне прохання, за що вона хотіла б 

помолитися. Той, хто стоїть поруч, буде молитися за це прохання, а вже 

його проблему озвучить Богові наступний учень. І так по колу, поки всі 

прохання не будуть принесені Богові у молитві.

Гра-зачіпка
До цього уроку вам необхід-

но по-особливому підготуватися, 

адже вам потрібно буде зварити 

сочевичне вариво та пригостити 

ним дітей. Ви можете використа-

ти запропонований рецепт або ж 

запитати у мами, бабусі, як зва-

рити цю страву. Завчасно потре-

нуйтеся вдома, щоб врахувати всі 

нюанси приготування страви.

Приготуйте все для того, щоб 

влаштувати своєрідну святкову 

вечерю для дітей. Красиво на-

крийте на стіл. Використайте сер-

ветки, вазу з квітами, потурбуйтеся про напій — це може бути джерельна 

вода або ж компот. Одразу навіть не кажіть дітям, що це за страва, — на-

певно, більшість, якщо не всі, і не знатимуть, що це таке. Зацікавте їх, 

зробіть рекламу того, що ви будете їсти. Потім запитайте, чи подобається 

вона дітям, і вже під кінець смакування розкажіть, що ця страва згадуєть-

ся у Біблії, і ми дізнаємося про неї трохи більше.
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Сочевичне вариво
СКЛАДОВІ

— сочевиця суха 0,5-1 стакан

— картопля 2-3 шт.

— морква 1 шт

— зелень петрушки, кропу

— сіль

— мелений перець

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальний час приготуван- 3

ня — 2 год. 30 хв.

Активний час приготуван- 3

ня — 15 хв.

Складність — ЛЕГКО 3

Кількість порцій — 6-7 3

Покроковий рецепт

Сочевицю промити і замочити у воді на 2 години.

У каструлю налити воду, покласти сочевицю і варити після закипання 

15-20 хвилин.

Потім додати нарізану кубиками картоплю, терту на крупній тертці 

моркву і варити до готовності.

За 5 хвилин до закінчення приготування суп посолити, поперчити і 

додати сушену або свіжу зелень.

Біблійна основа: Буття 33:1-20

Яків та Ісав
В Ісака та Ревеки народились близнюки. Хлопчиків назвали Ісав та 

Яків. Вони були зовсім різними!

Старший, Ісав, був рудий і весь укритий волоссям. Коли він виріс, всі 

знали його як вправного мисливця, що любив блукати полями з луком і 

стрілами.

Яків же ріс тихим; він більше часу проводив удома, поруч зі своєю 

матір’ю Ревекою.

Ісав народився першим, а це означало, що після смерті батька він мав 

успадкувати все батьківське майно. Він також отримував і особливе бать-

кове благословення. Яків у глибині душі заздрив своєму братові. Звісно ж, 

він сам бажав отримати все це. І тоді Яків зважився на хитрість.

Якось Ісав повернувся з полювання додому дуже голодним. Яків саме 

щось готував із сочевиці. Вариво так смачно пахло!

«Чи даси мені трохи твоєї страви?» — запитав Ісав Якова.

«Так, але якщо пообіцяєш, що батькове благословення первородства 

дістанеться мені», — відповів Яків.
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Відмовитися від смачної їжі Ісавові було несила, 

тому він пообіцяв Якову і батьківське благословення, 

і все майно, яке належало йому. Цієї миті Ісава хвилю-

вав тільки його порожній шлунок.

Яків був дуже задоволений, що його хитрий план 

удався.

Коли Ісак, їхній батько, постарів і майже зовсім 

втратив зір, він вирішив благословити свого старшого 

сина. Яків знову зважився на обман, аби таким чином 

отримати особливе батькове благословення. Він пере-

одягнувся в одежу Ісава, а руки і шию обгорнув шкура-

ми козенят. Звісно, незрячий Ісак не помітив підміни і 

благословив Якова, вважаючи, що це Ісав.

Коли ж Ісав довідався про цей обман, то дуже розлютився. А Якову до-

велося втікати з дому, рятуючись від гніву брата!

Лише через багато років вони знову побачилися. Яків шкодував, що 

одурив свого брата. Коли ж вони зустрілися, Ісав пробачив йому, і брати 

знову стали друзями.

Виклад нового матеріалу
Покажіть дітям інформацію про Ісава та Якова у вигляді таблиці.

Ісав Яків

Значення імені «волохатий» (Бут. 25:25) «обманець, хитрий» (Бут. 27:36),

Черговість народження Первородний Другий

Прихильність батьків
«Ісаак любив Ісава,...

(Бут. 25:28).

а Ревека любила Якова»

(Бут. 25:28).

Рід заняття Вправний мисливець Часто проводив час удома

Ставлення до первородства
Продав первородство за сочевич-
не вариво

Хитрістю отримав первородство

Життєва позиція Жив сьогоденням Дивився в майбутнє

Реакція після обману Хотів убити брата Зі страхом утік

Вирішення проблеми Прощення Розкаяння

Зараз в Україні кілограм сочевиці можна купити приблизно за 50 грн. 

З такої кількості сочевиці можна зварити не один суп на невелику сім’ю.

Багато ж століть назад сталося так, що за одну сочевичну юшку було 

запропоновано не дві, не три й не тисячу гривень, а долю цілого народу!

Протягом довгих двадцяти років щасливе подружжя, Ісаак і Ревека, 

чекали народження сина, поки, нарешті, не з’явилися на світ двоє близ-

нюків, які отримали імена Ісав і Яків. Народження первістка, та ще дов-
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гоочікуваного, — це завжди величезне щастя, а народження відразу двох 

синів — це щастя подвійне: подвійна підтримка для батьків у старості, 

допомога один для одного в майбутньому. Але чи так сталося у цій сім’ї? 

Чи панували любов і взаєморозуміння серед чотирьох членів цієї невели-

кої родини, чи були дружні між собою брати і щасливі їхні батьки?

Святе Письмо нам оповідає про те, що ще до народження синів 
їхня мати відчула недобре: «Сини в утробі її , і вона сказала: якщо 
так буде, то для чого мені це? І пішла запитатися Господа. І про-
мовив до неї Господь: Два племена в утробі твоїй, і два народи 
з утроби твоєї; один народ стане сильніший, і старший молод-
шому буде служити» (Бут. 25:22-23). Первістком (первородним 
сином) був Ісав.

Він самого народження між братами не було розуміння і взаємної 

прихильності. До того ж, вони були дуже різними як за характером, за ро-

дом занять, так і за життєвими пріоритетами. Батьки своїм ставленням 

до синів також не сприяли розвитку взаємної прихильності між брата-

ми: «Ісаак любив Ісава... а Ревека любила Якова» (Бут. 25:28). І ось одного 

разу сталася одна подія, на перший погляд зовсім незначна: втомлений 

і голодний Ісав повернувся надвечір із поля і побачив, що Яків зварив 

сочевичну юшку: «І сказав Ісав до Якова: Нагодуй мене отим червоним, 

червоним отим; бо я втомився...» (Бут. 25:30). Звичайнісіньке прохання, 

чи не так? Але наслідки його були далеко не простими, але навіть біль-

ше — трагічними. Яків у відповідь на прохання брата пообіцяв його на-

годувати, але за однієї умови: в обмін на право первородства.

«Ісав сказав: ось, я вмираю що мені в цьому первородство? Яків 
сказав: Присягни ж мені нині. І той присягнув йому, і продав пер-
вородство своє Якову. І дав Яків Ісава хліба і страви з сочевиці... 
І знехтував Ісав первородство» (Бут. 25:32-34).

Сьогодні нам важко зрозуміти різницю між старшим і молодшим бра-

том, як і те, як старшинство можна продати або купити. Що ж включало 

в себе це поняття в стародавньому Ізраїлі? Первородство мало величезне 

значення і давало великі переваги:

1. Право на подвійну частину спадщини.

2. Титул священика в своєму роду, а значить, особливу близькість 

до Бога і особливі Божі благословення.

3. З його роду мав походити Месія, обіцяний ще Адамові, тобто, 

Спаситель Ісус Христос.

І ось цими перевагами Ісав легковажно жертвує лише заради мис-

ки юшки. Почуття голоду, яке він мав на ту мить, взяло верх над усім 

іншим!
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Спочатку напрошується 

думка про те, що, можливо, він 

був не надто розумною люди-

ною. Але подальше знайом-

ство з його життям говорить 

нам про Ісава як про чоловіка 

розумного і дуже прагматич-

ного. У чому ж тоді справа?

А вся проблема полягала 

в тому, що на право первород-

ства Ісав дивився з людської 

точки зору, з позиції сього-

часної вигоди. Давайте спро-

буємо поглянути на проблему 

очима Ісава: люди в ті часи 

жили довго, більше ста років, 

і тому його батько Ісаак міг прожити ще років 80-90, і до тих пір право 

первородства не дало б йому зовсім нічого. А ось сочевична юшка була 

перед голодним Ісавом тут і тепер. Крім того, цілком ймовірно, що він 

не надав особливого значення своїй обіцянці: в потрібний час, який на-

стане ще дуже нескоро, можна буде все змінити.

Однак, коли такий момент настав, вже нічого не можна було зміни-

ти: благословення батька, яке він мав дати первородному синові, отри-

мав Яків, — а з ним і всі права та привілеї глави роду. Але отримав він 

це шляхом обману: «Коли Ісаак постарів, і притупився зір очей його, він 

закликав старшого сина свого Ісава і сказав йому:... ось, я постарів... ви-

йди на поле, і злови мені здобич мисливську мені, і зроби мені наїдок 

смачний, як я люблю... щоб благословила тебе душ моя, поки помру» 

(Бут. 27:1-4).

Ревека почула цю розмову, і, бажаючи, щоб батьківське благословення 

дісталося її улюбленому синові Якову, пішла на хитрість: «...Іди до отари, 

і візьми мені звідти двоє добрих козлят, а я їх приготую, як наїдок смач-

ний для батька твого, як він любить. І принесеш батькові своєму...» (Бут. 

27:5-10). Такий план дуже сподобався Якову, але його бентежила одна об-

ставина: якщо батько візьме його за руки, то відразу здогадається, що 

його обманули: «...брат мій чоловік волохатий, а я чоловік гладенький...» 

(Бут. 27:11-12). Але і цю проблему було усунуто: мати принесла Якову одяг 

Ісава, а його руки і шию обклала шкурами козлят.

За допомогою своїх хитрощів Яків таки отримав благословення, яке 

його батько хотів віддати його братові. Так Яків начебто «узаконив» пер-

вородство, що «виторгував» у Ісава раніше. «І зненавидів Ісав Якова...» 

Та все ж із плином часу Ісав пробачив братові його вчинок. І через багато 

років вони примирилися.

Нікола Бертозі 

«Ісав продає 

первородство 

Якову»
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Закріплення матеріалу
На столі, на розносі, поставити три прозорі склянки. На одній із них 

написати «ПРОЩЕННЯ» (у склянці — цукрова пудра), на іншій — «ГНІВ» 

(у склянці — сода), а на третій наклеїти СЕРЦЕ (у склянці вода з оцтом).

Учитель. Уявіть, що ця посудина — це серце людини. Давайте поба-

чимо, що відбувається з серцем людини, коли її ображають.

Учитель бере маленьку ложечку, набирає трохи «гніву» (соди) й опускає 

в склянку «серце». Вода з оцтом починає бурлити й виливатися зі склянки 

(тому доречно перед практичною роботою поставити склянку на рознос).

Воно бурлить, стривожене, наповнене образою, злістю, аж кипить і, 

здається, хоче вискочити з грудей.

А що може повернути спокій у серце людини?

Подивимося, яким воно стане, коли ми додамо прощення (бере ма-

леньку ложечку і набирає нею «прощення» — цукрової пудри, й опускає в «сер-

це». Добре перемішує, і вода стає світлішою.

Чи продовжує бурлити наше «серце»? Ні. Воно стає спокійні-
шим, лагіднішим. Отже, спокій у серце людини може повернути 
прощення.

Ілюстрація
На підвищені або ж на столі стоїть дощечка, в яку хаотично забито 

декілька цвяхів. Біля неї знаходиться молоток та плоскогубці.

Покличте одного з учнів та попросіть, щоб він витягнув із дощечки 

один із цвяхів. За наявності часу, ви можете дозволити це зробити кож-

ному із дітей. А після цього прочитайте, а ще краще перекажіть подану 

нижче історію.

Темпераментний хлопчик
Жив-був один дуже темпераментний хлопчик. І ось одного разу його 

батько дав йому мішечок із цвяхами і наказав кожного разу, коли хлоп-

чик не стримає свого гніву, вбити один цвях в стовп огорожі. У перший 

день в стовпі було 37 цвяхів. На наступному тижні хлопчик навчився 

стримувати свій гнів, і з кожним днем   кількість забитих в стовп цвяхів 

стала зменшуватися.

Хлопчик зрозумів, що легше контролювати себе, ніж забивати цвяхи. 

Нарешті настав день, коли хлопчик жодного разу не вийшов із себе. Він 

розповів про це своєму батькові, і той сказав, що відтепер щоразу, коли 

синові вдасться стриматися, він може витягувати з паркану по одному 

цвяху. Минав час, і одного разу хлопчик зміг повідомити батькові, що 
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в стовпі не залишилося жодного 

цвяха.

Тоді батько взяв сина за руку 

і підвів до огорожі й сказав: «Ти 

непогано впорався, але чи ба-

чиш ти, скільки в паркані дірок? 

Він більше ніколи не буде таким, 

як раніше. Коли говориш людині 

що-небудь зле, у неї залишаєть-

ся такий же шрам — як ці дірки. 

І неважливо, скільки разів після 

цього ти попросиш пробачен-

ня, — шрам залишиться. Шрам, 

залишений словами, настільки 

болючий, як і фізичний».

Висновок: Прагніть до того, щоб допускати якомога менше ситу-
ацій, у яких вам потрібно буде просити вибачення. Думайте, що 
ви говорите і як чините.

Повчальна історія

Притча про двох друзів
Якось двоє друзів впродовж багатьох днів мандрували по пустелі.

Якось вони посперечалися, і один із них в розпалі гніву дав ляпаса 

іншому. Той відчув біль, але нічого не сказав, лише написав на піску такі 

слова: «Сьогодні мій найкращий друг дав мені ляпаса».

Друзі мовчки продовжували йти і через який час натрапили на оазис 

із чистим озерцем, в якому вирішили скупатися. Той із них, що раніше 

отримав ляпас, ледь не потонув, але його врятував його друг.

Прийшовши до тями, він викарбував на камені слова: «Сьогодні мій 

найкращий друг врятував мені життя».

Той, котрий спочатку дав ляпаса, а потім врятував життя своєму дру-

гові, запитав: «Коли я тебе образив, ти написав на піску, а тепер ти пи-

шеш на камені. Чому?».

І ДРУГ відповів:

«Коли хтось нас ображає, ми повинні записати це на піску, щоб вітри 

могли стерти цей напис. Але коли хтось робить нам добро, ми повинні 

викарбувати це на камені, щоб ніякий вітер не зміг стерти наших слів».

Навчися писати образи на піску, а вдячність — на камені. Залиш трохи 

часу для життя!
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Висновок
Не дозволяйте образі керувати вашим життям, надумувати те, чого 

насправді немає, з’їдати вас зсередини. Звільніться від образи! Пробачте 

комусь або ж попросіть пробачення самі. Будьте вільними і щасливими. 

Не витрачайте години, дні, місяці і роки на образи — час не повернеть-

ся назад. І пам’ятайте, що ваші слова та вчинки залишають слід у житті 

людини.

Відео
При потребі й можливості можете використати запропоновані нижче 

відео.

hR ps://youtu.be/AbdE5N0wTpw

hR ps://youtu.be/acEoJrEkyYI

hR ps://youtu.be/QmPq8PSyA2E

Сила прощення

Прощение. Учитесь прощать. Просма-
тривая этот ролик, все плачут

Сила прощения! Вот что делает 
прощение!
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Тема: Найкращий супутник переможця!

Подія: Давид і Ґоліят.

Мета:

—  Освітня: з’ясувати з дітьми на прикладі Давида, що Бог не зали-
шає тих, хто, довіряючи Йому, відстоює віру в Нього.

—  Виховна: виховувати в дітях сміливість.

—  Розвивальна: розвивати у дітях необхідність відстоювати біблій-
ні цінності і Боже ім’я.

Біблійна основа: І Самуїла 17:1-52

Найважливіша думка уроку: Потрібна неабияка сміливість, щоб від-
стоювати віру в Бога. Та Бог дає цю сміливість.

Ключовий вірш: (Ісаї 41:10) «Не бійся, з тобою бо Я, і не озирайсь, бо 
Я Бог твій! Зміцню Я тебе, і тобі поможу, і правицею правди Своєї тебе 
Я підтримаю».

Урок 4

Сміливість
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Х
ід

 у
ро

ку Історична довідка
Давид — один із найвідомі-

ших персонажів Біблії, другий цар 

древнього Ізраїля, правнук Боаза 

та Рут. Давид був наймолодшим 

із восьми синів Єссея; народив-

ся у місті Вифлеємі близько 1035 

року до Р. Х. Увійшов в історію 

як цар, автор псалмів. Царював 

40 років (приблизно 1004-965 

рр. до н. е.): сім років і шість мі-

сяців був царем Юдеї (зі столи-

цею в Хевроні), а потім — царем 

об’єднаного царства Ізраїля та 

Юдеї (зі столицею в Єрусалимі).

Образ Давида є образом іде-

ального володаря, з роду якого 

(по чоловічій лінії), згідно з бі-

блійним пророцтвам, мав по-

ходити Месія, і саме це вже здійснилося. Про це ми читаємо у Новому 

Завіті, де докладно описано походження Месії — Ісуса Христа, від царя 

Давида (див. родовід Ісуса Христа).

Під проводом Давида ізраїльський народ здобув багато перемог у ві-

йнах за незалежність та вплив серед навколишніх держав і народів, але 

найбільше він відомий завдяки своїм натхненним віршам-псалмам, що 

й досі серед християн та юдеїв служать взірцем віри і молитви.

Сином Давида та його дружини Вірсавії був відомий своєю мудрістю 

його наступник — цар Соломон.

І. Вступна частина

Вітання
Привітайтесь із дітьми, трішки поспілкуйтесь, запитайте, що цікавого 

сталось з ними за останній час. Спілкуючись з учнями, виявляйте щиру 

зацікавленість їхніми справами.

Молитва
Нехай кожна дитина висловить молитовне прохання — за що вона б 

хотіла попросити помолитися. Учень, що стоїть поруч, молитиметься 

Жерар ван Хон-

торст Король Да-

вид грає на арфі
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за це прохання, а вже його проблему принесе в молитві Богові наступний 

учень. І так по колу, поки всі прохання не будуть озвучені.

Гра-зачіпка
Для гри вам потрібно підготувати коробку так, як показано на фото, 

а також декілька предметів, які ви покладете в неї. Дітям потрібно буде 

відгадати на дотик, що там знаходиться. Ви можете обирати найрізнома-

нітніші предмети, суміші, крупи. Постарайтеся, щоб це були прості пред-

мети, але не відразу зрозумілі на дотик.

Обговорення гри
Кожному з вас потрібно було виявити сміливість, щоб, не дивлячись 

на те, що знаходиться всередині коробки, доторкнутися до неї. І сьогодні 

на уроці ми поговоримо про людину, яка не побоялася виявити свою хо-

робрість тоді, коли тисячі інших людей відчували великий страх.

Біблійна основа:1 Самуїла 17:1-52.

Давид і Ґоліят
Вже вкотре филистимляни зібрали свої війська і пішли війною на Із-

раїль. Старші Давидові брати також пішли на війну. Якось батько Єссей 

послав Давида, щоб той відніс харчі своїм братам-воїнам у табір. Юнак 

залишив своїх овець і пішов.

39



Урок 4

А в цей час на поле бою виходив могутній филистимлянин Ґоліят і ви-

кликав будь-кого із ізраїльтян на двобій із ним. Але хто ж міг стати до бою 

з таким велетнем? На зріст Ґоліят був аж три метри! Жоден воїн із війська 

Саула навіть не насмілювався 

виступити проти нього.

Сорок днів Ґоліят вихваляв-

ся своєю силою і кричав: «Хто 

битиметься зі мною?!»

Давид, прийшовши на поле 

бою, також почув вигуки Ґолі-

ята. Він здивувався, що ніхто 

не зважується помірятися си-

лою з цим велетнем. Тоді хоро-

брий юнак вирішив прийняти 

виклик Ґоліята. Адже Давидові 

не раз доводилось боротися з 

дикими тваринами, захищаю-

чи своїх овець. «Бог допоможе 

мені здолати Ґоліята так само, 

як Він допомагав мені захища-

ти моїх овець», — рішуче ска-

зав Давид.

«Ось тобі мій меч і обладун-

ки», — сказав цар Саул. Однак 

все це виявилося надто важ-

ким для Давида.

Тоді Давид дещо придумав. 

Він пішов до струмка і вибрав 

там п’ять гладеньких камінців. Потім узяв свою пращу і пішов назустріч 

Ґоліятові. Велетня розсмішило, що такий юний хлопець йде з ним боро-

тися. Проте на глузування ворога Давид сміливо відповів:

«Я йду проти тебе в ім’я Бога». Звичним рухом руки він розкрутив пра-

щу над головою і метнув у Ґоліята один із камінців, який влучив у чоло 

велетня й убив його! Филистимляни відступили і почали тікати. А військо 

царя Саула переслідувало їх. Так Бог подарував ізраїльтянам перемогу!

Давида любили всі й називали його героєм. Цар Саул почав заздрити 

Давидові і тому до кінця свого життя він намагався його вбити. Проте 

Давид усе ж став царем після смерті Саула. За час його царювання Ізраїль 

зробився сильним народом.

А син Давида, Соломон, був наступним царем. Він прославився своєю 

мудрістю і тим, що побудував для Бога чудовий храм.
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Виклад нового матеріалу
Цю неймовірну біблійну історію для кращого запам’ятовування та 

розуміння пропонуємо розіграти з дітьми у вигляді сценки. Підготуйте 

відповідний одяг, різного розміру тканини, з яких можна зробити відпо-

відні елементи одягу. З картону виріжте і розмалюйте щити, мечі, списи, 

підготуйте також і пращу. Можете навіть підготувати декорації, фон. Все 

залежить від вашої фантазії та можливостей. Дайте кожному учневі роль. 

Якщо не хочете, щоб діти думали, що ви комусь надаєте перевагу, дові-

ряючи йому роль Давида, напишіть ролі на папері, і нехай кожна дитина 

витягне папірець із ім’ям того, кого вона буде зображати.

Персонажі, які мають бути задіяні:

Єссей — батько Давида; 3

Давид; 3

Брати Давида — можете коригувати кількість, відповідно до кіль- 3

кості дітей, а взагалі їх було семеро;

Цар Саул; 3

Ґоліят — филистимський велетень, якого переміг Давид; 3

Ізраїльські воїни; 3

Филистимські воїни. 3

Ми пропонуємо вам зачитати історію про Давида і Ґоліята з Біблії, з 

дитячої Біблії або ж використати історію, наведену вище. Впевнені, що 

дітям сподобається. Дайте їм попередню консультацію перед грою, а ще 

краще — після того, як ролі будуть роздані, прочитайте історію один раз 

для ознайомлення. Це допоможе дітям зрозуміти, як і коли їм потрібно 

виконати свою роль. Вже після цього виразно читайте історію під май-

стерну акторську гру дітей.

Чим краще ви підготуєтеся до уроку, тим цікавіше він пройде.

Закріплення матеріалу
Підготуйте декілька гладеньких камінців та два мішечки (по одному 

для кожної команди). По черзі задавайте питання для кожної команди. 

Якщо відповідь правильна, то дитина, яка відповіла, кладе камінчик у мі-

шечок своєї команди. Після закінчення гри порахуйте кількість камінців 

у кожної команди. Перемогла та, яка має їх більше.

Питання для гри:

1. Ким за національністю був Ґоліят? (Филистимлянин).

2. Чому филистимляни були впевненні в своїй перемозі? (Тому що 

Ґоліят воював за них).
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3. Яке почуття викликав Ґоліят у ізраїльтян? (Страх).

4. Як звали тата Давида? (Єссей).

5. Чому Давид навідався у воєнний табір? (Приніс харчів 

для братів).

6. Чому Давид розгнівався, коли почув слова велетня? (Тому що 

той ображав живого Бога).

7. Що Ґоліят погрожував зробити з Давидом? (Віддати його тіло 

птаству небесному та звірині польовій).

8. Яку зброю використав Давид, щоб перемогти Ґоліята? (Пращу й 

камінці).

9. Чому Давид зміг перемогти велетня? (Тому що надіявся на Бога і 

вірив, що Він йому допоможе).

10. Що сталося після того, як Давид переміг велетня? (Филистимля-

ни були переможені, а Давид став героєм).

Ви можете змінити запитання, відповідно до віку ваших учнів.

Ілюстрація
Нехай на столі від початку уроку лежить праща та камінці. В кінці 

уроку, якщо є така можливість, ви можете спробувати кидати з пращі ра-

зом із дітьми. Але спершу вам самим потрібно навчитись це робити, щоб 

ви могли навчити дітей. При цьому не потрібно змагатися, хто далі кине, 

варто просто спробувати. Пам’ятайте про заходи безпеки. Можливо, вар-

то замість камінців взяти щось менш травматичне.

Повчальна історія

Ангели
Ця історія сталася з двома жінками-місіонерками в одній країні.

Отримавши гроші в банку, місіонерка перелічила їх — адже різне бу-

ває! Проте сума була правильною.
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— Сховай гаманець на дно сумки. Не варто полегшувати роботу ки-

шеньковим злодіям, — порадила старша молодшій.

— Як ти гадаєш, ми встигнемо повернутися додому ще завидна? — за-

питала та.

— У нас немає іншого виходу. Нам доведеться поквапитися.

— Маю сумніви щодо цього, — засумнівалася молодша жінка, — бо 

у нас важкі валізи. У мене вже зараз болять руки.

Місіонерки сміливо вирушили в путь. Однак з повними валізами 

в руках не розженешся. Та валізи дедалі ставали важчими, а ноги − по-

вільнішими. Не дивно, що ніч захопила їх, коли вони були ще далеко від 

домівки. Втомлені, вони зупинилися.

— Як ти вважаєш, чи не заночувати нам тут, під цим деревом?

— Мабуть, так буде найкраще. А завтра вранці ми зі свіжими силами 

підемо далі.

Поставивши валізи, зморені жінки вклалися спати. Сумку з грошима, 

щоб було надійніше, вони використали замість подушки. Страху в них 

не було. Вони молилися й просили Бога, щоб Він охороняв їх. За кілька 

хвилин вони вже спали. Не спали, однак, розбійники, які тільки й чека-

ли на цей момент. Ватажок дав знак, і вони крадькома вийшли з засід-

ки. До місця, де безтурботно спали місіонерки, залишилося лише кіль-

ка метрів, коли вони раптом зупинилися, мов закам’янілі. Бути такого 

не може! Звідки вони взялися?! Розбійники повільно позадкували. Ніхто 

з них не наважився йти вперед, бо жінок оточувала охорона. Там, на па-

горбі, де вони спали, стояли воїни. Шістнадцять воїнів! У кожного в руках 

був блискучий меч. І розбійники в паніці розбіглися хто куди.

Минуло кілька тижнів. Одна з місіонерок працювала в лікарні. Одного 

разу на прийом прийшов чоловік, який дуже уважно дивився на неї.

— Ми з вами знайомі? — запитала здивовано місіонерка.

— Я вже якось бачив вас, — задумано відповів той.

— Не може бути. Я такого не пам’ятаю, — посміхнулася жінка.

— Так-так! Я цілком упевнений! Кілька тижнів тому ви ночували 

на пагорбі під деревом. Кілька людей із нашої банди бачили вас у бан-

ку, тож ми й пішли за вами. Ми хотіли пограбувати вас, але через воїнів 

не наважилися.

— Через воїнів? — здивувалася місіонерка. — Але ж із нами воїнів 

не було.

— Були! Я сам їх бачив. Шістнадцять воїнів. І в кожного з них був ся-

ючий меч.

Місіонерка розсміялася. Але ця історія змусила її замислитися. Досі 

вона й не підозрювала, в якій небезпеці вони тоді перебували. Можливо, 

Бог послав Своїх ангелів, відповівши в такий спосіб на їхню молитву?
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Одного разу, під час відпустки, місіонерка відвідала своїх друзів, які 

постійно молилися за неї. Друзі поцікавилися її новинами, і вона охоче 

розповіла про служіння. Місіонерка згадала й про той випадок з воїнами, 

який досі залишався для неї незрозумілим.

Після того як жінка закінчила свою розповідь, хтось із друзів запи-

тав, коли саме це сталося. Місіонерка зазирнула в свій календар і назвала 

дату. Яке ж було їхнє здивування, коли з’ясувалося, що саме того вечора 

друзі молилися за неї. І їх було шістнадцятеро!

Ельфріда Гротц.

Висновок
В нашому житті зустрічається багато Ґоліятів — наприклад, сусід, учи-

тель або просто однокласник. Це люди, які принижують Бога або нашу 

віру в Нього. Ґоліят у нашому житті може бути набагато сильнішим і мати 

безліч можливостей та зброї, і люди навколо нас можуть мати сумніви 

стосовно доцільності боротьби з ним. Та коли ми повністю довіряємо Бо-

гові і Його могутності, Він дає силу для перемоги і робить чудеса.

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

Відео
При потребі і можливості можете використати запропоноване відео.

hR ps://youtu.be/vskLQme-9-g

hR ps://youtu.be/Myf7fDN3lws

Поединок с великаном

Давид и Голиаф
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Тема: «Зі слів своїх будеш засуджений…» або «Зі слів своїх будеш 
виправданий…»

Подія: Історія про Ананія та Сапфіру

Мета:

—  Освітня: з’ясувати з дітьми, через що померли Ананій та 
Сапфіра.

—  Виховна: виховувати в дітях чесність.

—  Розвивальна: розвивати у дітях прагнення бути чесними з Бо-
гом, собою та оточуючими людьми. Мати страх Божий та повагу 
до інших.

Біблійна основа: Дії  5:1-11.

Найважливіша думка уроку: Наша неправда відштовхує нас від Бога 
та людей.

Ключовий вірш: (Ефесян 4:25) «Тому то, неправду відкинувши, говоріть 
кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного».

Урок 5

Чесність
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Історична довідка
Історія Ананія і Сапфіри мала місце у той час, коли християнство саме 

народжувалося. Люди щиро наверталися до Господа, їхнє життя карди-

нально змінювалося. Багато хто з віруючих продавали свої будинки або 

поля, і всі виручені кошти приносили до ніг апостолів, а вже ті розпо-

ряджались ними — віддавали їх тим, хто цього потребував. У перших 

християн було все спільне, вони навіть власне майно не вважали своїм. 

На початку 5 розділу книги Дії Апостолів розповідається, як член пер-

шохристиянської єрусалимської громади Ананій і його дружина Сапфіра 

зробили спробу ошукати апостолів, приховавши частину виручених ко-

штів. Апостол Петро публічно викриває обманщиків, яких осягає Божа 

кара — вони двоє раптово вмирають, що наводить на церковну громаду 

«страх великий».

Х
ід

 у
ро

ку

Михайло Ми-

хайлович Зелен-

ський — «Апос-

тол Петро вражає 

смертю Ананію 

і дружину його 

Сапфіру за 

брехню»

Гріх Ананія полягав не в тому, що він привласнив гроші, — адже гро-

ші належали йому, і він міг вільно розпоряджатися ними, як сам вважав 

за потрібно. Саме на цьому й наголосив апостол Петро. Його гріх полягав 

у тому, що він намагався обманути Бога і членів громади. В описі смерті 

як Ананія, так і Сапфіри використовується рідковживане грецьке слово 

ἐξέψυξεν — «впав бездиханним», «віддав Богові душу».
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І. Вступна частина
Привітайтеся з дітьми, трішки поспілкуйтесь, запитайте, що цікавого 

сталось з ними за останній час. Спілкуючись з учнями, виявляйте щиру 

зацікавленість їхніми справами.

Молитва
Запропонуйте дітям стати в коло, взятися за руки і за бажанням по-

молитися до нашого Творця.

Гра-зачіпка
Кожна дитина має назвати 3 факти про себе, два з яких є правдивими, 

а третій не є правдою. Отже, діти по черзі кажуть три цікавинки про себе, 

а всім іншим потрібно відгадати, що зі сказаного ними є неправдою. Пи-

тання можуть стосуватися різних сфер життя дітей.

Наприклад:

1. Я можу розмовляти, коли сплю.

2. Я жодного разу не була в Києві.

3. Дуже люблю їсти пельмені.

4. Я мрію побувати у Карпатах і т. д.

Це завдання допоможе дітям розслабитись, більше дізнатися один 

про одного, а також стане чудовою зачіпкою до уроку.

Обговорення гри. Після того як всі діти розкажуть факти про себе, 
запитайте у них, які факти їм було легше підібрати, правдиві чи 
неправдиві? Що їм найбільше запам’яталося один про одного?

Інколи нам здається, що ми сказали тільки трішечки неправди, в осно-

вному ж все було правдою, — що ж тут поганого? Та ми завжди маємо 

пам’ятати, що у Бога немає маленької чи великої неправди, будь-яка не-

правда є гріхом.

Біблійна основа: Дії  5:1-11.

Усе більше й більше людей вірило добрій звістці про Ісуса Христа. 

Його послідовників стали називати християнами. Християни любили 

один одного і все в них було спільне. Ніхто не хотів мати якесь багатство 

і тримати його тільки для себе. Чимало багатих людей, землевласників, 

торговців спродували своє майно і віддавали гроші апостолам, аби вони 

їх розподіляли між усіма.
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Ананій та його дружина Сапфіра вирішили також продати свій має-

ток і віддати гроші апостолам.

«Проте мені так шкода віддавати всі гроші, — сказав сумно Ананій. — 

Петро ж навіть і не знає, скільки ми отримали за наші землі. Давай зали-

шимо трохи собі».

Сапфіра погодилася на цю пропозицію. Ананій віддав гроші Петрові, 

але той знав, що Ананій приховав певну частку коштів.

«Ананію, — сказав він суворо, — чому це ти надумав обдурити мене? 

Адже ти зовсім не мусив продавати свою землю та віддавати гроші нам. 

Однак ти хотів вдати, наче ти безкорисливий і щедрий і все віддав на слу-

жіння Богові. Насправді ж ти приберіг кошти і для себе. Ти сказав неправ-

ду Богові!»

Почувши слова Петра, Ананій тієї ж миті впав на долівку і помер. Мо-

лоді хлопці, що стояли неподалік, поклали мертве тіло на ноші та вине-

сли його геть.

Через три години прийшла й Сапфіра, стурбована тим, що чоловік 

десь запропастився. Петро взяв до рук гроші, які дав йому Ананій.

«Скажи, Сапфіро, чи це всі гроші, що ви отримали за вашу землю?».

«Так», — упевнено збрехала Сапфіра.

«Як наважилися змовитись між собою, щоб сказати неправду Бого-

ві?! — вигукнув Петро. — Чи чуєш ти ці кроки? Це повертаються люди, які 

поховали твого чоловіка. Зараз вони винесуть звідси і твоє тіло».

І Сапфіра теж одразу ж впала замертво.

Ця страшна новина швидко набула широкого розголосу, і люди поча-

ли розуміти, що мати Духа Святого — це значить не тільки насолоджува-

тися миром та силою, але й виконувати святі Божі закони.

Своєю брехнею й жадобою Ананій та Сапфіра пору-
шили ту повну довіру, яка панувала серед послідов-
ників Ісуса. Вона більше не була такою, як раніше.

ІІ. Виклад нового матеріалу
Після цієї гри ви видаєте дітям коробку або папку, в якій знаходяться 

такі предмети:

— Біблія;

— Фото з місця події;

— Надруковане повідомлення:
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«Нещодавно сталася велика неприємність: загинуло двоє людей. На-

скільки відомо, це була жінка і чоловік. Більше нам не вдалося нічого ді-

знатися. Допоможіть нам, будь ласка! Єдине, що нам вдалося знайти, — 

це клаптик паперу з незрозумілими для нас цифрами і словом. Нам по-

трібно дізнатись, хто ці люди і що з ними сталося. Вся надія лише на вас. 

Допоможіть нам, будь ласка».

— Клаптик паперу, на якому написано «Дії 5:1-11».

Після того як діти добре усвідомлять зміст прочитаного матеріалу, 

запропонуйте їм провести так зване журналістське розслідування. Його 

мета — детальніше дослідити всі деталі події, що сталася.

Ви можете направляти дітей, підказувати їм, але основне розсліду-

вання їм варто провести самостійно.

Шість оглядових запитань — своєрідна формула, яка містить у собі за-

питання «Хто?», «Що?», «Де?», «Коли?», «Чому?» і «Як?» — дадуть змогу 

об’єктивно зрозуміти текст. Правильно написаний репортаж завжди дає 

читачеві відповідь на ці запитання. Отож, обговорення проводиться та-

ким чином.

Хто 3  є головними персонажами даного уривка?

Що 3  вони вирішили зробити?

Де 3  і за яких обставин відбувалися дані події?

Коли  3 персонажі помирають?

Чому 3  саме так закінчилося їхнє життя?

Як 3  вплинула неправда на життя Ананія і Сапфіри?

Ключове запитання:

Яка риса характеру стала фатальною у житті Ананія і Сапфіри? Як ти 

будеш ставитися до неправди після всього, що дізнався.

Жертви — Ананій та Сапфіра, чоловік та дружина.

Вирок — смерть.
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Причина смерті — гріх, неправда.

Провина — (Дії 5:4) «Ти не людям неправду сказав, але Богові!», (5:9) 

«Чому це ви змовилися спокушати Господнього Духа?».

Перейдіть з дітьми до розмови, узагальнення всього того, про що вони 

дізналися. Виявляється, Ананій і Сапфіра померли через власний вибір, 

через неправду. Оскільки у Біблії написано: «Бо заплата за гріх смерть, 

а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашім» (Рим.6:23), то ви-

являється, що вони самі винні у своїй смерті. Обман — це гріх, а запла-

та за гріх — смерть. Поясніть дітям, що Бог не карає негайно кожного 

грішника фізичною смертю. Переважним чином це стосується духовної 

сфери. Однак це не означає, що духовна смерть є менш страшною, ніж 

фізична, — якраз навпаки. Спонукайте дітей подумати про те, як, кого 

та коли вони обманювали, чи не призводило це до нової і нової брехні. 

Наголосіть на важливості бути чесним перед Богом, собою та людьми на-

вколо нас.

Закріплення матеріалу
Після проведеного розслідування запропонуйте дітям вікторину 

«Правда-неправда» про нашу чудову Україну. Ви зачитуєте факт, а дітям 

потрібно відгадати, правда це чи ні. Ви ж наперед знаєте, що всі факти є 

правдивими, адже ми вже зрозуміли на уроці, як важливо говорити саме 

правду — у всіх ситуаціях нашого життя. Використовуйте фото для під-

кріплення фактів.

Цікаві факти про Україну
Станція метро «Арсенальна» у  3 Києві — найглибша у світі. Вона 

пролягає під землею на глибині 105 м. Станцію біля будівлі пар-

ламенту побудували в 1960 р., однією з перших.
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Третій найвідвідуваніший у світі МакДональдз розташований  3

в Києві біля залізничного вокзалу. Цей заклад незмінно потра-

пляє до п’ятірки найжвавіших МакДональдзів світу.

Україна посідає четверте місце у світі за кількістю громадян із  3

вищою освітою. Населення України належить до найосвічені-

ших, а кількість людей із вищою освітою на душу населення — 

вища за середньоєвропейський рівень.

Одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень — це «Щедрик»,  3

народна пісня, написана українським композитором Миколою 

Леонтовичем.

Пісня прозвучала у багатьох зарубіжних фільмах. Напри-

клад, у фільмі «Сам удома», що полюбився багатьом глядачам, 

вона є одним із найголовніших саундтреків. Крім того, числен-

ні кавери «Щедрика» набирають неймовірну кількість перегля-

дів. (Можете ввімкнути цю пісню).

Олешківські піски часто називають українською Сахарою. Пло- 3

ща пісків, які розкинулися на території кількох районів Хер-

сонської області, становить понад 160 тисяч гектарів, що ро-

бить їх найбільшою пустелею Європи. Олешківські піски добре 

видно з космосу.
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На конкурсі краси мов у Парижі в 1934 році українська  3 мова за-

йняла третє місце — після французької та перської — за такими 

критеріями як фонетика, лексика, фразеологія, структура ре-

чень. А за мелодійністю українська мова зайняла друге місце, 

після італійської.

Найдовший музичний інструмент у світі — це українська трем- 3

біта. Її довжина може сягати чотирьох метрів, а її звуки чутно 

більш ніж за десять кілометрів.

На території України зосереджено 1/4 всіх запасів чорнозему  3

на планеті. Чорноземні ґрунти при правильній обробці дають 

найбільшу кількість врожаю. Під час Другої світової війни нім-

ці навіть вивозили чорнозем на потягах.
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Серед яскравих досягнень українського літакобудування — най- 3

більший у світі літак АН-225 «Мрія», а також найпотужніший 

літак АН-124 «Руслан». У 2001 році літак «Мрія», взявши на борт 

вантаж у 253 тонни, за один політ встановив 124 рекорди.

Українське містечко Рахів, розташоване в Карпатах, офіційно  3

вважається географічним центром Європи. А сама Україна є 

найбільшою європейською державою, вся територія якої гео-

графічно знаходиться в Європі.
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Найстарішим деревом в Україні вважається 1300-річний дуб  3

в урочищі Юзефін у Рівненській області.

Першу гасову лампу було винайдено у  3 Львові в 1853 р. і в цьому 

ж році в одному з Львівських госпіталів було проведено першу 

операцію при гасовій лампі.
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У Київському музеї мініатюр можна побачити підковану бло- 3

ху, троянду в чохлі з видовбаної волосини, зроблену з лусочок 

фарби, і безліч інших робіт майстра Миколи Сядристого.

Ілюстрація
З самого початку уроку перед дітьми прикріплені два знаки:

— «Головна дорога» — Правда,

— «Стоп» — Обман.

Вже в кінці уроку поясніть ді-

тям, що знак «ГОЛОВНА ДОРОГА» дає 

впевненість водію, що він може руха-

тись вперед. Подібним чином і правда 

дарує нам впевненість у тому, що ми 

робимо все правильно. Коли ж в наше 

серце закрадається хоч трішки обману, 

це не дозволяє нам почуватися вільно, пе-

ред нами начебто з’являється цей знак «СТОП» 

і ми не можемо рухатися вперед, доки не визна-

ємо, що згрішили. 

Повчальна історія

Маленька крапелька неправди
«Освяти Ти їх правдою! Твоє слово то правда. Як на світ Ти послав Мене, 

так і Я на світ послав їх. А за них Я посвячую в жертву Самого Себе, щоб 

освячені правдою стали й вони» (Ів. 17:17-19).

У школі Надійка навчалася непогано, але вчора ввечері із батьків-

ських зборів тато прийшов засмученим.

— Послухай, Надійко, мені сказала вчителька, що ти постійно спізню-

єшся на перший урок і на контрольних не вмієш розрахувати час, не ви-

конуєш усіх завдань. Скажи, будь ласка, у чому справа?
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— Тату, в мене немає годинника, — розплакалася дівчинка. — Саме 

тому я спізнююсь і ніде не встигаю.

На сімейній раді було вирішено купити Наді годинник. До крамниці 

Надійка не йшла, а летіла.

«Нарешті я буду мати годинник, — думала вона. — Нарешті!..»

Годинників було так багато, що дівчинка розгубилась. Великі, ма-

ленькі, круглі, квадратні... Як же вибрати найкращий? Найкращий лежав 

у центрі вітрини. З голубим циферблатом, золотистими цифрами, а в са-

мому центрі сміялись до Надійки аж три ромашки. Яке диво!

— Ось цей! — аж скрикнула дівчинка і показала на ромашковий 

годинник.

Здавалось, всі перехожі помічали обнову. Надя раз у раз закочувала 

рукавчик, щоб побачити, як виблискує на сонці її покупка. Сподобав-

ся годинник усім: і мамі, й татові, і друзям. Надійка аж не тямилася від 

щастя.

Невдовзі навчальний рік закінчився, не потрібно було бігати також і 

в музичну та художню школу. Канікули!

…Коли друзі покликали Надійку на річку, вона і не роздумувала довго. 

Вони купалися, потім засмагали на сонечку, потім ще купались...

А потім слова Миколки вдарили Надійку, наче блискавка: «Надійко, 

котра година, може, нам вже потрібно повертатися додому?».

Надійка глянула на годинник і... завмерла. Він зупинився.

«Що ж я скажу мамі і татові? Адже вони попереджали: якщо потра-

пить вода, годинник зіпсується».

Прийшовши додому, Надійка заховала годинник під подушку. По-

тім — під ліжко, а потім — аж у погріб. «Там точно його ніхто не зможе 

знайти» — вирішила дівчинка.

Через три дні тато за обідом спитав:

— Надійко, скажи, будь ласка, котра година, бо я запізнююсь на робо-

ту. До речі, а де твій годинник?

Надя похнюпилась:

— Я… Не знаю… Я… зараз принесу.

У погребі було холодно. Сльози котилися по щічках Надійки, руки 

тремтіли, але дівчинка таки змогла відшукати зіпсований годинник.

— Ось він… Він зламався… Я не винна… Так сталось.

Тато подивився на деталі годинника і сказав:

— Знаєш, доню, твій годинник зіпсувався не через воду. Коли б ти роз-

повіла мені все одразу, щойно прийшла з річки, тоді я ще міг би полаго-
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дити його. Але сьогодні вже пізно, тому що годинник цілі три дні про-

лежав у вологому приміщенні. Його механізми вкрилися іржею. Твого 

годинника зіпсувала маленька крапелька неправди.

Зернятко на пам’ять: Неправда псує людину, як іржа залізо!

Висновок

Ваша одна маленька неправда може перетворитися на цілу лавину 

брехні. Ви можете втратити довіру інших людей до вас. Вони не захочуть 

мати з вами справу, адже не будуть упевнені, що ви кажете правду. Не від-

даляйся від Бога та людей через свою брехню!

Відео
При потребі й можливості можете використати подані нижче відео:

Або прочитати історію:

hR ps://youtu.be/Q5ICPTVgcDg

hR ps://youtu.be/qmiRDKyWyF8

hR ps://bigpicture.ru/?p=444456

Детей 
проверяют 

на честность

Школярка 
повернула 

власнику 
загублений 

гаманець, у якому 
було 150 тисяч 

гривень

10 человек, 
которые нашли 
большие деньги 

и вернули их
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