
Всі права застережені. (Використано за дозволом). 
Матеріали дозволяється відтворювати лише для особистого, 
неприбуткового і некомерційного використання. За детальною 
інформацією щодо дозволу, відвідайте сайт www.teachkids.eu/ua

БУДЬ ЛАСКА ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 
Наочні посібники до поданих циклів уроків можна замовити майже в усіх офісах ТЄД 
або в Інтернет-магазинах. 
Дізнатися про перелік офісів ТЄД та Інтернет-магазинів у країнах Європи Ви можете 
на сайті www.teachkids.eu/ua і натисніть на «Країни». 
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Вступ

Описати життя перших християн можна за допомогою багатьох епітетів. Та жодного сумніву в тому, 
що на першому місці будуть слова «хвилюючий», «захоплюючий» і «небезпечний». Сподіваємось, 
що, слухаючи ці уроки, діти трохи зазирнуть у життя перших християн, а також зрозуміють, що 
ті християни хотіли б передати сучасному поколінню. Неспасеним дітям необхідно пізнати, як 
воскресіння Господа Ісуса Христа може вплинути на їхнє життя. Їм також необхідно зрозуміти, що 
найбільша їхня потреба – отримати прощення гріхів, і лише Ісус може надолужити цю потребу. 
Християнам же потрібно усвідомити, що Бог завжди перебуває з ними Своїм Святим Духом, адже 
Він обіцяв ніколи не залишати їх, хоча вони й можуть переживати гоніння в своєму житті. Нехай 
через ці уроки Бог дасть вам можливість пояснити дітям, як Він може надолужити всі їхні потреби.

Пояснення біблійних істин
Якщо ми розповідаємо дітям лише біблійні оповідання, то не виконуємо свої обов’язки вчителя. 
Дуже важливо, щоб діти пізнавали істини, заради яких були написані ці оповідання; також важливо 
показати дітям, що та чи інша істина означає особисто для них в їхньому повсякденному житті. 
Звичайно, в одному уроці ми не в змозі охопити всі істини, що містяться в певному оповіданні, тому 
в кожному уроці ми вибрали одну центральну істину. Пояснення центральної істини переплітається 
з оповіданням, але для того, щоб допомогти вам у підготовці, ті частини уроку, де йде викладання 
центральної істини, ми позначили літерами ЦІ. Ці розділи також вказані й у планах уроків.

Крім того, ви помітите, що центральна істина також позначена літерою «Н» або «С», що вказує 
на групу дітей, для життя яких застосовується істина – спасені або неспасені. Це також вказано в 
самому тексті за допомогою наступних фраз: «Якщо ти ще не прийняв Господа Ісуса, щоб отримати 
прощення гріхів...» або «Християнине, ти...».

Пояснення і застосування істини в тексті виділено жирною лінією. Можливо, ви захочете адаптувати 
застосування для дітей, яких ви навчаєте. Наприклад, в застосуванні згадується ім’я хлопчика, а 
на занятті присутні тільки дівчатка. Або ж застосування може більше стосуватися більш старших 
дітей, а ви навчаєте малюків. Робіть необхідні зміни. Найважливішим є те, щоб Боже Слово було 
застосоване до життя дітей.

Будьте готові до бесіди з дитиною
Коли ви поясните істини Євангелії, деякі діти відгукнуться на цю Звістку. Пізніше вони можуть 
сказати, а можуть і не сказати вам про те, що прийняли Господа Ісуса Христа як особистого 
Спасителя. Проте будуть і такі діти, яким потрібна буде допомога. У них можуть виникнути 
питання; їм може знадобитися порада щодо того, що говорити в молитві до Господа.

Також спасеним дітям, можливо, знадобиться порада у важкій ситуації або пояснення, як знання того 
чи іншого уроку можна щодня застосовувати в житті. Діти можуть опинитися у такій ситуації, коли 
вони не знають, що говорить Біблія про те, як їм діяти. Можливо, вони захочуть поділитися з вами 
своїми труднощами, щоб ви могли молитись за них, особливо якщо ви – їхня єдина християнська 
підтримка. Саме тому дуже важливо повідомити спасеним дітям про те, що ви готові поговорити з 
ними.

Також дітям необхідно знати, коли і куди їм підійти, якщо вони матимуть бажання поговорити з 
вами. І, нарешті, важливо, щоб неспасені діти не сплутали заклик навернутись до Господа Ісуса з 
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запрошенням до бесіди з вами.

Тож, не треба повідомляти дітей про готовність поговорити з ними, в той самий час закликаючи їх 
відгукнутись на звістку Євангелії, щоб у дітей не склалось враження, ніби вони не можуть прийти 
до Христа, не поговоривши про це з вами, або що вони можуть отримати спасіння, лише якщо 
підійдуть до вас.

Приклад запрошення неспасеної дитини до бесіди
«Можливо, ти дуже бажаєш жити для Господа Ісуса, але не знаєш, як прийти до Нього? Я з радістю 
поясню тобі це за допомогою Біблії, лише підійди до мене. Після заняття я стоятиму під тим 
деревом. Але пам’ятай, я не можу забрати твої гріхи. Це може зробити лише Господь Ісус. Проте 
я з задоволенням допоможу тобі зрозуміти, як прийти до Нього. Просто підійди до мене під те 
дерево».

Приклад запрошення спасеної дитини до бесіди
«Якщо ти вже прийняв Господа Ісуса як свого Спасителя, але ще не сказав мені про це, будь ласка, 
поділись зі мною цією радістю. Після заняття я стоятиму біля піаніно. Я хотів би знати, що й ти 
також повірив у Ісуса Христа як Господа і Спасителя, щоб я міг молитись за тебе і, можливо, навіть 
чимось допомогти».

Біблійні вірші для запам’ятання
В кожному уроці запропоновано вірш Писання для вивчення з дітьми. Якщо ви викладаєте цикл 
уроків протягом шести тижнів, радимо вам обрати два або три вірша, щоб ви могли ретельно 
пояснити їх, а діти – запам’ятати. Якщо ж ви спробуєте використати всі вірші, діти, можливо, не 
зможуть їх вивчити.

Як діти засвоюють матеріал
Діти (а також дорослі!) дуже мало запам’ятовують з того, що вони лише чули, приблизно 10%. Якщо 
вони чують і бачать, відсоток засвоєного матеріалу збільшується до 50%. Ваше викладання набуде 
більшої ефективності, якщо ви використаєте малюнки і слова на смугах. Та для того, щоб отримати 
найбільшу користь, тобто засвоїти матеріал на 70%, дітям необхідно не лише слухати й бачити, але 
до того ж щось робити. Ви можете залучити дітей до участі в уроці: задавати їм питання (приклади 
подано в текстах уроків) і підготувати старших дітей до читання певних віршів з Біблії під час 
викладання (це буде набагато краще, ніж читати всі вірші самому). Для того, щоб закріпити знання й 
підсилити якість навчання, в кінці кожного уроку запропоновано певний вид прикладної діяльності 
для дітей. Коли діти займаються прикладною діяльністю, у вас і ваших помічників виникає нагода 
невимушено поговорити про істини викладеного уроку. Також подано питання для повторення 
(див. нижче).

Використання наочних посібників
Альбом з ілюстраціями
Перед викладанням уроків дітям попрактикуйтесь у використанні наочних посібників. Детально 
ознайомтесь з послідовністю використання ілюстрацій.

Фігури для фланелеграфу
Ще до заняття попрактикуйтесь у використанні наочних посібників: зміна фонів і фігур. Вам 
необхідно добре ознайомитися з фігурами до уроку, щоб знати, яку фігуру та коли поміщати на 
фланелеграф. На початку кожної сцени подано поради щодо фону. Проте це не означає, що без фону 
ви не можете викладати. Ви можете викласти цілий урок, поміщаючи фігури на чистій фланелі.
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Додаткові наочні посібники
Друкуйте слова центральних істин уроків на цупкому папері. До зворотної сторони цупкого паперу 
приклейте обрізки бархатистого паперу (для фланелеграфу). Друкуйте слова таким шрифтом, щоб 
діти молодшого віку могли легко прочитати їх. Картку зі словами центральної істини помістіть на 
дошці на початку заняття або коли вперше згадуєте центральну істину в уроці.

Додаткові ідеї
На полях подано додаткові ідеї, цікава інформація і поради, які допоможуть вам провести цікаве 
заняття.

Додаткові ідеї та поради спрямовано на різні способи засвоєння матеріалу. Деякі діти краще 
засвоюють матеріал, коли бачать або пишуть, інші краще сприймають усе на слух, деяким дітям 
необхідно щось потримати в руках, до чогось доторкнутися, а комусь допомагає активна участь.

Додаткові ідеї ви можете використовувати протягом заняття, якщо дозволяє час.

Питання для повторення
До кожного уроку пропонуються питання для повторення. Їх можна використовувати на тому ж 
занятті після викладення біблійного уроку або на наступному уроці перед викладанням нового 
уроку.

Час повторення може стати чудовою нагодою закріпити викладений матеріал в ігровій формі. Під час 
повторення ви можете…

... дізнатися, що діти засвоїли та зрозуміли;

... побачити, що вам, вчителеві, необхідно ще раз пояснити;

... пограти з дітьми. Дітям подобаються змагання, і вони з нетерпінням чекають часу повторення. 
Проте повторення – це не просто гра, це також час навчання.

В тексті уроків подано питання лише до викладених уроків. Було б корисно включити запитання 
до пісень, до вірша для запам’ятання та до інших частин програми заняття. Це допоможе дітям 
зрозуміти, що важлива кожна частина заняття.
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Огляд

Урок Центральна 
істина Застосування Вірш для 

запам’ятання
1. Свідки
Мр. 16:1-15;
Лк. 23:47 – 24:12;
Лк. 24:36-53;
Ів. 19:38 – 20:23;
Дії 1:1-11

Господь Ісус 
Христос воскрес із 
мертвих.

Неспасені: Він може спасти тебе.

Спасені: Він завжди перебуває з тобою.

«Сину Людському треба бути 
виданому до рук грішних людей, 
і розп’ятому бути, і воскреснути 
третього дня» (Лк. 24:7).

2. Божа сила для 
християнина

Дії 2:1-41

Бог Дух Святий 
живе в кожному 
християнинові.

Неспасені: Прийми Господа Ісуса як свого 
Спасителя, тоді Дух Святий 
житиме в тобі.

Спасені: Дух Святий допоможе тобі 
жити так, як того бажає Бог.

«Та ви приймете силу, як Дух 
Святий злине на вас, і Моїми ви 
свідками будете...» (Дії 1:8).

3. Бог звершує 
працю через 
християн

Дії 3:1-16

Господь Ісус 
Христос може 
надолужити твою 
найбільшу потребу.

Неспасені: Лише Господь Ісус може 
забрати твої гріхи. Прийми 
Його.

Спасені: Розповідай іншим про те, як 
Господь Ісус може надолужити 
їхню найбільшу потребу.

«Покайтеся ж та наверніться, 
щоб Він змилувався над вашими 
гріхами...» (Дії 3:19).

4. Бога не можна 
обманути

Дії 4:32 – 5:11;
Дії 8:9-24

Бог знає все. Неспасені: Частина (a): Ти не можеш 
приховати свій гріх від Бога.

 Частина (б): Ти не можеш 
обманути Бога, вдаючи, що ти 
– християнин.

Спасені: Ти не можеш переконати Бога, 
що твоє християнське життя 
краще, ніж воно є насправді.

«... Бог… знає таємності 
серця…» (Пс. 43:22).

5. Слова Бога 
звернені до 
кожного

Дії 10:1-48

Бог хоче, щоб 
кожен почув 
Євангелію.

Неспасені: Ти вже почув Євангелію. Тож 
повір у Добру Звістку.

Спасені: Бог хоче, що ти розповідав 
Євангелію іншим.

«І оце Його заповідь, щоб ми 
вірували в Ім’я Сина Його – 
Ісуса Христа, і щоб любили 
один одного...» (1 Ів. 3:23).

6. Божих дітей 
переслідують

Дії 4:1-31;
Дії 5:17 – 7:60

Божі діти 
страждають заради 
Господа.

Спасені: Завжди будь готовим, що на 
тебе очікують страждання, 
проси Бога надати тобі 
допомогу та пам’ятай, що Він 
завжди поруч із тобою.

«Я тебе не покину, ані не 
відступлюся від тебе!» (Євр. 
13:5).
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Урок 1
Свідки

Писання
Мр. 16:1-15;
Лк. 23:47 – 24:12;
Лк. 24:36-53;
Ів. 19:38 – 20:23;
Дії 1:1-11

Центральна істина
Господь Ісус Христос воскрес із мертвих.

Застосування
Для неспасених: Він може спасти тебе.

Для спасених: Він завжди перебуває з тобою.

Запрошення до бесіди
В тексті уроку не подано запрошення до бесіди 
тих дітей, які бажають більше знати, як стати 
християнином. Ви могли б включити подібне 
запрошення в іншій частині заняття, наприклад, 
під час викладання вірша для запам’ятання. Ви 
можете сказати наступне:

«Якщо ти усвідомив, що Господь Ісус помер за 
твої гріхи, і бажаєш попросити Його простити 
тебе, ти можеш зробити це вже сьогодні. Ти 
можеш помолитися Йому дома в своїй кімнаті. 
Або ж можеш звернутися до Ісуса Христа зараз. 
Але якщо ти не впевнений, маєш питання, 
ти можеш залишитися після заняття гуртка 
«Добра Звістка». Я спробую відповісти на твої 
запитання. Тож якщо ти хочеш поговорити зі 
мною, залишися на своєму місці, коли всі інші 
підуть додому».

Вірш для запам’ятання
«Сину Людському треба бути виданому до рук 
грішних людей, і розп’ятому бути, і воскреснути 
третього дня» (Лк. 24:7).

Було б добре викласти цей вірш після біблійного 
уроку, щоб вивчати в контексті. Це Слова 
Самого Господа Ісуса Христа, які Він сказав ще 
до Своєї смерті (Лк. 18:31-33). В цьому ж вірші 
Анголи біля порожнього гробу повторюють 
слова Христа жінкам, нагадуючи, що Господь 

Ісус вже сказав їм колись.

Наочні посібники
 Ілюстрації: 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 і 2-1.

Або

 Фігури для фланелеграфу: 1A-3, 1A-4, 1A-5, 
1A-6, 1A-7, 1A-15 і 1A-16.

 Інші наочності ви можете використовувати 
з серії «Життя Ісуса Христа», частина 4. 
Фігури для фланелеграфу: 49 і 50 (учні), 
45 (Ісус), 48 (Ісус возноситься), 51 (мужі 
в білому одязі). Або якщо маєте альбом, 
виберіть ілюстрації 6-4, 6-5 і 6-6.

 Посібник центральної істини. Вказуйте на 
наочний посібник щоразу, коли пояснюєте 
центральну істину.

 Картки зі словами: «Учні», «Марія 
Магдалина», «Петро», «Іван».

 Заключний заклик можна підсилити, 
скориставшись карткою в формі знака 
питання зі словами: «Чи перебуває Господь 
Ісус завжди поруч із тобою?»

 Для того, щоб закріпити вчення про 
важливість воскресіння Господа Ісуса Христа, 
ви можете написати на картках подані 
нижче твердження. До зворотної сторони 
карток приклейте шматочки фланелі або 
бархатистого паперу (для використання 
на фланелеграфі). Або, за бажанням, ви 
можете скористатися звичайною дошкою 
(стіною) і прикріпляти картки за допомогою 
пластиліну для тимчасового кріплення.

 Завдяки воскресінню Господа Ісуса з мертвих, 
ми можемо точно знати, що:

 - Бог прийняв жертву Господа Ісуса.
 - Ісус зніс повне покарання замість нас.
 - Господь Ісус до кінця заплатив за наш гріх.
 - Ми вже нічого не повинні сплачувати.
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План уроку
Вступ

Сум і страх учнів

Розвиток подій
1. Марія приносить звістку ЦІ
2. Приходять інші жінки ЦІНC
3. Петро та Іван ідуть до гробу ЦІНС
4. Марія повертається до саду ЦІС
5. Ісус з’являється учням, що зібралися в 

замкненій кімнаті

6. Ісус з’являється великій кількості учнів у 
різний час

Кульмінація
Ісус повертається в Небеса

Завершення
Учні більше не сумують ЦІН
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Урок
 Вступ: Сум і страх учнів.

Учні Господа Ісуса були дуже засмучені. Ісус Христос був дуже 
особливим Другом для них, але Він помер. Господь Ісус помер на 
хресті, і Його тіло поховали в гробниці.
(Помістіть фігури 1А-15, хрест, і 1А-16, гробниця).

Тепер вони дуже сумували, адже були впевнені, що більше 
вже ніколи не побачать Господа Ісуса. До того ж учні боялися. 
Вони думали, що їх також заарештують і покарають, а можливо 
навіть вб’ють, через те, що вони були друзями Ісуса Христа. Тож 
учні сховалися в одній кімнаті й замкнули двері. Сум і страх 
сповнювали їхні серця.
(Приберіть фігури 1А-15, хрест, і 1A-16, гробниця. Помістіть фігури 1A-3, 1A-4 
і 1A-5, учні).
 Розвиток подій: Марія приносить звістку.

Можу собі уявити, яка тиша панувала в кімнаті того недільного 
ранку. Але ж ось несподівано прибігла Марія Магдалина. Новина, 
яку вона принесла, збентежила учнів.
(Помістіть фігуру 1А-6, Марія Магдалина).

Послухай, що вона сказала учням.
(Прочитайте Ів. 20:2 з Біблії).

«Взяли Господа з гробу, і ми не знаємо, де поклали Його!»

Разом з іншими жінками Марія бачила, в який гріб Йосип з 
Аріматеї і Никодим поклали тіло Господа в п’ятницю ввечері. 
Тоді була вже дуже пізня година, щоб змащувати тіло пахощами, 
як робили за звичаєм. Наставала субота, день, коли ізраїльтяни 
виконували одну з Божих Заповідей – відпочивали від усіх справ. 
Тому лише рано вранці в неділю жінки пішли до гробу.

Як ти гадаєш, які почуття охопили жінок, коли вони побачили, що 
тіла Господа Ісуса немає в гробі?
(Дозвольте дітям відповісти. Можливі відповіді: збентеження, сум, відчай).

Марія відразу ж побігла розповісти про це учням, а інші жінки 
залишилися біля гробу.

Справа в тому, що й Марія, й учні, й усі друзі Ісуса забули те, що 
казав їм Господь, коли ще перебував з ними на землі. Ось чому 
всі вони сумували і боялися. Марія була дуже розчарована через 
те, що тіла Господа Ісуса не було в гробі. Та учні не сумували б 
так, якби пам’ятали Слова Господа Ісуса. Адже Він говорив їм, 
що воскресне з мертвих, та учні не зовсім зрозуміли, що Господь 
мав на увазі. Можливо, й ти ще не зрозумів, що для тебе означає 
воскресіння Господа Ісуса. Послухай, про що дізналися учні, й ти 
також це зрозумієш.
 Розвиток подій: Приходять інші жінки.

Саме з Марії Магдалини 
раніше Господь Ісус 
вигнав сім бісів. (Див. 
Лк. 8:2 і Мр. 16:9).

Субота в юдеїв 
починається від заходу 
сонця в п’ятницю.

Поговоріть про те, які 
думки і почуття могли 
наповнювати жінок. За 
допомогою рольової гри 
покажіть, про що могли 
розмовляти жінки.

ЦІ

Ілюстрація 1-2

Без ілюстрації



Перші християни

10

Аж ось здійнявся справжній галас, коли повернулися Іванна, 
Соломея, Марія – мати Якова – й інші жінки, що були біля гробу. 
Вони принесли просто приголомшливу новину. Я впевнений, що 
жінки так хвилювалися, що заговорили всі одночасно. Напевно, 
кожна з них хотіла першою поділитися нечуваною новиною. 
Можеш уявити, як все це відбувалося?
(Спробуйте зобразити, як схвильовані жінки діляться своїми враженнями).

- Камінь було відсунуто!

- Тіла Ісуса не було!

- То були Анголи!

- Одяг такий яскравий, мов блискавка!

- Ми впали на землю, бо дуже злякалися.

- Він живий! Так сказали Анголи!

- Ісус воскрес із мертвих.

Як ти гадаєш, чи повірили їм учні?
(Дозвольте дітям відповісти).

В Біблії написано, що подумали учні.
(Прочитайте Лк. 24:11 з Біблії).

«Та слова їхні здалися їм вигадкою, – і не повірено їм».

Новина, яку принесли жінки, здалася учням просто нісенітницею. 
Жінкам не повірили.

Сьогодні також є багато людей, які не вірять у те, що розповіли 
жінки. Навіть деякі люди, що вважають себе християнами, не 
вірять, що Ісус воскрес із мертвих. Але Бог дуже чітко каже нам 
в Своєму Слові, що Його Син дійсно воскрес. Наприклад, в 1 
Кор. 15:3-4 говориться (прочитайте з Біблії): «... що Христос 
був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, 
і що третього дня Він воскрес за Писанням…» Якби Господь 
Ісус не воскрес, ми ніяк не могли б врятуватися від покарання, 
на яке заслуговуємо за свій гріх. Повернувши Ісуса до життя, Бог 
тим самим показав, що прийняв жертву Свого Сина. Він також 
показав, що Господь Ісус зніс повне покарання на хресті. Він до 
кінця заплатив за наш гріх. Ми вже нічого не повинні сплачувати. 
Якщо ти не віриш, що Ісус воскрес із мертвих, ти не можеш вірити 
й у те, що Він зніс повне покарання за всі твої гріхи. Та якщо ти 
дійсно віриш, що Господь Ісус воскрес із мертвих, вже прийняв 
Його і попросив простити твої гріхи, тобі не треба боятися, що 
Бог покарає тебе після того, як твоє життя на землі закінчиться. 
Завдяки тому, що Бог воскресив Свого Сина з мертвих, ти можеш 
бути впевненим, що тобі не потрібно сплачувати за свій гріх, адже 
Господь Ісус зніс повне покарання, на яке ти заслуговуєш. Чи ти 
дійсно віриш, що Господь Ісус воскрес із мертвих?

Дозвольте дітям назвати 
деякі гріхи.

ЦІН

ЦІС
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 Розвиток подій: Петро та Іван ідуть до гробу.

Учні поки що не вірили в це. Петро та Іван побігли до гробу, щоб 
упевнитися в усьому особисто.
(Приберіть фігури 1А-3, Петро та Іван, а потім усі інші фігури).

Якщо дорогою учням зустрічалися перехожі, я впевнений, що 
вони дуже дивувалися, куди так поспішають ці дорослі поважні 
люди.
(Помістіть фігуру 1А-16, гробниця).

Іван прибіг першим, але зупинився біля входу. Він схилився і 
зазирнув всередину. В гробі лежало полотно, в яке було загорнене 
тіло Господа Ісуса, але самого тіла не було. Підбіг Петро. Він, 
мабуть, важко дихав. Але, проминувши Івана, він увійшов 
прямо до гробниці. Петро також побачив тканину. Тіла не було. 
Послухай уривок з Єв. від Івана 20:6-7 і підніми руку, якщо можеш 
сказати, що помітив Петро щодо тканини.
(Прочитайте вірші з Біблії і дозвольте дітям відповісти).

Так, хустка, що була на голові Господа Ісуса, лежала, згорнена, 
осторонь від полотна, яким обгортали тіло. За Петром у гріб 
увійшов Іван і все побачив на власні очі. Так, у гробі залишалося 
лише полотно, а Господа Ісуса не було.

Може, тіло вкрали? Ні, той, хто краде тіло не матиме часу для того, 
щоб акуратно зняти й скласти полотно, до того ж вхід у гріб було 
привалено величезним каменем, й гріб охороняли воїни. Петро та 
Іван пересвідчилися, що жінки казали правду: тіло Господа Ісуса 
зникло. Учні попрямували додому. Вони намагалися зрозуміти 
побачене. Чому тіла Господа Ісуса не було в гробі? Чому в гробі 
залишилося полотно?

Ми знаємо, чому тіло Господа Ісуса зникло, вірно?
(Дозвольте дітям відповісти).

Так, Господь Ісус воскрес із мертвих. Бог повернув Ісуса 
Христа до життя, щоб Він міг спасти тебе від покарання за твої 
гріхи. Мертві нікому не можуть допомогти. Господь Ісус може 
простити твій гріх і врятувати тебе від покарання, тому що Він 
живий! Чи буває в тебе таке відчуття, ніби ти борешся з гріхом? 
Можливо, ти борешся з гріхом, намагаючись самотужки стати 
таким бездоганним, щоб потрапити в Небеса, але гріх зазвичай 
перемагає? Можливо, ти схожий на хлопчика Андрія, який 
вирішив більше не казати поганих слів? Хлопець вважав, що таким 
чином він зможе стати кращою людиною, і тоді Бог, можливо, 
впустить його в Небеса. Та Андрій переконався, що не може 
позбутися поганих слів, особливо коли сердиться. Здавалося, 
слова самі вислизали з язика перш, ніж хлопець усвідомлював це. 
Андрій не міг власними силами припинити грішити. Ти також 
не можеш позбутися гріха власними силами. Але, повернувшись 

Покажіть дітям тканину 
з льону. Завдяки дотику 
діти також вчаться.

Покажіть наочний 
посібник центральної 
істини: «Господь Ісус 
Христос воскрес із 
мертвих».

ЦІН, ЦІС

Ілюстрація 1-3

Малюкам сподобається 
такий «біг». Скажіть 
дітям, куди їм потрібно 
добігти (можливо, в 
кімнаті або на вулиці).
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до життя, Господь Ісус показав, що одержав повну та остаточну 
перемогу над гріхом. Завдяки тому, що Ісус живий, Він може 
простити твій гріх, якщо ти повністю покладешся на Нього. 
Божий Син змінюватиме тебе. Він завжди перебуватиме з тобою і 
допомагатиме тобі казати «ні!» спокусі згрішити.

Звідки ми знаємо, що Господь Ісус одержав перемогу в боротьбі з 
гріхом?
(Дозвольте дітям відповісти).

Ми знаємо, що Господь Ісус переміг, тому що Він воскрес із 
мертвих. Але Його друзі ще не розуміли цієї величної істини. 
Вони все ще не були впевнені, чи взагалі живий Господь Ісус.
 Розвиток подій: Марія повертається до саду.

Марія Магдалина повернулася до саду.
(Помістіть фігуру 1А-6, Марія Магдалина).

Можливо, вона повільно пішла за Петром та Іваном. Але учнів 
вже не було в саду. Марія стояла сама біля порожнього гробу 
й плакала. Вона не могла збагнути, що сталося. Жінка все ще 
думала, що тіло Господа Ісуса хтось узяв. Марія схилилася й ще раз 
зазирнула до гробу... і побачила там двох Анголів! Божі вісники 
сиділи там, де раніше лежало тіло Господа Ісуса: один біля голови, 
а інший біля ніг.
(Прочитайте, що сказано в Ів. 20:13).

«Чого плачеш ти, жінко?»

Та відказує їм: «Узяли мого Господа, і я не знаю, де Його 
поклали».

Марія обернулася. Можливо вона просто не могла більше 
дивитися в порожній гріб.
(Помістіть фігуру 1А-7, Ісус).

Але, відвернувшись жінка почула, як Хтось знову звернувся до 
неї (прочитайте Ів. 20:15): «Чого плачеш ти, жінко? Кого ти 
шукаєш?»

Вона ж подумала, що то садівник звернувся до неї.

«Якщо, пане, узяв ти Його, то скажи мені, де поклав ти Його, – і 
Його я візьму!»

Тоді Той, Хто розмовляв з нею, сказав: «Маріє!» Марія відразу ж 
впізнала Його!

То був Господь Ісус! Він живий! Серце жінки, напевно, майже 
розривалося від щастя. Вона бачила Ісуса на власні очі! Він живий! 
То була дуже особлива подія. В Біблії написано (прочитайте 
відповідні слова з Мр. 16:9), що Господь Ісус... «... з’явився 
найперше Марії Магдалині…» Тож Марія була першою людиною, 
яка побачила Ісуса відразу ж після Його воскресіння.

Ілюстрація 1-4

Ілюстрація 1-6

Ілюстрація 1-5



13

Перші християни

Тепер Марію переповнювали зовсім інші почуття, адже вона 
знала, що Ісус живий. Як жінка сумувала, думаючи, що вже більше 
не побачить Господа! І як вона раділа тепер, коли побачила Його 
живим!

Господь Ісус живий і сьогодні. Він житиме завжди та більше ніколи 
не помре. Послухай, що Він пообіцяв Своїм послідовникам.
(Прочитайте Мв. 28:20 з Біблії).

«І ото, Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку!» І 
Він може зробити це, адже живе повіки. Якщо ти вже християнин, 
Господь Ісус обіцяє завжди перебувати з тобою. Тож коли ти 
боїшся, пам’ятай, Він поруч з тобою, і проси Його допомагати 
тобі. Можливо, інші сміються з тебе через те, що ти – християнин. 
Пам’ятай, що Господь Ісус перебуває з тобою, та покладайся 
на Його допомогу. Можливо, ввечері, коли ти лягаєш спати й 
вимикаєш світло, ти боїшся темряви. Не забувай, що Господь Ісус 
поруч з тобою, поговори з Ним про це. Коли відчуваєш спокусу 
зробити поганий вчинок, пам’ятай, що Господь Ісус поруч з 
тобою і може дати тобі силу відмовитися від будь-якого вчинку, 
який може завдати Йому болю. Андрій, хлопець, про якого ми 
говорили, незабаром став християнином. Лише тоді він зміг 
позбутися поганих слів. Він часто просив Господа Ісуса допомогти 
йому не казати такі слова. Андрій знав, що його Спаситель завжди 
перебуває поруч з ним, та будь-який поганий вчинок завдає болю 
Господеві. Хлопець усвідомлював, як багато страждань зніс Ісус 
Христос на хресті заради нього. Знання про те, що Господь Ісус 
завжди перебуває з тобою, докорінно змінить твоє життя.

Зустріч із живим Господом Ісусом, безсумнівно, дуже змінила 
життя Марії.
(Приберіть фігуру 1А-7, Ісус, і 1A-16, гробниця).

Жінка знову повернулася до учнів.
(Помістіть фігури 1A-3, 1A-4 і 1A-5, учні).

Вони все ще сумували і оплакували смерть Господа Ісуса. Коли 
Марія увійшла до кімнати, вона світилася щастям і радістю й 
розповіла друзям про те, що Ісус живий. Та навіть коли жінка 
запевняла учнів, що бачила живого Господа на власні очі, їй не 
повірили.
(Приберіть фігуру 1А-6, Марія Магдалина).
 Розвиток подій: Ісус з’являється учням, що зібралися в замкненій кімнаті.

Тієї ж неділі, ввечері, учні так само знаходилися в своїй кімнаті. 
Двері були зачинені. Серця учнів сповнювали сум і страх. 
Несподівано посеред них з’явився Ісус Христос!
(Помістіть фігуру 1А-7, Ісус).

(Прочитайте слова Ісуса з Ів. 20:19).

Ілюстрація 2-1

Без ілюстрації

ЦІС
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«Мир вам!» – промовив Він.

Потім Господь показав учням рани на руках, ногах і в боці. Тепер 
учні бачили Його на власні очі. Тепер вони повірили в те, що 
Ісус живий. Сум минув. У серцях запанувала радість. Ісус справді 
воскрес із мертвих!
 Розвиток подій: Ісус з’являється великій кількості учнів у різний час.

Після цієї події Господь Ісус багато разів з’являвся багатьом 
людям. Одного разу Він з’явився водночас 500 учням (1 Кор. 
15:6). Божий Син проводив час з учнями, навчав їх і допомагав їм 
до кінця зрозуміти, що сталося на хресті.
 Кульмінація:Ісус повертається в Небеса.

Минуло сорок днів, як Господь Ісус воскрес із мертвих. Божий 
Син звелів учням чекати в Єрусалимі, доки на них злине Святий 
Дух. Саме Святий Дух допоможе їм навчати інших істинам про 
Господа Ісуса. Потім учні спостерігали, як Ісус піднімався від них.
(Приберіть фігуру 1А-7, Ісус).

Вони дивилися в небо, аж поки хмара не сховала Його з їхніх очей. 
Несподівано з’явилися два мужі в білому вбранні (Анголи). Ось, 
що вони сказали учням.
(Прочитайте Дії 1:11).

«Галілейські мужі, – чого стоїте й задивляєтесь на небо? Той Ісус, 
що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов Він 
на небо!»

Чи помер Господь Ісус пізніше, після воскресіння?
(Дозвольте дітям відповісти).
 Завершення: Учні більше не сумують.

Ні. Він вознісся в Небеса живим. Тепер учні не сумували. Вони 
знали, що настане день, коли вони назавжди оселяться з Господом 
Ісусом в Небесах, саме це Він їм обіцяв. І учні очікували, коли 
Дух Святий злине на них. Чи перебуває Господь Ісус з тобою? 
Чи ти прийняв Його як свого Спасителя? Якщо на ці питання 
ти відповідаєш «ні», уважно поміркуй над тим, що я зараз 
скажу. Господь Ісус зніс твоє покарання, коли помирав на хресті. 
Він може простити твій гріх вже сьогодні, адже Він воскрес із 
мертвих і живий повіки. Якщо ти усвідомлюєш, що, без сумніву, ти 
заслуговуєш на покарання, подякуй Господу Ісусу за те, що Його 
було покарано замість тебе. Скажи Йому, що тобі прикро за скоєні 
гріхи. Прийми Його вірою, щоб Він врятував тебе від покарання, 
яке обов’язково настане після життя на землі. В Божому Слові 
написано (прочитайте Рим. 10:13): «… кожен, хто покличе 
Господнє Ім’я, буде спасений». Якщо ти звернешся до Господа 
й попросиш спасти тебе вже зараз, тоді обітниця воскреслого 
Спасителя здійсниться й для тебе. Твій живий Спаситель, Господь 
Ісус, завжди перебуватиме з тобою.
(Приберіть усі фігури).

Якщо у вас є фігури для 
фланелеграфу з циклу 
«Життя Ісуса Христа», 
частина 4, в цій частині 
уроку ви, за бажанням, 
може використати 
наступні фігури: 49 і
50 (учні), 45 (Ісус), 48 
(Ісус возноситься), 51 
(мужі в білому одязі).

Якщо ви маєте альбом 
з ілюстраціями для 
даного циклу, можна 
використати ілюстрації 
6-4, 6-5 і 6-6).

Без ілюстрації

ЦІН
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Питання для повторення
1. Чому учні сумували і боялися? (Вони сумували через смерть 

Господа Ісуса та боялися арешту / покарання / смерті).

2. Що розповіла учням Марія Магдалина? (Тіла Господа Ісуса не 
було в гробі).

3. Що учні подумали, коли таку ж новину переказали решта 
жінок? (Вони подумали, що це нісенітниця, тобто вони не 
повірили жінкам).

4. Чому так важливо вірити, що Господь Ісус воскрес із мертвих? 
(Якби Ісус не воскрес, Він не міг би простити нас).

5. Що б ти сказав людині, яка вирішує власними силами 
припинити грішити та поводитися бездоганно, щоб таким 
чином потрапити в Небеса? (Вона не зможе самостійно 
позбавитися гріха; людині потрібно, щоб Ісус простив її гріхи 
та допоміг змінитися).

6. Коли Марія Магдалина повернулася до гробу і знову 
зазирнула в нього, кого вона побачила? (Двох Анголів).

7. Як Марія Магдалина зрозуміла, що з нею розмовляє Господь 
Ісус? (Він назвав її ім’я).

8. Як знання про те, що Ісус зажди перебуває зі Своїми 
послідовниками, може змінити життя християнина? (Знання 
дає сміливість, позбавляє страху, коли християнин чогось 
боїться; допомагає протистояти спокусі).

9. Коли учні, нарешті, повірили, що Ісус воскрес? (Коли Ісус 
з’явився посеред кімнати, де вони знаходилися).

10. Що сталося через сорок днів після воскресіння Христа? (Він 
повернувся в Небеса).

Прикладна діяльність
«Ісус воскрес!»
Підготуйте для кожної дитини копію зразка «гробу» і «каменя» 
(зі смугою). Копії слід зробити на цупкому папері. На цю роботу 
ви можете відвести стільки часу, скільки можете. Заздалегідь 
підготуйте все, що діти не зможуть зробити самі.

Виріжте зображення гробу і каменя. Фігуру каменя слід вирізати з 
довгою смугою. Зробіть два розрізи вздовж ліній, позначених «а» 
і «б». Протягніть смугу фігури каменя через розрізи. «Камінь» 
закриває «вхід у гріб». Коли потягнути за смугу, «камінь буде 
відсунуто та відкриється вхід».

Ви також можете підготувати кольорові олівці відповідного 
кольору.

Гра для 
повторення
«Свідки»
Поділіть клас на дві 
команди. Задавайте 
командам питання по 
черзі.

Якщо команда 
відповідає правильно, 
запишіть на одному 
боці аркушу ім’я одного 
«свідка воскресіння».

Записуйте імена 
«свідків» за таким 
порядком: Марія (Ів. 
20:1), Іван (Ів. 20:5), 
Петро (Ів. 20:6), інші учні 
(Ів. 20:19), більше 500 
чоловік (1 Кор. 15:6).

Перемагає команда, у 
якої після відповідей на 
всі питання список буде 
довшим.
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Прикладна діяльність
«Допомога у свідченні» (частина 1)
Скажіть дітям, що протягом всієї серії уроків вони збиратимуть 
і прикрашатимуть спеціальний «набір», який допоможе їм 
розповідати іншим про Христа. Вони підготують цілу коробку 
(з-під взуття) з матеріалами, які допомагатимуть їм.

Почніть з «молитовного нотатника». Розріжте аркуш білого або 
кольорового паперу (або смугастого паперу) на квадрати. Вісім 
квадратів скріпіть скріпками (стейплером). Дозвольте кожній 
дитині зробити собі нотатник.

На першому (титульному) аркуші попросіть дітей написати 
«Молитовний нотатник», а на другому аркуші – «Родина». Під 
словом «Родина» попросіть дітей написати імена рідних, про 
спасіння яких діти молитимуться.

Дозвольте дітям взяти нотатники додому і заохотьте їх щодня 
молитися про тих людей, імена яких записали. Нехай діти 
тримають нотатники в «наборі» (в коробці з-під взуття). 
Попросіть дітей принести «набір» на наступне заняття.

Прикладна діяльність
«Особисте свідоцтво»
Розкажіть дітям про те, як ви стали християнином. Поясніть, що, 
розповідаючи про своє навернення, ви свідчите про те, що Господь 
Ісус зробив для вас.

Спитайте, чи хоче хто-небудь із навернених дітей поділитися 
своїм свідчення. Попросіть у дітей дозволу записати їхні свідчення 
на магнітофон (диктофон), а потім надрукувати або написати 
свідчення для кожної дитини (його особисте свідчення). Свої 
свідчення діти також можуть зберігати в «наборі».



17

Урок 2
Божа сила для християнина

Писання
Дії 2:1-41

Центральна істина
Бог Дух Святий живе в кожному християнинові.

Застосування
Для неспасених: Прийми Господа Ісуса як свого 

Спасителя, тоді Дух Святий 
житиме в тобі.

Для спасених: Дух Святий допоможе тобі 
жити так, як того бажає Бог.

Вірш для запам’ятання
«Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на 
вас, і Моїми ви свідками будете...» (Дії 1:8).

Ці слова Господь Ісус сказав безпосередньо 
перед тим, як мав повернутися в Небеса. Бог 
хоче, щоб Його діти розповідали про Нього 
іншим людям. Таке завдання може бути важким, 
але Господь не залишив нас без Своєї допомоги. 
Бог Дух Святий живе в кожній Божій дитині. 
Він сповнює силою та допомагає розповідати 
іншим про Господа Ісуса.

Наочні посібники
 Ілюстрації: 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 і 2-6.

Або

 Фігури для фланелеграфу: 1A-11, 1A-12, 1A-
13, 1A-14, 1A-15, 1A-16, 1A-17, 1A-30, 1A-34 
і 1A-38.

 Посібник центральної істини (напишіть 
істину на картці в формі круга). Вказуйте на 
наочний посібник щоразу, коли пояснюєте 
центральну істину.

 У викладанні вам також допоможуть наступні 
слова на смугах: «Дух Святий», «учні», 
«віруючі», «Єрусалим», «покайтеся».

 Для того, щоб закріпити пояснення істин 
про Духа Святого, ви можете написати на 
картках наступні вислови:

Християнине, Святий Дух допоможе тобі:

 - жити так, як подобається Богові;
 - усвідомлювати свої погані вчинки;
 - розуміти Боже Слово;
 - бути впевненим, що ти належиш Ісусу;
 - ставати більше подібним до Ісуса.

План уроку
Вступ

Ми бажаємо, щоб інші дотримували свої 
обіцянки

Розвиток подій
1. Віруючі очікують здійснення обітниці ЦІ
2. Сходить Дух Святий ЦІС
3. Віруючі розмовляють різними мовами 

 ЦІС
4. Петро проповідує

5. «Що ж нам робити?» ЦІН

Кульмінація
Спасіння отримують три тисячі душ

Завершення
Вони вірять обітниці про Святого Духа 

 ЦІС, ЦІН
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Вивчення вірша для запам’ятання
Біблійний вірш

«Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і Моїми ви 
свідками будете...» (Дії 1:8).

Вступ
(Мурашка і цукор).

Маленька чорна мурашка знайшла на столі шматок цукру. 
Вона скуштувала його. М-м-м! Смакота! Не бажаючи бути 
егоїстичною, мурашка швидко спустилася донизу по ніжці 
столу та розповіла про цукор своїм друзям. Незабаром на 
стіл піднімалася ціла армія мурашок. Мурашка привела своїх 
друзів до цукру, та вони всі разом насолодилися смачною 
знахідкою.

Якщо Господь Ісус став твоїм Спасителем, тобі необхідно 
вчинити так само, як вчинила мурашка. Піди до своїх друзів і 
розкажи їм про свою радість. Приведи своїх друзів на заняття, 
щоб вони також змогли почути Слово Боже. В біблійному 
вірші розповідається про те, що Бог дає тобі сміливість 
свідчити.

Ознайомлення
(Попросіть одного з дітей прочитати вірш із Біблії. Потім 
покажіть наочний посібник вірша і прочитайте вірш разом із 
дітьми).

Пояснення
«Та ви...» – Ісус звертався до тих, хто вірив у Нього і одержав 
спасіння.

«... приймете силу...» – тобто одержите здатність, силу і 
сміливість від Бога виконувати Його волю.

«... як Дух Святий злине на вас...» – таку силу і здатність ти 
одержав, коли Святий Дух оселився в твоєму серці, коли ти 
попросив Господа Ісуса простити тебе і одержав спасіння.

«... і Моїми ви свідками будете...» – ті, хто повірив у Господа 
Ісуса, повинні стати свідками, тобто розповідати іншим людям 
про Господа Ісуса.

Застосування
Для неспасених:  Для того, щоб розповідати іншим про 

Господа Ісуса, тобі спочатку необхідно попросити 
Господа стати твоїм Спасителем від гріха. Під час 
біблійного уроку ти дізнаєшся про те, як можна 
навернутися до Господа Ісуса і одержати спасіння. 

Починайте і закінчуйте 
повторення вірша 
місцем Писання.

Допоможіть дітям знайти 
вірш в Біблії – Новий 
Заповіт, після Євангелії 
від Івана. В книзі Дій 
розповідається про те, 
що робити апостоли 
після того, як Господь 
Ісус піднісся в Небеса.
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Тобі необхідно зробити цей крок сьогодні.

Для спасених:  Якщо ти став християнином, Бог хоче, щоб 
ти свідчив про Нього. Через Святого Духа Бог дав 
тобі здатність, силу і сміливість. Ти можеш бути 
повністю впевнений у цьому, тому що Бог завжди 
тримає Своє Слово.

Повторення
«Відгадай – хто?»

Прочитайте вірш з дітьми декілька разів, починаючи і 
закінчуючи місцем Писання.

Потім виберіть одного з дітей і попросіть дитину вийти 
вперед.

Скажіть вірш всім класом. Потім вкажіть на одного з дітей. 
Тоді всі мовчать, а вибрана дитина каже місце Писання після 
вірша. Дитина може змінити голос. Той, хто вийшов наперед, 
має відгадати, хто сказав місце Писання. Потім виберіть іншу 
дитину і продовжуйте повторення.
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Урок
 Вступ: Ми бажаємо, щоб інші дотримували свої обіцянки.

Чи доводилося тобі чекати, поки хтось виконає дану ним 
обіцянку? Наприклад, твої бабуся і дідусь пообіцяли взяти тебе 
в суботу до парку або до магазину іграшок чи, навіть, до кафе. 
Що ти відчуваєш суботнього ранку? Можливо, ти стоїш біля 
вікна, чекаючи на бабусю і дідуся. Або, наприклад, ти намагаєшся 
дивитися телевізор чи гратися чимось, але весь час біжиш до 
дверей, щоб перевірити, чи не йдуть бабуся з дідусем. Радість 
наповнює наші серця, коли ми знаємо, що на нас чекає щось дуже 
приємне. Як би нам хотілося, щоб це сталося якнайшвидше!
 Розвиток подій: Віруючі очікують здійснення обітниці.

Цікаво, чи так почувалися учні Господа Ісуса, коли Господь 
вознісся в Небеса? Божий Син залишив Своїм учням обітницю. 
Учні ж повинні були залишатися в Єрусалимі і чекати на дуже 
особливого Гостя. Пам’ятаєш, на Кого саме? Минулого тижня ми 
говорили про це (або про це написано в вірші для запам’ятання).
(Дозвольте дітям відповісти).

(Помістіть фігуру 1А-11, місто).

Так, Господь Ісус пообіцяв Духа Святого.

Ти знаєш, Хто такий Святий Дух?
(Дозвольте комусь із дітей відповісти).

Він – Бог. Існує лише один Бог, але в трьох Особах: Бог Отець, 
Бог Син (Господь Ісус) і Бог Дух Святий. Ми не можемо до кінця 
усвідомити цю істину, але можемо вірити, адже так вчить Біблія.

Святий Дух не має тіла. Він – Дух, тому Його не можна побачити. 
Але яким же чином учні дізнаються, щоб Святий Дух прийшов?

Учні Ісуса і всі віруючі чекали на Святого Духа в Єрусалимі, як 
звелів їм Господь Ісус. На той час мешканці міста метушилися, 
вони були занадто заклопотані. До того ж багато людей з інших 
міст і країн прийшли до Єрусалиму. Наближалося юдейське 
свято врожаю, яке називалося днем П’ятдесятниці. Тож юдеї та 
інші люди, що служили істинному Богові, прийшли з багатьох 
різних місць. Вони розмовляли різними мовами, але всі бажали 
святкувати цей день в Єрусалимі, адже саме тут знаходився Храм. 
Напевно, багато хто залишився в місті після свята Пасхи, яке 
відбулося п’ятдесят днів тому. Саме перед святом Пасхи було 
розіп’ято Господа Ісуса. Можливо, дехто з гостей міста на власні 
очі бачив, що сталося того дня.

Серед усіх цих людей знаходилися й віруючі. Їх було близько 120, 
включаючи учнів. Вони зібралися в одному з будинків Єрусалиму 
і чекали на Духа Святого. Цих людей називали «віруючими», 
тому що вони вірили, що саме Господа Ісуса Бог обіцяв послати 
на землю, саме про Нього звіщали пророки, і саме Він врятує 

Ілюстрація 2-2

П’ятидесятниця – одне 
зі щорічних юдейських 
свят. Це свято врожаю, 
яке святкують на 
п’ятидесятий день після 
свята Пасхи. (Див. Левит 
23:15-22).

ЦІ



21

Перші християни

Свій народ від гріхів. А тепер учні чекали на виконання обітниці 
Господа Ісуса – послати їм Духа Святого. Аж раптом сталося щось 
дивовижне! Послухай, що каже Біблія.
 Розвиток подій: Сходить Дух Святий.

(Прочитайте Дії 2:2-3).

«І нагло зчинився шум із неба, ніби буря раптова зірвалася, і 
переповнила ввесь той дім, де сиділи вони. І з’явилися їм язики 
поділені, немовби огненні, та й на кожному з них по одному осів».

Дух Святий зійшов з Небес, щоб жити в кожному віруючому! 
Шум, ніби від вітру чи бурі, і полум’я були ознаками, за допомогою 
яких Бог показав віруючим, що Святий Дух справді зійшов на 
них. Віруючи не могли бачити Святого Духа, адже Він – Дух, та, 
завдяки ознакам, вони впевнилися, що Він справді зійшов. Де 
тепер перебував Дух Святий?
(Дозвольте дітям відповісти).

Він оселився в кожному віруючому особисто.

Де сьогодні перебуває Святий Дух?
(Дозвольте дітям відповісти).

Він живе в кожному, хто повірив в Господа Ісуса як Спасителя. 
Якщо ти вже відвернувся від своїх гріхів і отримав від Господа 
Ісуса прощення, Дух Святий живе в тобі. Він допомагатиме тобі 
жити так, як цього хоче Бог. Саме Він спричиняє докори совісті, 
коли ти робиш поганий вчинок. Дух Святий також допомагає 
розуміти Боже Слово, коли ти читаєш його вдома, слухаєш в 
церкві чи на занятті гуртка «Добра Звістка». Саме Він дає тобі 
впевненість у тому, що ти належиш Господу Ісусу. Дух Святий 
змінює тебе, допомагаючи ставати більше схожим на Ісуса Христа. 
Можливо, ти був дуже егоїстичним, але відколи повірив у Господа 
Ісуса, в тебе з’явилося бажання ділитися з іншими. Святий Дух 
змінює тебе і допомагає жити так, як бажає Господь. Як чудово, що 
Бог дав Святого Духа кожному, хто вірить в Ісуса Христа!

Коли того далекого дня Дух Святий зійшов на землю, Бог 
особливим чином показав іншим людям, що Він дійсно оселився в 
тих, хто повірив у Господа Ісуса. Мешканці та гості Єрусалиму, що 
знаходилися неподалік від будинку, де зібралися віруючі, напевно, 
чули шум, ніби від бурі. Біля будинку одразу ж зібралося багато 
перехожих. Вони хотіли знати, звідки той шум.
(Приберіть фігуру 1A-11, місто. Помістіть фігури 1A-12, 1A-17, 1A-30, 1A-34 і 
1A-38, натовп, а також 1A-13 і 1A-14, двоє учнів).
 Розвиток подій: Віруючі розмовляють різними мовами.

Та, почувши розмову віруючих, вони дуже здивувалися. 
Пам’ятаєш, до Єрусалиму прийшло багато людей з інших країн, 
де розмовляли різними мовами. Та дивно, кожен з того великого 
натовпу почув, як учні промовляли їхніми рідним мовами. Отже, 
Бог вчинив щось дуже особливе, щоб засвідчити всім, що Дух 

Ілюстрація 2-3

Зверніть увагу на те, що 
Писання вказує на шум, 
ніби від бурі. Ми можемо 
припустити, що видимих 
або відчутних наслідків 
бурі чи вітру не було, 
шум лише чувся.

Покажіть наочний 
посібник центральної 
істини: «Бог Дух 
Святий живе в кожному 
християнинові».

ЦІС

Юдеї, що зібралися на 
свято П’ятдесятниці в 
Єрусалимі, вірогідно, 
розмовляли грецькою 

Ілюстрація 2-4
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Святий оселився в тих, хто повірив у Господа Ісуса. Саме Святий 
Дух допомагав віруючим говорити мовами, яких вони до того 
моменту не знали.

Як змінилися віруючі! Пам’ятаєш, як після смерті Господа Ісуса, 
ще не знаючи про Його воскресіння, вони переховувалися в 
замкненій кімнаті, боячись арешту? Але тепер віруючі розповідали 
про Господа Ісуса на вулиці кожному, хто готовий був слухати їх!

Що так змінило віруючих? Дух Святий оселився в них і давав їм 
сміливість розказувати про Господа Ісуса. Християнине, чи важко 
тобі розповідати невіруючим друзям про Господа Ісуса? Можливо, 
дехто з них використовує Ім’я Господа Ісуса, коли лається, й ти 
знаєш, що повинен пояснити, чому не слід так робити. Попроси 
Бога через Святого Духа надати тобі сміливості та допомоги.

Давай трохи поговоримо про дівчинку Сару. Вона християнка, 
а її друзі в школі – ні. Сара всім серцем бажає жити, догоджаючи 
Господу. Вона знає, що Бог хотів би, щоб вона розповідала про 
Нього. Невіруючі друзі часто використовують Ім’я Бога в лайках.
(Нехай якомога більше дітей приймуть участь в обговоренні).

Що, на твою думку, слід робити Сарі? Що вона могла б сказати? 
Як, на твою думку, можуть відреагувати друзі? Що вони можуть 
сказати / зробити?
(Нагадайте дітям, що друзі дівчинки можуть повестися дуже неввічливо, 
наприклад, сказати щось образливе, розірвати дружбу з дівчинкою).

Хто допоможе Сарі? Як Бог поставиться до вчинку Сари, якщо 
вона вчинить так?

Можливо, ти вже став християнином і стикаєшся з подібними 
труднощами. Іноді тобі важко зрозуміти, як діяти. Тобі хочеться 
знати, що про це каже Біблія. Пам’ятай, ти можеш підійти до мене 
після будь-якого заняття. Я з радістю допоможу тобі дізнатися з 
Біблії про те, що тобі необхідно знати. Можливо, ти знаєш, яких 
дій чекає від тебе Бог, але тобі важко так чинити. Якщо ти захочеш 
розповісти мені про це, я молитимуся про тебе, щоб Господь 
допоміг тобі через Святого Духа, Який живе в тобі.

Дух Святий змінюватиме тебе різнобічно.
(Ви могли б задіяти дітей до участі в обговоренні за допомогою такого питання: 
«Які зміни в тобі, на твою думку, помітять батьки / друзі / вчитель недільної 
школи?». Дозвольте дітям запропонувати свої відповіді).

Батьки звернуть увагу на те, що ти став більш слухняним, що маєш 
більше бажання робити те, про що вони просять. Друзі помітять, 
що ти більше не пліткуєш. Вчитель недільної школи помітить, що 
ти дійсно бажаєш вивчати Боже Слово. Святий Дух може змінити 
тебе так, як Він змінив віруючих в Єрусалимі того далекого дня.

Мешканці та гості міста питали один одного (прочитайте Дії 
2:12): «Що ж то статися має?»

мовою, проте також 
знали мови народів, 
серед яких жили. 
Саме цими мовами 
дивовижним чином 
заговорили апостоли, 
коли на них зійшов 
Святий Дух.

Допоможіть дітям 
замислитися хоча 
б про одну людину, 
якій вони можуть 
засвідчити. Підготуйте 
достатню кількість 
євангелізаційних 
буклетів.

Буклети ви можете 
замовити в місцевого 
працівника ТЄД або в 
національному офісі 
ТЄД. Адресу подано на 
титульній сторінці.

Повідомте дітей, що ви 
готові поговорити з ними 
особисто.

ЦІС
Покажіть наочний 
посібник центральної 
істини.

Без ілюстрації
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В Біблії написано, що кожен чув, як учні розповідали про «великі 
діла Божі» (Дії. 2:11). Я впевнений, що віруючі розповідали 
народу про те, як Бог послав у світ Господа Ісуса, Єдиного, Хто 
може дати прощення гріхів і можливість жити в Небесах. Дехто 
слухав дуже уважно, а хтось сміявся і глузував з учнів, чуючи, як 
вони розмовляють різними мовами.

Насмішники казали (прочитайте з Дій 2:13): «Вони повпивались 
вином молодим!»

Ті люди гадали, що віруючі сп’яніли.
(Пересуньте фігуру 1А-13, Петро, трохи ближче до фігури натовпу).
 Розвиток подій: Петро проповідує.

Тоді Петро вийшов перед натовпом і почав голосно пояснювати, 
що сталося насправді. Він сказав людям, що пророк Йоіл 
передвіщав ці події.
(Відкрийте книгу пророка Йоіла і покажіть дітям, що такі ж слова записані в 
Старому Заповіті, але не витрачайте час на пояснення пророцтва).

Отже, через пророка Йоіла за багато років до цього знаменного 
дня Бог сповістив Своєму народові про те, що Він пошле на землю 
Святого Духа, і «… кожен, хто кликати буде Господнє Ім’я, той 
спасеться...» (Йоіл 3:5).
(Викладаючи наступну частину, посилайтеся на 2 розділ книги Дій, щоб 
нагадувати дітям, звідки ви берете інформацію).

Петро розповів народу про те, як Господа Ісуса було розіп’ято на 
хресті, як Бог воскресив Його з мертвих, та як він сам, Петро, і 
багато інших бачили воскреслого Ісуса Христа.
(За бажанням, ви можете ненадовго використати фігури 1А-15, хрест, і 1А-16, 
гробниця. Помістіть фігури на окрему невелику дошку або на кишенькову дошку).

Багато послідовників Господа Ісуса знаходилися серед натовпу, і 
вони могли впевнено сказати: «Ми бачили Його на власні очі».

Потім Петро сказав про те, що Господь Ісус повернувся в Небеса 
і ось послав на землю Святого Духа. Саме Дух Святий давав 
віруючим здатність говорити іншими мовами і допомагав їм 
розповідати про Господа Ісуса.

Дух Святий торкнувся багатьох слухачів. Вони ще не повірили 
в Господа Ісуса і не отримали прощення гріхів. Дух Святий 
ще не оселився в них, однак Він звертався до них, торкався 
їхнього розуму та сердець. Святий Дух викликав у людей докори 
сумління, тож багатьом стало прикро через вчинені гріхи. Святий 
Дух допоміг їм усвідомити, що вони можуть позбавитися гріхів, 
якщо лише повірять, що на хресті Господь Ісус зніс покарання 
замість них, та якщо попросять прощення в Нього.
 Розвиток подій: «Що ж нам робити?»

Тому люди питали (прочитайте Дії 2:37): «Що ж ми маємо 
робити?»

Ілюстрація 2-4

Ілюстрація 2-5

Пророцтво Йоіла (Йоіл 
3:1-5) стосується, в 
основному, другого 
приходу Господа Ісуса. 
(Див. Мв. 24:29).
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Ти вже задавав таке питання? Чи вказав тобі Дух Святий на 
твої гріхи та їхні жахливі наслідки? Чи бажаєш ти знати, як 
позбавитися гріха, щоб мати можливість перебувати в Небесах з 
Богом? Послухай, що Петро відповів народові.
(Прочитайте Дії 2:38 з Біблії).

Він сказав, що людям слід покаятися. Покаятися – означає 
усоромитися своїх гріхів і виявити бажання більше не грішити 
проти Бога. Порушуючи Божі Заповіді ти грішиш проти Бога. 
Ти також грішиш, коли думаєш, що позбавитися гріха можна 
будь-яким іншим засобом, а не через Господа Ісуса. Пам’ятай, Бог 
покарав Ісуса смертю на хресті за твій гріх. Якщо ж ти покаєшся 
і повіриш в Господа Ісуса, отримавши Його прощення, тобі не 
треба буде зносити покарання за гріх. Петро сказав народу, що 
коли вони покаються і повірять в Ісуса Христа, отримавши Його 
прощення (знову вкажіть на Дії 2:38), то приймуть Духа Святого. 
Тоді Святий Дух оселиться в них і допомагатиме їм жити так, 
як подобається Богу. Можливо, ти все ще відкладаєш рішення 
попросити в Господа Ісуса прощення, бо гадаєш, що не зможеш 
змінитися, або вважаєш, що тобі не вдасться припинити грішити? 
Тож не чіпляйся більше за такі відмовки. Якщо ти повіриш в 
Господа Ісуса як свого Спасителя, Дух Святий оселиться в тобі. 
Саме Він змінюватиме тебе. Петро переказав народу, що обітницю 
про Святого Духа дано (прочитайте Дії 2:39) «для вас... і для 
ваших дітей, і для всіх, що «далеко знаходяться, кого б тільки 
покликав Господь, Бог наш»». Тож обітниця належить усім, хто 
повірить у Господа Ісуса. Ця обітниця призначена й для тебе так 
само, як для мешканців і гостей Єрусалиму того далекого дня.
 Кульмінація: Спасіння отримують три тисячі душ.

Той день став особливим більш як для трьох тисяч чоловік. Саме 
стільки душ повірили в Господа Ісуса як Спасителя.
(Приберіть усі фігури за винятком 1А-17).
 Завершення: Вони вірять обітниці про Святого Духа.

Ще три тисячі віруючих! Ще три тисячі чоловік прийняли Духа 
Святого, Який оселився в них, щоб змінювати їх і допомагати 
жити так, як подобається Богові. Тим слухачам не з’являлося 
полум’я, але вони повірили Божій обітниці про те, що Дух Святий 
справді оселяється в тих, хто відвертається від гріхів і вірить в 
Господа Ісуса, отримуючи Його прощення.

Чи живе в тобі Бог Дух Святий? Якщо ти повірив у Господа 
Ісуса як свого Спасителя, тоді Святий Дух живе в тобі. Ніхто не 
може бачити Його, але оточуючі повинні бачити зміни, які Він 
здійснює в твоєму житті. В тебе не з’явиться раптом здатність 
розмовляти іншими мовами. То була лише особлива ознака, 
яку Бог дав для того, щоб багато людей відразу змогли почути 
про Господа Ісуса Христа й пізнати, що Бог справді дав Святого 
Духа, як Він пообіцяв. Однак, щодо тебе, інші люди побачать, як 

Ілюстрація 2-6

ЦІС

ЦІН
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змінилися твої поведінка і ставлення. Можливо, ти вже повірив 
у Господа Ісуса як свого Спасителя, але до цього часу не знав, що 
Дух Святий живе в тобі. Тож тепер, знаючи про це, ти можеш 
покладатися на Його допомогу за різних важких обставин. Коли 
ти відчуваєш спокусу зробити щось погане, пам’ятай, що Святий 
Дух поруч із тобою. Подумай, як ти образиш Його, зробивши 
поганий вчинок.

Та можливо, Святий Дух ще не живе в тобі, але Він нагадав тобі 
про твої гріхи. Чи тобі прикро за вчинені гріхи? Чи бажаєш ти 
відвернутися від них? Чи розумієш, що лише Господь Ісус може 
простити твої гріхи? Якщо на всі питання ти можеш відповісти 
«так», то прислухайся до голосу Духа Святого і зроби відповідні 
кроки. Скажи Богу про те, як тобі прикро, що ти грішиш проти 
Нього. Подякуй Йому за те, що Він покарав Господа Ісуса Христа 
замість тебе. Попроси Його простити тебе і повір, що Він зробить 
це. Не забувай, що Петро сказав слухачам. Покайся в своїх 
гріхах і повір в Ісуса Христа, отримавши Його прощення. Якщо 
ти зробиш це сьогодні, Дух Святий відразу оселиться також і в 
тобі, адже Бог пообіцяв дати Духа Святого кожному, хто прийме 
Господа Ісуса, отримавши Його прощення.
(Приберіть усі фігури).

Питання для повторення
1. Кого Ісус пообіцяв послати на землю? (Духа Святого).

2. Хто такий Дух Святий? (Бог).

3. Які ознаки довели, що Дух Святий злинув на сто двадцять 
віруючих, які перебували в одному з будинків Єрусалиму? 
(Шум, ніби від бурі, огненні язики).

4. Яким чином гості з інших країн зрозуміли, про що 
розповідали віруючі? (Дух Святий дав віруючим здатність 
говорити іншими мовами).

5. В кому Дух Святий живе сьогодні? (В усіх тих, хто повірив у 
Господа Ісуса, отримавши Його прощення).

6. Назви один з видів допомоги Духа Святого. (Щось одне з 
наступного: жити так, як подобається Богу; усвідомлювати 
свої погані вчинки; розуміти Боже Слово; бути впевненим, 
що належиш Ісусу; ставати більше подібним до Ісуса).

7. Чому віруючі більше не боялися розповідати про Ісуса 
Христа? (Дух Святий, що оселився в них, дав їм сміливості).

8. Більшість слухачів не були віруючими. Про що нагадував їм 
Дух Святий? (Про їхні гріхи).

9. Що, за словами Петра, люди повинні були зробити? 
(Покаятися).

10. Яку Божу обітницю Петро переказав людям? (Якщо вони 
покаються, повірять в Ісуса, то приймуть Святого Духа).

Гра для 
повторення
«Переплутані 
літери»
Напишіть речення (зі 
сплутаними літерами), 
що подано нижче.

БОГ ЙСИВТЯ ДУХ 
ЕИЖВ В МОЖНУКО 
НІЯХСИТРИНИ

(Бог Святий Дух живе в 
кожному християнині).

Намалюйте на дошці 
рисочки для кожної 
літери речення. Сюди 
діти записуватимуть 
розплутані слова. 
Під кожною рисочкою 
напишіть цифру від 1 
і далі, щоб діти могли 
сказати, яку літеру вони 
спробують відгадати.

Поділіть дітей на дві 
команди. Задавайте 
командам питання по 
черзі. Якщо відповідь 
правильна, команда 
заробляє 100 балів і 
можливість відгадати 
літеру, слово або ціле 
речення.

Якщо літера, слово або 
ціле речення відгадано 
правильно, команда 
заробляє додаткові 100 
балів.

Перемагає команда, яка 
набере більшу кількість 
балів.

ЦІН
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Прикладна діяльність
«Зміни, які робить в нас Святий Дух»
Ви можете використати одну з поданих порад або ж після 
обговорення запропонувати дітям намалювати один з прикладів.

1. Поділіть дітей на невеликі групи. В кожній групі повинен 
бути керівник (вчитель / помічник). Дайте кожній групі 
аркуш паперу і олівець. Попросіть дітей скласти перелік того, 
що Святий Дух може змінити в житті віруючого їхнього віку.

2. Дайте кожній дитині аркуш паперу. (Заздалегідь аркуші 
слід поділити навпіл – провести лінію олівцем або зігнути). 
Половинки аркуша можна назвати «До» і «Після». Дитина 
може намалювати приклад поведінки людини до навернення 
до Господа і після навернення, коли Святий Дух змінює її.

Прикладна діяльність
«Допомога у свідченні» (частина 2)
На третій сторінці «молитовного нотатника» попросіть дітей 
написати слово «Друзі» і записати імена друзів, про спасіння 
яких вони молитимуться.

Допоможіть дітям зробити Книгу без слів, за допомогою якої 
вони зможуть свідчити про Бога родині та друзям. Зігніть аркуші 
паперу (однакові за розміром) навпіл – чорний, червоний, білий, 
жовтий (золотий) і зелений. Склейте аркуші тильними сторонами. 
Зелений аркуш приклейте однією стороною до чорного аркуша, а 
другою – до жовтого, так щоб зелений аркуш став обкладинкою.

червоний білий

жовтий зелений

ЗГИН ОБКЛАДИНКА

чорний

Поясніть, що чорна сторінка нагадує нам про гріх, червона – про 
кров Ісуса, біла (чиста) – про чисте серце, яке Господь Ісус омив 
від гріха, жовта (золота) – про Небеса, зелена – про зростання в 
християнському житті.

Прикладна діяльність
Рольова гра
Виберіть добровольців, які бажають пояснити Євангелію класу за 
допомогою Книги без слів. Попросіть добровольців вибрати собі 
пару і попрактикуватися в поясненні Книги без слів.

Прикладна діяльність
«Особисте свідоцтво»
Див. урок 1.

Для тих, хто прийде 
на заняття вперше, 
підготуйте додаткові 
коробки і «молитовні 
нотатники».

Скористайтеся 
коротким поясненням 
Книжечки без слів. 
Пояснення можна 
замовити в місцевого 
працівника ТЄД або в 
національному офісі 
ТЄД.
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Урок 3
Бог звершує працю через християн

Писання
Дії 3:1-16

Центральна істина
Господь Ісус Христос може надолужити твою 
найбільшу потребу.

Застосування
Для неспасених: Лише Господь Ісус може 

забрати твої гріхи. Прийми 
Його.

Для спасених: Розповідай іншим про те, як 
Господь Ісус може надолужити 
їхню найбільшу потребу.

Вірш для запам’ятання
«Покайтеся ж та наверніться, щоб Він 
змилувався над вашими гріхами...» (Дії 3:19).

Наочні посібники
 Ілюстрації: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 і 3-5.

Або

 Фігури для фланелеграфу: 1A-22, 1A-23, 1A-
24, 1A-25, 1A-26, 1A-29, 1A-30 і 1A-41.

 Посібник центральної істини. Вказуйте на 
наочний посібник щоразу, коли пояснюєте 
центральну істину.

 Картка зі словом «гріх» (помістіть на фігуру 
«чорне серце»).

 Вам можуть знадобитися наступні слова 
на картках: «кривий», «Петро», «Іван», 
«Храм».

План уроку
Вступ

Кривий чоловік і його життя

Розвиток подій
1. Петро та Іван ідуть до Храму

2. Кривий чоловік просить милостині ЦІН
3. «Подивися на нас!» В учнів немає 

грошей ЦІН
4. «У Ім’я Ісуса Христа Назарянина – 

устань та й ходи!»

Кульмінація
Чоловік встає. Він може ходити ЦІН

Завершення
Чоловік славить Бога в Храмі

Народ вражений ЦІС, ЦІН
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Урок
 Вступ: Кривий чоловік і його життя.

Він сидів на землі, весь у поросі, біля одного з входів до Храму. 
Вхід був настільки красивим, що навіть називався Красними 
(тобто гарними) воротами.
(Помістіть фігуру 1А-24, кривий).

Цього чоловіка приносили сюди щодня. Він змушений був 
сидіти і благати милостині в перехожих. А чому його приносили? 
Виявляється, чоловік той не міг ходити. Він був кульгавим, 
кривим. Ступні його ніг були якимось чином покалічені. 
Чому ж йому доводилося жебракувати? Чоловік просто не міг 
самостійно працювати, адже він – кульгавий. У ті далекі часи 
уряд не допомагав людям, що не могли працювати. Отже, хтось 
із родини або друзів приносили цього чоловіка до Красних воріт 
Храму і залишали там. Місце біля Храму було досить вдалим для 
жебракування. Щодня багато людей приходили туди помолитися, 
тож тут завжди було досить перехожих, в яких можна просити 
милостиню. Одного разу кривий чоловік, як зазвичай, сидів біля 
воріт Храму. Наближалася третя година дня, то був особливий час 
для молитов. До Храму стікалося багато людей. Я впевнений, що 
жебрак сподівався випросити досить велику суму в відвідувачів.
 Розвиток подій: Петро та Іван ідуть до Храму.

Двоє учнів Ісуса, Петро та Іван, також пішли до Храму.
(Помістіть фігури 1А-41, Петро, і 1А-23, Іван).

Вони щодня відвідували Божий Дім, щоб прославити Бога і 
помолитися Йому. Того дня учні вирішили увійти до Храму через 
Красні ворота. Тож, кого вони неминуче зустріли біля входу?
(Дозвольте комусь із дітей відповісти).
 Розвиток подій: Кривий чоловік просить милостині.

Так, кульгавого жебрака. Що, на твою думку, жебрак просив у них?
(Дозвольте комусь із дітей відповісти).

Він попросив грошей.

А чого, на твою думку, найбільше бракувало тому чоловікові? 
Якою була його найбільша потреба? Чи потребував він грошей 
більш за все? Чи, можливо, йому над усе треба було навчитися 
ходити? Чи, можливо, ще щось? Так, чоловікові справді потрібні 
були гроші, щоб придбати трохи їжі. Якби лікар зміг навчити його 
ходити, той чоловік, напевно, знайшов би якусь роботу і заробляв 
би на життя. Але кульгавому бракувало набагато більшого 
від грошей. Він вже народився з вадою, набагато гіршою, ніж 
кульгавість. Ти також народився з цією величезною вадою. Вона 
називається «гріх».
(Помістіть слово «гріх» за фігуру «чорне серце»).

Що ж таке гріх?

Ілюстрація 3-2

Ілюстрація 3-1

ЦІН

Ілюстрація 3-3
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(Дозвольте дітям відповісти).

Гріх – це непокора Богу, тобто чинення того, що Він забороняє, 
та невиконання того, що Він велить. Звідки ми можемо знати, чи є 
гріхом той чи інший вчинок?
(Дозвольте дітям відповісти).

В Своєму Слові, Біблії, Бог вказує нам, що правильно, а що ні. В 
Божому Слові також написано, що ти вже народився з гріховною 
сутністю. Ти вже народився з бажанням робити все по-своєму, 
а не так, як каже Бог. Тобі набагато легше замість правильного 
вчинку зробити поганий. Набагато легше розгніватися, ніж 
стриматися; тобі також простіше обманути, лише б уникнути 
неприємностей. Тобі важко вирізнятися серед друзів, коли вони 
хочуть, щоб ти зробив щось погане. Тебе не треба вчити поганому 
або виховувати так. Така гріховна сутність вже була в тобі, коли ти 
тільки народився. А чому гріх є для тебе такою великою вадою або 
проблемою?
(Дозвольте дітям відповісти).

Тому що гріх розділяє тебе з Богом. Адже, не позбавившись 
гріхів, ти ніколи не зможеш перебувати з Богом в Небесах. Богу 
доведеться покарати тебе вічним покаранням за твої гріхи. 
Отже, позбавитися гріхів – це твоя найбільша потреба, це те, що 
тобі потрібно понад усе. Та, можливо, ти занадто заклопотаний 
іншими потребами і бажаннями й не думаєш про свою найбільшу 
потребу. Можливо, кульгавий чоловік також був занадто 
заклопотаний думками про гроші та не звертав особливої уваги на 
ваду свого гріха.

Петро та Іван зупинилися і подивилися на жебрака. Можливо, 
кульгавий не часто приглядався до перехожих. А, можливо, він 
сидів, опустивши голову, бо соромився жебракувати або вже 
повернувся до інших з надією отримати милостиню.
 Розвиток подій: «Подивися на нас!» В учнів немає грошей.

Тоді Петро сказав (прочитайте Дії 3:4): «Подивися на нас!»

Жебрак подумав, що йому зараз дадуть гроші, тому поглянув на 
учнів Господа Ісуса. Як же він, напевно, розчарувався, коли Петро 
почав говорити.
(Прочитайте Дії 3:6).

«Срібла й золота в мене нема...»

В Петра та Івана дійсно не було грошей. Тож, чим вони могли 
допомогти кульгавому чолову?

Своїми силами учні нічим не могли допомогти жебраку, але вони 
точно знали, що є Той, Хто може допомогти. Петро та Іван знали, 
що лише Господь Ісус Христос може зарадити в будь-якій потребі. 
Вони були впевнені, що Господь може надолужити найбільшу 

ЦІН
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потребу цього чоловіка. Якою ж була його найбільша потреба?
(Дозвольте дітям відповісти).

Так, йому необхідно було позбавитися своїх гріхів. Петро, Іван 
та інші віруючі всюди розповідали людям про те, що Господь 
Ісус може позбавити їх гріхів. Вони свідкували про те, як Господь 
Ісус зніс Боже покарання за гріхи всього світу, як помер на 
хресті, воскрес із мертвих і тепер може забрати гріхи всіх, хто 
відвернеться від гріхів і прийме Його, щоб отримати прощення.
(Помістіть фігуру 1А-26, хрест, на окремій дошці або на кишеньковій дошці).

Чи ти віриш, що саме в цьому полягає й твоя найбільша потреба? 
Чи, можливо, замість прощення ти бажав би мати щось інше?

Уявімо, що маленький хлопчик, якого, скажімо, звати Данилко, 
більш за все бажає отримати новий велосипед. Нічого не принесе 
йому стільки радості, як новий велосипед. Хлопчик гадає, що 
тільки-но він одержить велосипед, буде найщасливішим у світі. 
На день народження Данилу дарують саме велосипед! Який він 
щасливий! Чи він буде тепер вже сповна задоволений? Ні, через 
декілька тижнів хлопчик бачить ще дещо, що йому також хочеться 
мати. Найновіша комп’ютерна гра! Тепер лише гра може принести 
йому задоволення. Данилко росте. Йому завжди хочеться чогось 
нового. Він стає дорослим, отримує гарну роботу. Але з часом він 
мріє про іншу роботу, щоб заробляти більше грошей. Він купує 
машину, але тепер вже хоче більш швидкісну і кращу машину. 
Потім він купує будинок, але хоче, щоб у нього був більший 
будинок. Данило вважає, що все це дуже важливо мати. Він думає, 
що все це принесе йому щастя, але насправді він ніколи не буває 
сповна задоволеним. Найважливіше в житті – не велика сума 
грошей або якомога більше майна. Чого, найважливішого, бракує 
Данилові?
(Дозвольте дітям відповісти).

Так само як і тобі, йому понад усе необхідно позбавитися гріхів. А 
як це може статися? Послухай, що каже Боже Слово.
(Прочитайте Дії 3:19).

«Покайтеся ж та наверніться, щоб Він змилувався над вашими 
гріхами...»

Чи ти відвернешся від своїх гріхів і чи навернешся до Господа 
Ісуса Христа, щоб Він змилувався над твоїми гріхами вже сьогодні, 
щоб Він позбавив тебе твоїх гріхів? Господь Ісус може надолужити 
твою найбільшу потребу, Він може позбавити тебе твоїх гріхів, так 
само як і тоді Він міг надолужити потреби кульгавого жебрака.

Та Петро вів далі, звертаючись до того чоловіка (прочитайте Дії 
3:6): «... але що я маю,...даю тобі...»

Що Петро міг дати кривому чоловікові, коли в нього не було 

Покажіть наочний 
посібник центральної 
істини: «Господь 
Ісус Христос може 
надолужити твою 
найбільшу потребу».
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грошей?
 Розвиток подій: «У Ім’я Ісуса Христа Назарянина – устань та й ходи!».

Учень Ісуса Христа продовжив (прочитайте Дії 3:6): «У Ім’я 
Ісуса Христа Назарянина – устань та й ходи!»
(Приберіть фігуру 1A-26, хрест. Замініть фігуру 1А-41, Петро, фігурою 1А-22).

Петро взяв жебрака за правицю і допоміг йому підвестися.
(Замініть фігуру 1А-24, кривий, фігурою 1А-25).
 Кульмінація: Чоловік встає. Він може ходити.

У каліки відразу ж зміцнилися ступні та кістки! Чоловік просто 
підхопився! Як він радів!

Чому жебрак зміг ходити?
(Дозвольте дітям відповісти).

Господь Ісус Христос уздоровив його. Петро та Іван не могли б 
зробити цього для бідного чоловіка. Зцілити кульгавого також не 
могли його друзі. Жебрак аж ніяк не міг зарадити сам собі. Проте 
Ісус Христос міг надолужити його потребу. Біблія говорить про 
це.
(Прочитайте Дії 3:16а).

Той чоловік отримав уздоровлення через віру в Господа Ісуса. 
Жебрак повірив, що Ісус Христос може зцілити його. Чи ти 
віриш, що Господь Ісус Христос може забрати твій гріх? Ніхто 
інший не може позбавляти гріхів. Цього не можуть зробити ані 
я, ані твої батьки, ані служителі церкви; ти сам також не в змозі 
позбавитися гріхів. Це під силу тільки Господу Ісусу Христу, 
тому що Він був покараний замість тебе. Прощення своїх гріхів 
ти можеш отримати лише через віру в Господа Ісуса, тобто через 
віру в те, що Він зніс покарання замість тебе, та лише Він може 
простити твої гріхи. Можеш назвати інші засоби, якими люди 
намагаються позбавитися гріхів?
(Дозвольте дітям відповісти).

Деякі намагаються якомога краще поводитися. Дехто старається 
якимось чином відпрацювати або відшкодувати свої погані 
вчинки. Інші вдаються до читання особливих молитов. Але жодне 
з цих зусиль не може позбавити гріхів.

Якщо ти бажаєш отримати прощення гріхів, але ще не до 
кінця розумієш, що тобі слід робити, підійди до фланелеграфу 
після заняття (або вкажіть інше місце). Тоді я знатиму, що ти 
бажаєш поговорити зі мною про прощення гріхів. На підставі 
Божого Слова я ще раз поясню тобі, що лише Господь Ісус 
може надолужити твою найбільшу потребу, так само як Він міг 
надолужити потребу кульгавого чоловіка.

Уяви, як почувався той чоловік. Вперше в своєму житті він міг 
ходити.

Повідомте дітей, що ви 
готові поговорити з ними 
особисто.

ЦІН

Ілюстрація 3-4
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(Приберіть фігури 1А-22, Петро, 1А-23, Іван, і 1А-25, кривий. Помістіть фігуру 
1А-29).
 Завершення: Чоловік славить Бога в Храмі.

Уздоровлений увійшов до Храму разом з Петром та Іваном. 
Він ходив, плигав і славив Бога. Чоловік знав, Хто саме зцілив 
його. Він хвалив Бога і дякував Йому, а не Петру та Івану. Яке 
надзвичайне диво! Я впевнений, що Петро та Іван також хвалили 
Господа і дякували Йому за уздоровлення кульгавого чоловіка.
(Помістіть фігуру 1А-30, люди).
 Завершення: Народ вражений.

Всі бачили як чоловік, що від народження був калікою, тепер 
ходив у Храмі та прославляв Бога. Люди знали його. Вони бачили, 
як він щодня жебракував біля Храму. Люди також побачили, що 
з ним сталося. Вони були просто вражені. Як дивно змінилося 
життя цього чоловіка!

Та найбільше диво – коли Господь Ісус забирає гріхи. Це 
найдивовижніше в світі! Якщо Бог вже простив твої гріхи, твоє 
серце повинне бути сповнене подяки і хвали. Чи ти справді 
сповнений вдячності Богові до такої міри, що гориш бажанням 
розказати іншим про те, що Ісус Христос може зробити для 
них? Чи бачать інші люди, як Ісус Христос змінив твоє життя? 
Чи знають люди, що ти прийняв Господа Ісуса, і Він забрав твої 
гріхи? Той чоловік не боявся хвалити Бога і розповідати іншим, 
як Господь Ісус змінив його життя. Петро та Іван не боялися 
розказати тому чоловікові, що Господь Ісус міг надолужити його 
потребу. Чи ти розкажеш своїй родині та друзям про те, що Ісус 
Христос може надолужити їхню найбільшу потребу?

Якщо ти ще не прийняв Господа Ісуса, щоб Він забрав твої гріхи, 
чи ти дозволиш Йому сьогодні надолужити твою найбільшу 
потребу? Пам’ятай обітницю Господа: «Покайтеся ж та 
наверніться, щоб Він змилувався над вашими гріхами...» (Дії 
3:19). Якщо ти відвернешся від своїх гріхів і приймеш Господа 
Ісуса Христа, щоб Він простив тебе вже сьогодні, Він змилується 
над твоїми гріхами, просто забере їх в тебе. Тоді ти також 
хвалитимеш Бога і дякуватимеш Йому за те, що Він змінив твоє 
життя.
(Приберіть усі фігури).

Питання для повторення
1. Яка фізична вада була в чоловіка, що сидів біля воріт Храму? 

(Він був кульгавий, не міг ходити).

2. Що таке гріх? (Непокора Богові).

3. Чому тобі легше грішити, аніж слухатися Бога? (Тому що 
народився з гріховною сутністю).

4. Чому гріх є найбільшою проблемою? (Тому що він розділяє з 

Обов’язково дайте 
можливість неспасеним 
дітям вашої групи 
прийняти Господа Ісуса 
Христа вірою.

Гра для 
повторення
«Таємне послання»
На великому аркуші 
паперу напишіть такі 
рисочки:
_ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ЦІН

ЦІС
Покажіть наочний 
посібник центральної 
істини: «Господь 
Ісус Христос може 
надолужити твою 
найбільшу потребу».

Ілюстрація 3-5
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Богом; не дає змоги перебувати в Небесах).

5. Що кульгавий чоловік попросив у Петра та Івана? (Гроші).

6. Чого йому бракувало найбільше? (Прощення гріхів).

7. Хто зцілив кривого чоловіка? (Господь Ісус Христос).

8. Яким чином кульгавий уздоровився? (Він повірив, що Господь 
Ісус може уздоровити його).

9. Яким чином ти можеш отримати прощення гріхів? 
(Відвернутися від гріхів і прийняти Господа Ісуса як свого 
Спасителя).

10. Якщо Господь Ісус Христос простив твій гріх, що тобі слід 
робити? (Славити Його і дякувати Йому, а також розповідати 
про це іншим).

Прикладна діяльність
«Головоломка»
Зробіть для кожної 
дитини одну копію 
кросворду.

Для старших дітей 
зробіть також копії 
підказок до слів, які 
треба знайти, однак не 
копіюйте самі слова.

Молодшим дітям 
зробіть копії самих 
слів. Та перш, ніж 
вони почнуть шукати 
ці слова у кросворді, 
обговоріть з ними 
значення кожного слова.

За бажанням, ви можете скопіювати й підказки (пояснення 
значення слів), щоб батьки дітей також дізналися про істину.

Деякі літери в кросворді використано двічі. Всі слова в кросворді 
написано по горизонталі або вертикалі.

Прикладна діяльність
«Допомога у свідченні» (частина 3)
На четвертій сторінці «молитовного нотатника» попросіть дітей 
написати слова «Прославляй Бога» і записати те, що Бог зробив 
для всіх людей і для них особисто. Помоліться разом і прославте 
Бога за Його якості та за те, що Він зробив для нас. Потім 
помоліться про спасіння людей, імена яких записано в нотатниках.

Підготуйте для дітей ножиці, клей і кольоровий папір (кольори 

Для тих, хто прийде 
на заняття вперше, 
підготуйте додаткові 
коробки і «молитовні 
нотатники».

_ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _

(Господь Ісус Христос 
може надолужити твою 
найбільшу потребу).

Поділіть дітей на 
команди. Задавайте 
питання командам по 
черзі.

Якщо відповідь 
правильна, команда 
одержує 100 балів і 
можливість відгадати 
літеру, або ціле слово 
«таємного послання», 
або «таємне послання» 
в цілому. Команда має 
лише одну спробу.

Якщо дитина правильно 
відгадує літеру, слово 
або послання, команда 
одержує додаткові 100 
балів.

Перемагає команда, яка 
набере більшу кількість 
балів.
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Книги без слів). Попросіть дітей прикрасити свої коробочки. 
Нагадайте дітям про те, що нотатник і Книгу без слів потрібно 
зберігати в коробці, а коробку попросіть принести на наступне 
заняття.

Прикладна діяльність
«Особисте свідоцтво»
Див. урок 1.
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Урок 4
Бога не можна обманути

Писання
Дії 4:32 – 5:11;
Дії 8:9-24
Примітка. Даний урок містить дві окремі 
історії, хоча в кожній з них пояснюється одна 
центральна істина. Частини уроку ви можете 
викласти на різних етапах заняття.
Прийнято вважати, що Ананій і Сапфіра були 
віруючими, а Симон – ні.
Центральна істина
Бог знає все.
Застосування
Для неспасених: Частина (а): Ти не можеш 

приховати свій гріх від Бога.
  Частина (б): Ти не можеш 

обманути Бога, вдаючи, що 
ти – християнин.

Для спасених: Ти не можеш переконати Бога, 
що твоє християнське життя 
краще, ніж воно є насправді.

Запрошення до бесіди
Запрошення на бесіду дитини, не включено 
в текст уроку. Це можна зробити на іншому 
етапі заняття. Наприклад, проспівавши 
пісню, яка містить істини Євангелії, ви можете 
сказати: «Якщо ти ще не до кінця розумієш, 
як можна отримати прощення гріхів, і хотів би 
поговорити зі мною про це, ти можеш підійти до 
мене під час виконання прикладної діяльності. 
Я буду біля столу і спробую відповісти на твої 
питання». (Ви зможете поговорити з дитиною 
під час прикладної діяльності, лише якщо цю 
частину заняття проводитимуть помічники).
Вірш для запам’ятання
«... Бог… знає таємності серця…» (Пс. 43:22).
Наочні посібники
 Ілюстрації: 4-2, 4-3, 4-4 і 4-5.
Альбом не містить ілюстрацій до частини (б).
Або
 Фігури для фланелеграфу: 1A-31, 1A-32, 1A-

33, 1A-34, 1A-35 і 1A-36.

 Посібник центральної істини (на картці, 
що має форму круга). Показуйте посібник 
щоразу, коли пояснюєте центральну істину.

 Два мішечки: один с копійками, а другий – з 
картками зі словами (див. стор. 37).

 Картки зі словами:
Частина (a): «християни», «апостоли», 

«Ананій», «Сапфіра», «Петро».
 Частина (б): «Самарія», «Симон», 

«Пилип», «Петро», «Іван».

План уроку – частина (а)
Вступ

Толик і модель літака

Розвиток подій
1. Перші християни діляться всім, що мають
2. Ананій і Сапфіра замислюють зле ЦІ
3. Ананій приносить гроші
4. Петро викриває його ЦІС

Кульмінація
Смерть Ананія

Завершення
Смерть Сапфіри ЦІС, ЦІН

План уроку – частина (б)
Вступ

Жанну приваблює персик

Розвиток подій
1. «Він – сила Божа, що зветься велика»
2. Пилип проповідує. Багато людей 

навертається до Бога
3. Симон удає, ніби він християнин ЦІН
4. До міста приходять Петро та Іван
5. Симон намагається купити силу
6. Відповідь Петра ЦІН

Завершення
Покайся і отримай прощення ЦІН
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Урок – частина (а)
 Вступ: Толик і модель літака.

Батько допоміг Толику скласти модель літака. Завдання було дуже 
важким, тому що до складу моделі входило багато дрібних деталей. 
Завершений літак виглядав просто чудово. Толик поставив його на 
полицю в своїй кімнаті.

Одного разу до Толика завітав друг, Іван, щоб трохи погратися. 
Побачивши модель літака, хлопець захоплено вигукнув:

- Овва! Це ти сам зробив?

- Так, – підтвердив Толик.

- Як би мені хотілося вміти так майструвати моделі! – зітхнув друг. 
– Мої ж моделі просто жахливі.

Що Толик не сказав Івану?
(Дозвольте дітям відповісти).

Хлопець не відкрив своєму другу всієї правди. Він не сказав, що 
йому допомагав тато. Іншими словами, Толик обманув Івана, не 
пояснивши всієї правди. Тож Іван подумав, що Толик набагато 
краще може складати моделі, ніж це було насправді. А це те саме, 
що й обман, хіба не так? Хлопець приховав частину правди.

Ананій разом з дружиною, Сапфірою, також умовилися 
приховати частину правди.
(Помістіть фігури 1А-31, Ананій, і 1А-32, Сапфіра).

Ми читаємо про це в Божому Слові.
(Відкрийте 5 розділ книги Дій і покажіть дітям, підтверджуючи той факт, що 
тепер ви розповідаєте історію з Біблії).
 Розвиток подій: Перші християни діляться всім, що мають.

Вони прийняли Господа Ісуса як свого Спасителя. Подружжя 
було одним з перших християн. В ті часи християни ділилися 
один з одним усім, що мали. Деякі з них, що володіли землею чи 
будинками, продавали своє майно і приносили гроші апостолам. 
(Так називали одинадцятьох учнів, яких на початку обрав Ісус. 
Юда, один з дванадцяти, вже помер на той час). Апостоли ж 
роздавали гроші тим, хто особливо потребував.
 Розвиток подій: Ананій і Сапфіра замислюють зле.

Ананій і Сапфіра володіли наділом землі. Можливо, їм не хотілося 
ділитися своїм майном, але вони бажали, щоб інші вважали їх 
щедрими. Можливо, подружжя боялося, що їх вважатимуть 
жадібними або егоїстичними, якщо вони не продадуть землю, 
як інші. Тож вони вдалися до задуму, за допомогою якого хотіли 
виявити свою, начебто, щедрість та ще й залишити для себе трохи 
грошей. Ананій і Сапфіра продали свою землю. А потім, замість 
того щоб віддати всі гроші апостолам, вони вирішили залишити 
певну суму собі. Ось у чому полягав гріх Ананія і Сапфіри: вони 

Ілюстрація 4-2

Ілюстрація 4-3

Щоб допомогти дітям 
запам’ятати важкі імена, 
ви могли б записати 
ці імена на окремих 
аркушах паперу.
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вирішили удати, ніби віддають усі гроші, одержані за продаж 
землі. Чоловік з дружиною не збиралися казати апостолам про 
те, що певну частину грошей залишили собі – нехай апостоли 
вважають, що вони принесли всю суму. Ніхто ж не довідається...

... Однак одній Особі задум подружжя був відомий від самого 
початку. Хтось добре знав про думки і вчинки Ананія і Сапфіри. 
Він також знає всі твої думки і всі твої вчинки. Так, це Бог, Якому 
все відомо. Він знає абсолютно все. Він знає, про що ти зараз 
думаєш. Можливо, ти робиш вигляд, що слухаєш, але насправді 
мрієш про те, щоб в наступному футбольному матчі забити гол, 
або думаєш, що ж станеться з героями твого улюбленого фільму в 
наступній серії. Зовні може здаватися, ніби ти добре поводишся 
(не крутишся і не розмовляєш з тим, хто сидить біля тебе), але ти 
все одно не слухаєш. Можливо, тобі вдасться обманути мене, але 
обманути Бога ти ніколи не зможеш. Він знає правду про все.

Бог також знав, що замислили Ананій і Сапфіра.
(Приберіть фігуру 1А-32, Сапфіра, і помістіть 1А-36, Петро та Іван).
 Розвиток подій: Ананій приносить гроші.

Коли Ананій приніс гроші апостолам, Бог відкрив Петрові, що 
цей чоловік віддає не всю суму.
 Розвиток подій: Петро викриває його.

Тоді Петро спитав Ананія (прочитайте Дії 5:3): «Ананію, чого 
сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав 
та присвоїв із заплати за землю?»

Іншими словами, цей християнин послухав сатану, який докладає 
всіх зусиль, щоб змусити Божих дітей не слухатися Господа. Тож 
Ананій сказав неправду про гроші не лише людям, він намагався 
обманути Самого Бога. Цей чоловік, мабуть, вважав, що Бога так 
само можна ошукати, як людей.

Як нерозумно! Ніхто не може приховати від Бога правду, адже 
Бог знає все. Християнине, ти не можеш удати перед Богом, що 
вивчаєш Біблію для того, щоб краще пізнати Його, хоча натомість 
дуже довго просиджуєш над різними журналами, а Біблію читаєш 
похапцем перед сном. Ти не можеш удати перед Богом, що ти 
добрий і лагідний, коли дуже погано думаєш про іншу людину, 
хоч ніколи нічого поганого й не кажеш їй. Ти не можеш обманути 
Бога, адже Йому відомо абсолютно все. Християнине, якщо ти 
справді винний у тому, що намагався обманути Бога, скажи Йому, 
що тобі соромно за це, та попроси пробачення. В 1 Ів. 1:9 Бог 
обіцяє (прочитайте з Біблії): «Коли ми свої гріхи визнаємо, то 
Він вірний і праведний, щоб гріхи нам простити, та очистити нас 
від неправди всілякої». Пам’ятай, що Бог знає все.
 Кульмінація: Смерть Ананія.

Почувши, що його таємницю відкрито, Ананій упав і відразу ж 
помер! Його тіло винесли і поховали.

Ілюстрація 4-4
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(Приберіть фігуру 1А-31, Ананій).

Сапфіри не було разом з чоловіком. Вона прийшла десь за три 
години пізніше, не знаючи, що сталося з Ананієм.
(Помістіть фігуру 1А-32, Сапфіра).

Петро спитав Сапфіру: «Скажи мені, чи за стільки ви землю 
продали?»

«Так, за стільки», – відповіла жінка.

То була правда?
(Дозвольте дітям відповісти).

Ні Сапфіра збрехала Петру та всім, хто знаходився в кімнаті. Вона 
також намагалася обманути Бога. Послухай, що Петро сказав 
Сапфірі.
(Прочитайте Дії 5:9).

«Он ті входять у двері, що чоловіка твого поховали, – і тебе вони 
винесуть...»
 Завершення: Смерть Сапфіри.

Почувши ці слова, Сапфіра впала і померла, як Ананій. Її тіло 
винесли і поховали поруч із тілом чоловіка.
(Приберіть фігуру 1А-32, Сапфіра).

Всі, хто почув про ті події, перелякалися. Цей випадок ясно 
показав, до яких серйозних наслідків призводить гріх проти Бога.
(Приберіть фігуру 1А-36, Петро та Іван).

Чи ти розумієш, які серйозні наслідки гріха проти Бога? Адже 
Бог бачить усі твої гріхи. Жодного гріха ти не можеш приховати 
від Нього, бо Він знає абсолютно все. Християнине, ти не можеш 
удати перед Богом, що ти кращий, аніж є насправді. Можливо, 
ти обманював Бога, намагаючись удати, що живеш для Нього? 
Ти можеш перехитрити інших чи навіть самого себе, але аж ніяк 
не можеш обманути Бога. Якщо ти не живеш для Бога таким 
християнським життям, якого Він чекає від тебе, скажи Йому, що 
тобі прикро за це, та попроси Його допомогти тобі змінитися. Бог 
із радістю відповість на твою молитву. Пам’ятай Божу обітницю, 
що записана в 1 Ів. 1:9.
(Прочитайте цей вірш з Біблії ще раз).

А що ж, якщо ти ще не прийняв Господа Ісуса Христа як свого 
Спасителя? Чи ти гадаєш, що зможеш потрапити в Небеса, якщо 
тобі вдасться переконати Бога в тому, що ти добре поводишся? 
Богові відомі навіть найнезначні подробиці всіх гріхів, що ти 
вчинив. Чи ти думаєш, що Бог буде задоволений тобою, якщо 
ти робитимеш багато добрих справ, та не звертатиме уваги 
на те, що відбувається в твоєму розумі? Чи ти вважаєш, що 
можеш допускати стільки поганих і брудних думок, скільки тобі 

Тут мається на увазі 
благоговійний страх 
перед Господом.

ЦІН

ЦІС

Ілюстрація 4-5
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заманеться, й ніхто не дізнається про це, навіть Бог? Але ж Бог 
знає всі твої думки. Ти ніколи не зможеш удати перед Богом, що 
достатньо бездоганний і маєш право перебувати в небі. Всі гріхи 
Бог сприймає дуже серйозно. Чи ти розумієш, що через свої гріхи 
маєш величезні неприємності з Богом? Чи ти хочеш бути готовим 
до життя в Небесах? Господь Ісус вже зніс покарання за всі твої 
гріхи. Подякуй Йому за це. Скажи Йому, як тобі прикро за скоєні 
гріхи, та попроси Його очистити тебе. Бог точно знатиме, чи тобі 
справді прикро. В Своєму ж Слові Він обіцяє (прочитайте Ів. 
6:37б): «... того, хто до Мене приходить, Я не вижену геть». Бог 
ніколи не відвернеться від того, кому справді прикро за вчинені 
гріхи. Не намагайся обманути Бога, вдаючи перед ним, що ти 
бездоганний. В цьому немає сенсу, адже Бог знає абсолютно все.
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Урок – частина (б)
 Вступ: Жанну приваблює персик.

Жанна проводила канікули в дуже спекотній країні. Якось їй 
страшенно захотілося пити! Дівчинка побачила чудовий персик, 
який ніби запрошував: «З’їж-но мене». Ось чого їй бракувало. 
Та й персик так і вабив. У Жанни вже потекла слинка... Який же 
ж привабливий персик! Можеш уявити, як дівчинка налякалася, 
коли, розламавши персик, побачила в ньому багато черв’ячків?! 
Зовні фрукт виглядав чудово, але всередині він вже гнив. (Це 
реальна історія!)

Іноді люди здаються дуже добрими і гарними зовні, але всередині 
вони сповнені багатьох духовних вад. В Біблії ми читаємо, що 
такою насправді є людина.
(Прочитайте Дії 8:10).
 Розвиток подій: «Він – сила Божа, що зветься велика».

«Він – сила Божа, що зветься велика!» – казали люди.
(Помістіть фігуру 1А-33, Симон).

Про кого так казали мешканці Самарії?
(Помістіть фігуру 1А-34, люди).

Можливо, про Петра, Івана або про інших апостолів? Ні! Мова 
йшла про чоловіка на ймення Симон. Він займався ворожбою 
і чинив так багато дивного, що ввів людей в оману, змусивши 
вважати його величною людиною. Чи робив Симон свої справи 
силою Бога? Аж ніяк ні! Йому давав силу сатана. Симонові дуже 
хотілося, щоб люди вихваляли його і вважали дуже особливою 
людиною. Симон прагнув влади і сили. Він бажав, щоб мешканці 
Самарії зверталися до нього за порадами, вшановували його і 
вклонялися йому. Люди спостерігали за його дивами протягом 
багатьох років, а тому вважали Симона великою силою Божою.
 Розвиток подій: Пилип проповідує. Багато людей навертається до Бога.

Незабаром до Самарії прийшов апостол Пилип.
(Помістіть фігуру 1А-35, Пилип).

Він проповідував мешканцям Самарії про те, як Господь Ісус 
помер на хресті, прийнявши на Себе покарання за їхні гріхи; про 
те, що Він воскрес із мертвих і може простити людям гріхи, якщо 
вони покаються (тобто відвернуться від своїх гріхів) і навернуться 
до Бога. Через Пилипа Бог також уздоровив багатьох хворих і 
калік. Почувши проповідь Пилипа і побачивши, які дива він 
робить, багато людей повірили в Господа Ісуса як свого Спасителя. 
Вони не вихваляли проповідника, як колись хвалили Симона. 
Люди славили Бога, Який врятував їх від покарання за гріхи та 
уздоровив хворих.
 Розвиток подій: Симон удає, ніби він християнин.

Симон також бачив дива і чув проповідь Пилипа. Самаряни 

Альбом не містить ілюстрацій 
до цієї частини уроку.
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зазвичай слухали його і дивувалися тому, що він робив. А що 
ж тепер? Ворожбит бачив, що люди вірили словам Пилипа, він 
також побачив, якою силою Бог сповнив проповідника. Тепер вже 
сам Симон був вражений. Йому хотілося більше дізнатися про цю 
силу. Тож ворожбит удав, ніби він покаявся в гріхах і навернувся 
до Господа Ісуса.

Цікаво, чи є сьогодні серед нас ті, хто вдають, ніби вони – 
християни? Можливо, твої батьки, вчитель недільної школи або 
я думаємо, що ти – християнин, але в глибині серця ти знаєш, що 
насправді це не так, адже ти ще не відвернувся від своїх гріхів і не 
навернувся до Господа Ісуса, щоб отримати прощення. Ти можеш 
збити з пантелику всіх нас, але не забувай: ти ніколи не зможеш 
обманути Бога, тому що Він знає про тебе все, всі твої думки та 
дії. Бог точно знає, який ти, так само як Він знав усю правду про 
Симона.
 Розвиток подій: До міста приходять Петро та Іван.

Ворожбит всюди ходив за Пилипом, дивуючись тим чудесам, 
які чинив проповідник. Симон ще більше був вражений, коли 
прийшли Петро та Іван. Він побачив, що вони могли робити. 
Симон хотів мати таку ж силу.
(Помістіть фігуру 1А-36, Петро та Іван).
 Розвиток подій: Симон намагається купити силу.

Симон запропонував апостолам гроші, сказавши (прочитайте Дії 
8:19а): «Дайте й мені таку владу…»
(Прочитайте Дії 8:20).
 Розвиток подій: Відповідь Петра.

Петро відповів: «Нехай згине з тобою те срібло твоє, бо ти думав 
набути дар Божий за гроші!»

Бог знову допоміг Петрові розпізнати правду. Бог знав, якою 
людиною насправді був Симон. Йому також було відомо, 
чого прагнув ворожбит. Бог також знає, якщо ти удаєш з себе 
християнина. Він знає, чому ти це робиш. Можливо, тобі хотілося 
комусь догодити. Чи соромно тобі через те, що ти прикидався? 
Ти обманював. Чи ти розумієш, що тобі справді дуже необхідно 
відвернутися від своїх гріхів і навернутися до Господа Ісуса за 
прощенням?
 Завершення: Покайся і отримай прощення.

Петро ж сказав Симонові (прочитайте Дії 8:22): «Тож покайся 
за це лихе діло своє, і проси Господа, – може прощений буде тобі 
замір серця твого!»

Нажаль, не написано, чи Симон справді відвернувся від своїх 
гріхів, чи попросив у Бога прощення.

Ти знаєш, що тобі необхідно покаятися (відвернутися від своїх 
гріхів) та попросити прощення. Чи ти зробиш це сьогодні? Ти 

Покажіть наочний 
посібник центральної 
істини.

ЦІН

ЦІН

Покажіть наочний 
посібник центральної 
істини: «Бог знає все». 
Прочитайте центральну 
істину всі разом.

ЦІН
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знаєш, що не можеш обманути Бога, адже Він знає все. Не будь 
таким, як Симон, не продовжуй і далі жити в гріхах. Відвернися 
від своїх гріхів і повір у Господа Ісуса як свого Спасителя. 
Пам’ятай, в Своєму Слові Бог обіцяє (прочитайте Ів. 6:37б): «... 
того, хто до Мене приходить, Я не вижену геть».
(Приберіть усі фігури).

Питання для повторення
1. Що багато перших християн робили зі своїм володінням, 

землями і будинками? (Продавали і одержані гроші 
приносили апостолам для нужденних).

2. Що замислили Ананій і Сапфіра? (Удали, ніби віддають усі 
гроші, але насправді залишити певну суму собі).

3. Чому вони не могли приховати істини від Бога? (Бог знає все).

4. Що сталося з Ананієм і Сапфірою та показало всім, що гріх 
проти Бога – дуже серйозна річ? (Вони раптово померли).

5. Чому ти не можеш переконати Бога в тому, що ти достатньо 
бездоганний і можеш перебувати в Небесах? (Бог знає все, 
отже, Він знає про всі погані вчинки, що ти скоїв).

6. Звідки брав силу Симон – ворожбит? (Від сатани).

7. Про що Пилип розповідав мешканцям Самарії? (Ісус Христос 
помер за ваші гріхи і воскрес; покайтеся і віруйте).

8. Що зробили багато мешканців Самарії? (Покаялися і 
повірили).

9. Яким чином Симон хотів одержати таку ж силу, що мали 
Петро та Іван? (Він запропонував апостолам гроші).

10. Петро сказав Симону, що йому слід покаятися. Що означає 
слово «покаятися»? (Відвернутися від гріхів; розкаюватися 
настільки, щоб не виникало бажання надалі грішити).

Прикладна діяльність
«Дещо з того, що Бог знає про мене»
Надаємо декілька пропозицій щодо використання нижчеподаного 
переліку віршів з Біблії. Виберіть одну з пропозицій, відповідно 
до віку і здібностей дітей вашої групи й часу, який відведено на 
діяльність.

1. Проведіть гру з «мечем», тобто хто швидше знайте вірш 
у Біблії. Дитина, що перша знаходить вірш, встає. Коли всі 
будуть готові уважно слухати, «переможець» читає вірш 
вголос. Всі інші уважно слухають і знаходять у вірші вказівки 
на те, що знає Бог. Діти слухатимуть уважніше, якщо ви 
попередите, що спитаєте когось з них; це не обов’язково буде 
хтось з бажаючих.

Гра для 
повторення
«Вірно – невірно»
Поділіть дітей на дві 
команди. Задавайте 
питання командам по 
черзі.

Команда відповідає 
на питання. Всі гравці 
команди-суперниці 
заплющують очі. Нехай 
діти проголосують: 
Правильна відповідь чи 
неправильна. Порахуйте 
кількість вірних голосів 
і присудіть команді 
відповідну кількість 
балів.

Якщо прозвучала 
неправильна відповідь, 
скажіть дітям правильну 
відповідь.

Покажіть наочний 
посібник центральної 
істини.
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2. Дайте кожній дитині перелік віршів і аркуш паперу. Діти 
записують те, про що прочитали у вірші (вони можуть 
працювати індивідуально або в маленьких групах разом з 
помічником).

3. Молодшим дітям можна прочитати вірші та попросити 
намалювати зміст одного з них.

4. Зробіть робочий листок, в якому напишіть посилання в 
стовпець ліворуч, а відповіді, що подано в дужках, – праворуч, 
але за іншим порядком. Діти читають вірші та за допомогою 
олівця з’єднують посилання з відповідними виразами.

Псалом 44:22 (Таємниці серця).

Псалом 139:2 (Коли сідаю та коли встаю).

Псалом 139:4 (Не вимовлені слова).

Єв. від Матвія 6:8 (Потреби).

Єв. від Матвія 10:30 (Скільки в мене волосся на голові).

Єв. від Івана 10:3 (Моє ім’я).

Прикладна діяльність
«Допомога в свідченні» (частина 4)
На п’ятій сторінці «молитовного нотатника» попросіть дітей 
написати слова «Сповідуй свої гріхи перед Богом». Нагадайте 
дітям про те, що, навіть ставши християнами, вони все одно іноді 
грішать проти Бога. Коли таке відбувається, дітям необхідно 
сповідати свій гріх (визнати себе винним перед Богом), 
подякувати Богові за прощення та попросити Його допомогти їм 
більше так не чинити. Відведіть час на тиху молитву та заохотьте 
дітей сповідати свій гріх перед Богом.

Зробіть з дітьми євангелізаційні браслети – ще один 
євангелізаційний інструмент. На смужку замші або відрізок пряжі 
діти нанизують бусинки за таким порядком: жовта або золота, 
чорна, червона, біла, зелена. Зав’яжіть вузли з обох сторін ряду 
бусинок, при цьому ряд бусинок має знаходитися по середині 
браслету. Закріпити браслет можна за допомогою прозорої 
бусинки: протягніть вільні кінці браслету через бусинку – один 
з права ліворуч, а другий – з ліва праворуч. Зав’яжіть вузли на 
кінцях браслету.

Прикладна діяльність
«Важкі обставини»
Опишіть обставини, за яких у дітей може виникнути спокуса 
обманути. Прочитайте про можливу реакцію за таких обставин 
і попросіть дітей підняти руки, коли вони почують правильний 
варіант поведінки, на їхню думку.

Для тих, хто прийде 
на заняття вперше, 
підготуйте додаткові 
коробки і «молитовні 
нотатники».
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1. Мати просить тебе прибрати ліжко. А тобі вже потрібно 
бігти до школи. Якщо ти затримаєшся бодай на хвилину, ти 
пропустиш автобус. В такій ситуації тобі необхідно...

 а) вибігти з дому, так нічого не зробивши.

 б) похапцем накрити ліжко ковдрою і вибігти з дому.

 в) спитати в мами дозволу прибрати ліжко після школи. 
Наступного ранку потрібно встати трохи раніше, щоб 
залишився час прибрати ліжко.

2. Твій друг (подруга) зодягнув сорочку (кофту), яка тобі 
не подобається, і питає тебе, що ти думаєш з приводу цієї 
сорочки (кофти). В такій ситуації тобі необхідно...

 а) сказати, що сорочка – просто чудова.

 б) знайти щось таке, що тобі подобається і сказати про це 
(наприклад, «мені подобається колір сорочки»).

 в) сказати, що сорочка тобі не подобається.

3. Однокласниця, з якою ніхто не хоче спілкуватися, запрошує 
тебе до себе додому, щоб гарно провести час і поспілкуватися. 
В такій ситуації тобі необхідно...

 а) погодитися, але не піти.

 б) сказати, що тобі потрібно зайти до бабусі (хоча нікуди 
заходити не потрібно).

 в) погодитися та попросити Ісуса допомогти тобі 
подружитися з тією дівчинкою.

4. Вчитель питає, де твоє домашнє завдання. В такій ситуації тобі 
необхідно...

 а) зізнатися, що ти не зробив завдання, та попросити дозволу 
зробити завдання на перерві.

 б) сказати вчителю, що ти нічого не знав про домашнє 
завдання (хоча чудово знав).

 в) сказати, що твоя молодша сестричка розірвала зошит (хоча 
зошит ніхто не рвав).

Прикладна діяльність
«Особисте свідоцтво»
Див. урок 1.
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Урок 5
Слова Бога звернені до всіх

Писання
Дії 10:1-48

Центральна істина
Бог хоче, щоб кожен почув Євангелію.

Застосування
Для неспасених: Ти вже почув Євангелію. Тож 

повір у Добру Звістку.

Для спасених: Бог хоче, що ти розповідав 
Євангелію іншим.

Вірш для запам’ятання
«І оце Його заповідь, щоб ми вірували в Ім’я 
Сина Його – Ісуса Христа, і щоб любили один 
одного...» (1 Ів. 3:23).

Це Заповідь Господа. Перш за все, нам 
необхідно вірувати (довіряти, повністю 
покладатися) в Господа Ісуса Христа як у свого 
Спасителя від гріха. А потім Його силою ми 
зможемо виконувати другу Заповідь – любити 
інших, навіть тих, хто нас не любить. Любов 
до неспасених людей виявляється в тому, щоб 
розказати їм звістку Євангелії.

Наочні посібники
 Ілюстрації: 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 і 5-6.

Або

 Фігури для фланелеграфу: 1A-37, 1A-38, 1A-
39, 1A-40, 1A-41 і 1A-42.

 Зображення чистих і нечистих тварин.

 Мапа Палестини, на якій вказано, де 
розташовані Йоппія і Кесарія.

 Посібник центральної істини (напишіть 
істину на картці в формі круга). За бажанням 
можна зобразити глобус. Вказуйте на 
наочний посібник щоразу, коли пояснюєте 
центральну істину.

 Вам також можуть знадобитися наступні 
слова на смугах паперу (ви можете написати 
всі слова, або лише деякі): «євреї», 

«чистий», «нечистий», «погани», 
«Симон», «Корнилій», «сотник» і 
«Кесарія».

Примітка. Було б добре на початку заняття 
за допомогою Книги без слів або відповідної 
пісні коротенько пояснити значення слова 
«Євангелія».

План уроку
Вступ

Тобі коли-небудь доводилося дотримуватися 
певних правил?

Розвиток подій
1. Особливі Божі правила для вибраного 

Божого народу ЦІС
2. Видіння Петра

3. Приходять троє чоловіків ЦІС
4. Для чого прийшли ті люди?

5. Петро запрошує гостей ЦІС
6. Вони разом йдуть до Корнилія

7. Петро проповідує

Кульмінація
Погани навертаються до Бога

Завершення
Віруй та отримай спасіння ЦІН
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Вивчення вірша для запам’ятання
Біблійний вірш

«І оце Його заповідь, щоб ми вірували в Ім’я Сина Його – 
Ісуса Христа, і щоб любили один одного...» (1 Ів. 3:23).

Вступ
Для чого в іграх потрібні правила?

(Дозвольте дітям відповісти. Наприклад, правила вказують, 
як грати; завдяки правилам всі грають однаково; правила 
забезпечують чесність у грі).
Для нашого життя також потрібні правила. Правила для життя 
дає нам Бог. Біблія називає ці правила «Заповідями».

(Помістіть на дошці слово «Заповіді»).
Сьогодні ми поговоримо про два правила з тих, що дав нам 
Бог.

Ознайомлення
(Попросіть одного з дітей прочитати вірш із Біблії, потім 
покажіть наочний посібник і прочитайте вірш разом із 
дітьми).

Пояснення
«І оце Його заповідь...» – В цьому вірші ми читаємо про два 
правила, що дав нам Бог. Тому що правила дав Сам Бог, нам 
необхідно виконувати їх, і тоді радість наповнюватиме наші 
серця.

«... щоб ми вірували...» – Це перше правило. Вірити – значить 
покладатися, надіятися, приймати як істину. Віра – це надія 
серця, а не лише тільки знання.

«... в Ім’я Сина Його – Ісуса Христа...» – Нам необхідно 
вірити, що Господь Ісус Христос – то Бог Син; що Він 
прийшов на землю, щоб померти на хресті за наші гріхи. 
Господь Ісус – Єдиний, Хто може простити гріх і спасти від 
покарання за гріх.

«... і щоб любили один одного...» – Це друге правило. Але перш, 
ніж виконувати друге правило, необхідно виконати перше. 
Ті, хто вже повірив у Господа Ісуса, повинні любити ближніх 
особливим чином – своїм добрим ставленням виявляти до 
оточуючих любов Бога.

Застосування
Для неспасених:  Якщо ти ще не виконав перше правило, 

вказане у вірші, якщо ти ще не повірив у Господа 

Заповіді - це Божі 
правила.

Починайте і закінчуйте 
повторення вірша 
місцем Писання.

Допоможіть дітям 
знайти вірш в Біблії – 
Новий Заповіт, одне з 
послань учня Господа 
Ісуса, Івана. Наш вірш 
записано в 1 посланні 
Івана, в 3 розділі, 23 
вірш.
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Ісуса Христа, повір сьогодні.

Для спасених: Якщо ти вже повірив у Господа Ісуса Христа 
і одержав прощення гріхів, тобі необхідно 
виконувати й друге правило, вказане у вірші. 
Подумай, як ти можеш виявити любов Бога до 
оточуючих і до тих, хто відрізняється від тебе. Але 
найважливіший прояв любові Бога до інших – 
це розповідати їм про Господа Ісуса. На нашому 
занятті ми детальніше поговоримо про це.

Повторення
«Жести»

Вчіть вірш, використовуючи жести.

«І оце Його заповідь» – покажіть вказівним пальцем 
вгору; «щоб ми вірували» – прикладіть долоні до серця; 
«в Ім’я Сина Його – Ісуса Христа» – покажіть хрест двома 
вказівними пальцями; «і щоб любили» – намалюйте у повітрі 
серце; «один одного» – розведіть руки в боки, долонями 
догори.

При кожному наступному повторенні додавайте по 
одному жесту. На завершення повторіть вірш декілька 
разів, використовуючи всі жести. Не забувайте починати і 
закінчувати повторення вірша місцем Писання.
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Урок
 Вступ: Тобі коли-небудь доводилося дотримуватися певних правил?

Тобі коли-небудь доводилося дотримуватися певних правил? 
Можливо, під час шкільної екскурсії або коли до вас приходять 
гості?
 Розвиток подій: Особливі Божі правила для вибраного Божого народу.

В Біблії ми знаходимо багато особливих правил, які Бог дав 
євреям. Ті правила були ознакою того, що євреї – вибраний Божий 
народ. Тож Божі особливі правила вирізняли їх з-поміж інших 
народів.

Деякі правила стосувалися їжі. Бог дозволяв Своєму народові 
їсти певних тварин, а деяких інших – заборонив. Тварини, яких 
дозволялося їсти, називалися «чистими», а заборонені для 
споживання тварини називалися «нечистими». Тож Божий 
особливий народ, євреї, не споживали їжу, яку готували інші 
народи, щоб ненавмисне не з’їсти чогось забороненого. Більш 
того, євреї не ходили в гості до людей іншої національності. 
Іншими словами, євреї вирізнялися з-поміж усіх інших народів, 
адже вони були особливим, вибраним Божим народом. Всіх інших 
людей євреї називали поганами, в якій би країні не мешкали 
ті люди або яким би ідолам не служили. Божий же народ був 
особливим, зовсім не схожим на будь-який інший народ.

Господь Ісус народився в єврейській сім’ї, але ставився до всі 
людей однаково, чи то до євреїв, чи то до поган. Це дуже дивувало 
інших євреїв, а декого навіть дратувало. Всі учні Господа Ісуса були 
євреями. Першими християнами також були євреї. Де б не бували 
Петро та інші апостоли, вони проповідували євреям про Господа 
Ісуса, і багато євреїв приймали Божого Сина як свого Спасителя.

Як ти гадаєш, Бог хотів, щоб лише євреї знали, що Господь Ісус 
помер для того, щоб вони могли отримати прощення гріхів?
(Дозвольте дітям відповісти).

Ні, Бог хотів, щоб усі без виключення почули Євангелію. Він 
бажає цього й сьогодні. Якщо ти – християнин, Бог хоче, щоб 
ти розповідав іншим про те, що лише Господь Ісус Христос 
може підготувати їх до життя в Небесах. Напевно, деякі люди 
вважають, що зможуть потрапити в Небеса, якщо робитимуть 
більше добрих, аніж поганих вчинків. Бог хоче, щоб ти пояснив 
таким людям, що їм необхідно прийняти вірою Господа Ісуса 
та попросити в Нього прощення. Їм необхідно покласти свою 
надію не на кількість добрих справ, а на Ісуса, Який справді 
приведе їх в Небеса. Бог бажає, щоб твоя родина також почула 
Євангелію. Адже бажання Бога полягає в тому, щоб кожна людина 
почула Євангелію. Своє бажання Бог збирався особливим чином 
відкрити християнам-євреям. Першим повинен дізнатися про це 
Петро.

Ви можете зробити 
два набори зображень 
тварин. Один набір 
назвіть «чисті тварини», 
а другий – «нечисті». 
Про Божі настанови 
ми читаємо в 11 
розділі книги Левит. 
Не витрачайте час на 
детальні пояснення. 
Допитливі діти зможуть 
краще розглянути ці 
питання в кінці заняття.

Дозвольте дітям 
поділитися своїми 
прикладами.

ЦІС

Євреї – Божий вибраний 
народ; погани – люди з 
інших народів, не євреї.

Покажіть наочний 
посібник центральної 
істини: «Бог хоче, щоб 
кожен почув Євангелію».



49

Перші християни

 Розвиток подій: Видіння Петра.

На той час Петро перебував у місті, що називалося Йоппія.

Апостол жив у помешканні гарбарника (людина, що обробляє 
шкіру) на ймення Симон. Одного разу, чекаючи поки приготують 
обід, Петро піднявся на рівний дах будинку, щоб помолитися на 
самоті.
(Помістіть фігуру 1А-41, Петро).

Тоді Бог наслав на Петра особливий стан і показав йому видіння. 
У видінні Петро побачив дещо схоже на прив’язане за чотири 
кінці простирадло, що спускається з неба.
(Помістіть фігуру 1А-42, простирадло з тваринами).

На простирадлі були різноманітні тварини, «чисті» і «нечисті».
(Ще раз покажіть зображення тварин).

Потім апостол почув голос (прочитайте Дії 10:13): «Устань, 
заколи, Петре, і їж!»

Петро був просто приголомшений!
(Прочитайте Дії 10:14).

Петро відказав: «Жодним способом, Господи, – бо ніколи не їв я 
нічого огидного чи то нечистого!»

Учень Христа ніяк не міг збагнути, до чого все це. Чи казав 
йому Бог, що тепер можна їсти будь-яких тварин, навіть тих, що 
вважалися «нечистими»?

Бог ще раз промовив до Петра (прочитайте Дії 10:15): «Що від 
Бога очищене, не вважай за огидне /нечисте/ того!»

Сталося це тричі, а потім простирадло знову піднялося в небо.
(Приберіть фігуру 1А-42, простирадло з тваринами).
 Розвиток подій: Приходять троє чоловіків.

Петро все ще роздумував над значенням видіння, коли Дух 
Святий промовив до нього (прочитайте Дії 10:19-20): «... три 
чоловіки шукають тебе. Але встань і зійди, і піди з ними..., бо то Я 
їх послав!»

Петро зійшов додолу і побачив трьох чоловіків.
(Помістіть фігуру 1А-39, слуги).

Апостол звернувся до них (прочитайте з Дій 10:21): «Ось я той, 
що його ви шукаєте. З якої причини прийшли ви?»

Петро не знав, хто були ті люди, та звідки вони прийшли, але все 
це було відоме Богові. То була частина Божого задуму: показати 
християнам-євреям, що й погани повинні почути Євангелію. Бог 
хотів, щоб погани також знали, що Господь Ісус був покараний за 
їхні гріхи, і тепер вони можуть одержати прощення, якщо вірою 
приймуть Його. Тоді, коли їхнє життя на землі скінчиться, Бог не 

Ілюстрація 5-3

Ілюстрація 5-4

Покажіть мапу.
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каратиме їх вічним покаранням, але візьме в Небеса. Бог хоче, щоб 
сьогодні кожна людина знала ці чудові істини. Послухай веління 
Господа всім Його дітям, що записане в Єв. від Марка 16:15.
(Прочитайте вірш з Біблії).

«... всьому створінню Євангелію проповідуйте!»

Тобто, кожній людині. Християнине, чи ти виконуєш це веління? 
Коли Бог каже «кожній людині», Він саме це має на увазі. В це 
поняття – «кожен» – входять усі, навіть ті люди, які завдають тобі 
прикрощів, бо знають, що ти – християнин. Це також стосується й 
твого однокласника, який так дратує інших, що вже ніхто не бажає 
дружити з ним. Бог хоче, щоб усі вони почули Євангелію. Чи ти 
бажаєш розповісти їм Добру Звістку? Бог також хотів, щоб Петро 
мав бажання розповісти поганам Євангелію, тому Він звернувся 
до нього через видіння. Проте, апостол все ще не до кінця 
розумів, що саме Бог хоче відкрити йому.

Тож, хто були ті прибулі люди?
(Приберіть фігуру 1А-41, Петро).
 Розвиток подій: Для чого прийшли ті люди?

Двоє з них були слугами, а один – римським воїном. Вони були 
поганами.
(Приберіть фігуру 1А-39, слуги, і помістіть фігуру 1А-37, Корнилій).

Їхній хазяїн також був поганином. Його звали Корнилій. Він 
служив у римському війську і займав посаду сотника. Це означає, 
що під командуванням Корнилія знаходилося сто воїнів. Сотник 
вірив у живого Бога і поклонявся Йому разом з євреями. Він жив 
у місті, що називалося Кесарією. Корнилій щодня молився Богові. 
Своїми вчинками і милостинями для нужденних він показував, як 
міцно любить Бога. Вся його родина і слуги боялися Бога (тобто 
усвідомлювали, Який величний та святий є Господь) й служили 
Йому. За день до того, як Петро побачив видіння – простирадло з 
тваринами, – Корнилій також бачив видіння.

Десь о третій годині дня, коли сотник молився, йому з’явивсь 
Ангол і сказав: «Корнилію!»
(Помістіть фігуру 1А-40, Ангол).

Що, на твою думку, відчув Корнилій?
(Дозвольте дітям відповісти).

Побачивши Ангола, сотник злякався! Але Божий вісник переказав 
йому відіслати до Йоппії людей і привести Петра.
(Прочитайте Дії 10:6).

«Він гостює в одного гарбарника Симона, що дім має при морі», 
– сказав Ангол.
(Приберіть фігуру 1А-40, Ангол, і помістіть фігуру 1А-39, слуги).

Ілюстрація 5-2

Покажіть Кесарію на 
мапі.

Покажіть наочний 
посібник центральної 
істини.

ЦІС
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Тож, Корнилій покликав двох своїх слуг і воїна, що був у його 
особистому розпорядженні. Ці троє чоловіків також вірили в Бога 
та поклонялися Йому. Корнилій переказав їм слова Ангола та 
відрядив до Йоппії.
(Приберіть фігуру 1А-37, Корнилій).

Йоппія була розташована на відстані в п’ятдесят один кілометр 
від Кесарії. Тільки-но уяви, пройти пішки від ... аж до ...! 
Посланці йшли весь день. Їм, напевно, довелося десь заночувати, 
а наступного дня рано вранці вирушити далі. Десь опівдні вони 
прийшли до оселі Симона гарбарника.
(Помістіть фігуру 1А-41, Петро).
 Розвиток подій: Петро запрошує гостей.

Коли гості сказали Петрові, що Ангол звелів Корнилію, їхньому 
господарю, привести Петра, апостол відразу ж запросив їх зайти. 
Лишень уяви! Петро, єврей, запрошував поган завітати до оселі, 
де він тимчасово перебував! Петро вже починав усвідомлювати, 
що Бог любить поган так само, як євреїв. Поволі апостол починав 
розуміти, що казав йому Бог у видінні. Бог показав Петру, що 
відтепер не слід вважати поган «нечистими», тобто людьми, з 
якими не варто спілкуватися. Однак, Петро ще не збагнув, що 
розповідатиме їм Євангелію, Добру Звістку про Господа Ісуса.

Християнине, можливо й у тебе є такі знайомі, яким тобі навіть 
не спаде на думку розповідати Євангелію? Можливо, ти знаєш 
людей, які вірять у дещо інше. Можливо, в твоєму класі навчається 
дехто зі свідків Єгови. Чи ти гадаєш, що не слід розповідати 
Євангелію цій людині, тому що вона вірить у дещо інше? Як ти 
гадаєш, чого бажає Господь? Так, Бог хоче, щоб кожна людина 
почула Євангельську Звістку, навіть з тих, хто вже в щось вірять. 
Мільйони жителів багатьох інших країн вірять у найрізноманітні 
речі. Бог хоче, щоб ці люди також почули істини Євангелії. Ти не 
можеш особисто розповісти всім цим людям про Ісуса Христа, 
але можеш молитися про місіонерів, які поїхали в інші країни, 
щоб розповісти Євангелію. Ти також можеш давати /жертвувати/ 
трохи своїх грошей, щоб допомогти місіонерам у праці.

Необхідно було, щоб хтось розповів Євангелію Корнилію, 
його родині та слугам. Всі вони дещо знали про Бога, але ще не 
усвідомили, що їм необхідно прийняти вірою Господа Ісуса як 
свого Спасителя.

Можливо, ти ще не попросив Господа Ісуса простити твої гріхи. 
Ти хотів би це зробити, але відчуваєш, що деякі істини тобі 
необхідно пояснити докладніше. Якщо так, тоді залишися після 
заняття, коли інші підуть додому. Пересядь на оцей стілець, тоді я 
знатиму, що ти бажаєш поговорити зі мною про те, як прийняти 
вірою Господа Ісуса як свого Спасителя.

Бог хотів, щоб хтось пояснив Євангелію Корнилію, його родині та 

Повідомте дітей, що ви 
готові поговорити з ними 
особисто.

ЦІС

Без ілюстрації

Вкажіть два відомих 
дітям міста, що 
знаходяться приблизно 
на такій відстані, що 
Кесарія від Йоппії.
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друзям. Саме тому післанці від Корнилія розмовляли з Петром.
 Розвиток подій: Вони разом йдуть до Корнилія.

Гості залишилися на ніч в оселі Симона, а наступного ранку 
Петро, декілька християн і слуги сотника вирушили до Кесарії. 
Коли через день вони прийшли до оселі сотника, на них вже 
чекали.
(Помістіть фігуру 1А-37, Корнилій).

Корнилій зібрав усіх своїх родичів і близьких друзів, щоб і вони 
почули промову Петра.
(Помістіть фігуру 1А-38, родичі і друзі).

Хазяїн оселі з повагою зустрів апостола і впав перед ним на 
коліна, але Петро сказав (прочитайте Дії 10:26): «Устань, бо й 
сам я людина!»
 Розвиток подій: Петро проповідує.

Вони увійшли до кімнати, й Петро, побачивши всіх, що з 
нетерпінням чекали на його промову, сказав: «Ви знаєте, що 
наш Закон забороняє мені приходити до оселі поганина, але Бог 
відкрив мені, що я не повинен називати жодну людину огидною 
або нечистою».

Корнилій переказав апостолу всі слова Ангола, й апостол почав 
проповідувати Євангелію. Він сказав, що тепер усвідомлює, що 
Бог подасть прощення гріхів будь-якій людині, яка вірою прийме 
Господа Ісуса Христа, чи то єврей, чи поганин.

Петро пояснив (прочитайте Дії 10:43): «... кожен, хто вірує в 
Нього (в Господа Ісуса Христа), одержить прощення гріхів Його 
Йменням».
 Кульмінація: Погани навертаються до Бога.

Почувши звістку Євангелії, Корнилій і всі присутні, тобто кожен 
особисто, прийняли вірою Господа Ісуса як свого Спасителя! 
Християни-євреї, що прийшли разом із Петром, були просто 
вражені. Тепер вони зрозуміли, що Бог хоче, щоб кожна людина 
почула Євангельську Звістку, навіть погани.
 Завершення: Віруй та отримай спасіння.

Сьогодні ти почув Євангельську Звістку. Дехто з вас вже багато 
разів чув ці істини. А що ти зробив, почувши цю Звістку? Чи ти 
відвернувся від своїх гріхів? Чи ти сказав Богу, як тобі прикро 
за вчинені гріхи? Чи ти прийняв Його вірою, щоб отримати 
прощення? Корнилій, його родина і друзі не сказали Петру: 
«Дякуємо, Петре, за те, що розповів нам про це. Ми подумаємо 
над сказаним. Можливо, колись повіримо в Господа Ісуса». 
Навпаки, вони всі палко бажали почути Євангелію, і тепер, 
почувши, могли виправити своє становище перед Богом, тож 
вони відразу вірою прийняли Господа Ісуса. Чи ти зробиш такий 
крок сьогодні? Те, що Петро розповів Корнилію і його родині, 

ЦІН
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стосується й тебе.
(Прочитайте Дії 10:43 з Біблії).

«... кожен, хто вірує в Нього (в Господа Ісуса Христа), одержить 
прощення гріхів Його Йменням».

Якщо ти повіриш в Господа Ісуса, приймеш Його як свого 
Спасителя, тоді ти зможеш почати розповідати іншим про те, що 
Бог зробив для тебе. Адже Бог хоче, щоб кожна людина почула 
Євангельську Звістку.
(Приберіть усі фігури).

Питання для повторення
1. Як євреї називали всіх тих, хто не належав до їхнього народу? 

(Поганами).

2. Хто, за бажанням Бога, повинен почути Євангельську Звістку? 
(Кожна людина).

3. Для чого Петро піднявся на рівний дах оселі? (Щоб 
помолитися).

4. Що особливе Бог зробив для Петра, коли він молився? (Бог 
показав йому видіння).

5. Що Бог сказав Петру в цьому видінні? (Не називай нечистим 
жодного з того, що очистив Бог).

6. Чого Бог навчав Петра? (Бог відкривав Петру Своє бажання, 
щоб погани також почули Євангелію).

7. Якою людиною був Корнилій? (Поганин; сотник; боявся Бога 
і поклонявся Йому; давав милостиню нужденним).

8. Що потрібно було почути Корнилію, його родині та друзям? 
(Євангелію, Добру Звістку про Господа Ісуса).

9. Чому Корнилій вирішив послати за Петром? (Ангол звелів 
йому це зробити).

10. Що сталося, коли Петро проповідував Євангелію Корнилію, 
його родині та друзям? (Всі прийняли вірою Ісуса Христа як 
Спасителя).

Прикладна діяльність
«Допомога в свідченні» (частина 5)
На шостій сторінці «молитовного нотатника» попросіть дітей 
написати слова «Люди, які відрізняються від мене» і записати 
імена таких людей, щоб пізніше молитися про їхнє спасіння.

Заохотьте дітей продовжувати молитися про людей, імена яких 
записані в нотатниках, та свідчити їм. Дайте кожній дитині 
один євангелізаційний буклет, за допомогою якого вони могли б 
розповісти комусь про Христа.

Гра для 
повторення
«Поросята і 
курчата»
Скажіть дітям, 
що відповідно до 
юдейського Закону, 
курчата вважалися 
чистими тваринами, а 
поросята – нечистими.

Підготуйте два різних 
види предметів, які 
можна буде назвати 
«курчатами» і 
«поросятами» (фігурки 
тварин, малюнки з 
зображенням тварин, 
монетки двох видів, 
камінці, квасоля і т.п.).

Поділіть клас на дві 
команди і дайте кожній 
команді одну «загорожу 
для тварин» (коробку). 
Задавайте командам 
питання по черзі.

Якщо відповідь 
правильна, команда 
кладе у свою коробку 
«курча». Якщо відповідь 
неправильна, в коробку 
кладуть «порося».

Коли команди дадуть 
відповіді на всі питання, 
порахуйте «тварин» 
у «загорожі» кожної 
команди. Від числа 
«курчат» відніміть число 
«поросят», і у вас вийде 
кінцева кількість балів 
команди.

Перемагає команда, яка 
набере більше балів.

Покажіть наочний 
посібник центральної 
істини.
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Євангелізаційні буклети можна замовити в місцевого працівника 
ТЄД або в національному офісі ТЄД.

Прикладна діяльність
«Математика свідчення»
Спитайте дітей, чи знають вони, скільки людей могли б стати 
християнами, якби кожен християнин приводив до Господа Ісуса 
одну людину щороку.

(Перший рік – 2 людини, другий – 4, третій – 8, четвертий – 16, 
п’ятий – 32, шостий – 64 і т.д.).

Прикладна діяльність
«Виявляй Божу любов»
Поговоріть про те, чи люди можуть відрізнятися один від одного 
(наприклад, кольором шкіри, фізичною силою, розумовими 
здібностями, артистизмом, творчістю, економічним рівнем 
життя і соціальним статусом). Потім поговоріть, як ми по-
різному можемо виявляти любов Бога до тих, хто відрізняється 
від нас. Обов’язково згадайте про те, що іншим людям потрібно 
розповідати про Ісуса.

Прикладна діяльність
«Особисте свідоцтво»
Див. урок 1.

Для тих, хто прийде 
на заняття вперше, 
підготуйте додаткові 
коробки і «молитовні 
нотатники».
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Урок 6
Божих дітей переслідують

Писання
Дії 4:1-31;
Дії 5:17 – 7:60

Центральна істина
Божі діти страждають заради Господа.

Застосування
Для неспасених: Див. нижче.

Для спасених: Завжди будь готовим, що на тебе 
очікують страждання, проси 
Бога надати тобі допомогу і 
пам’ятай, що Він завжди поруч 
із тобою.

В даному уроці немає застосування для 
неспасених дітей, тому було б добре викласти 
істини Євангелії в іншій частині заняття. Це 
можна зробити, викладаючи пісню, що містить 
євангельські істини, або предметний урок.

Наприклад, ви можете скористатися 
ілюстрацією годинника. На цьому прикладі 
поясніть неспасеним дітям, що їм необхідно 
отримати нове життя від Господа Ісуса Христа. 
Годинник, може гарно виглядати, але він не 
приносить користі, якщо не вставити батарейку. 
Тобто годинник не виконує свого призначення. 
Без нового життя, подарованого Господом 
Ісусом, ти не можеш бути такою людиною, якою 
повинен бути, незважаючи на всі твої намагання 
бути добрим... Той, хто зробив годинник, краще 
знає, як скласти деталі, щоб годинник працював.

Бог – твій Творець, Майстер, Який створив 
тебе, тож Він знає, що для тебе буде найкращим. 
В Своєму Слові Бог каже: «Хто вірує в Сина, 
той має вічне життя...» (Ів. 3:36). Ти повинен 
повірити в Господа Ісуса, адже лише Він може 
забрати твої гріхи. Потім Він змінить твоє життя 
на нове, і з Божою допомогою ти зможеш жити 
так, як призначено тобі Богом.

Вірш для запам’ятання
«Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе!» 
(Євр. 13:5).

Це обітниця для Божих дітей. Бог ніколи не 
залишить їх у труднощах. Навіть якщо Боже 
дитя почувається самотньо, Бог завжди поруч.

Наочні посібники
 Ілюстрації: 6-2, 6-3, 6-4 і 6-5.

Або

 Фігури для фланелеграфу: 1A-12, 1A-30, 1A-
38, 1A-46, 1A-47, 1A-48, 1A-49, 1A-50, 1A-51, 
1A-52, 1A-53, 1A-54, 1A-55 і 1A-56.

 Посібник центральної істини. Вказуйте на 
посібник щоразу, коли пояснюєте істину.

 Картки зі словами: «Петро», «Іван», 
«апостоли», «Гамаліїл», «Степан».

 Ви можете написати вірш «Я тебе не покину, 
ані не відступлюся від тебе!» (Євр. 13:5) 
на картці у формі відкритої Біблії або ж 
скористатися наочним посібником.

План уроку
Вступ

Що сталося, коли Петро та Іван зустріли в 
Храмі кривого чоловіка?

Розвиток подій
1. Петро проповідує
2. Іван та Петро заарештовані
3. Їм наказано не розповідати про Ім’я Ісуса 

 ЦІС
4. Після молитви християни сміливо 

проповідують ЦІС
5. Апостолів ув’язнюють
6. Ангол визволяє їх
7. Християн приводять до правителів, 

б’ють, але вони радіють ЦІС
8. Суд над Степаном

Кульмінація
Смерть Степана ЦІС

Завершення
«Я тебе не покину...»
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Урок
 Вступ: Що сталося, коли Петро та Іван зустріли в Храмі кривого чоловіка?

(Помістіть фігуру 1А-46, Петро та Іван).

Пам’ятаєш, що сталося, коли дорогою до Храму Петро та Іван 
зустріли кульгавого чоловіка?
(Дозвольте дітям відповісти).

Так, Бог через апостолів уздоровив того чоловіка. Куди вони всі 
пішли, коли чоловік уздоровився?
(Дозвольте дітям відповісти).

Правильно, вони пішли до Храму. А що вони робили в Храмі?
(Знову дозвольте дітям відповісти).

Вони славили Господа і дякували Йому за уздоровлення хворого.

Побачивши, що сталося, всі, хто знаходився в Храмі, були просто 
вражені. Вони скупчилися навколо Петра, Івана та уздоровленого 
чоловіка.
(Помістіть фігури 1A-12, 1A-30 і 1A-38, народ).
 Розвиток подій: Петро проповідує.

Побачивши стільки народу, Петро почав проповідувати про 
Господа Ісуса. Коли він ще говорив, підійшли священики, 
охоронці Храму та інші юдейські начальники.
(Помістіть фігуру 1А-47, юдейські начальники, і 1А-48, охоронці Храму).
 Розвиток подій: Іван та Петро заарештовані.

Їм дуже не сподобалася наука Петра та Івана. Вони не вірили, що 
Господь Ісус воскрес із мертвих, а тому не бажали, щоб Петро, 
Іван чи будь-хто інший розповідав народу, що Ісус воскрес. Отже, 
начальники схопили Петра та Івана й ув’язнили на ніч.
(Приберіть фігури 1A-12, 1A-30 і 1A-38, народ, і 1A-48, охоронці Храму).

Наступного дня апостолів вивели на допит перед юдейськими 
старшинами і начальниками.

Їх спитали (прочитайте Дії 4:7): «Якою ви силою чи яким ви 
ім’ям те робили?»

Петро ж відказав (прочитайте Дії 4:10): «… Ім’ям Ісуса Христа 
Назарянина…»
 Розвиток подій: Їм наказано не розповідати про Ім’я Ісуса.

Він навіть сказав юдейським начальникам, що й вони можуть 
отримати спасіння через Господа Ісуса. Начальники ж не хотіли, 
щоб люди вірили вченню, яке поширювали Петро та Іван, тому 
заборонили їм навчати й взагалі розповідати про Ім’я Ісуса.

Апостоли відповіли так (прочитайте Дії 4:19-20): «Розсудіть, чи 
це справедливе було б перед Богом, щоб слухатись вас більш, як 
Бога? Бо не можемо ми не казати про те, що ми бачили й чули!»

Начальники не могли дійти згоди, як же покарати апостолів, бо 

Для вступу ви можете 
використовувати 
ілюстрації до уроку 3.
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люди славили Бога за все те, що сталося. Тому начальники лише 
пригрозили Івану та Петру й відпустили їх.

Якби ти був на місці Івана чи Петра, що б ти зробив? 
Християнине, коли хтось погрожуватиме завдати тобі 
прикрощів, якщо ти й далі розповідатимеш про Господа Ісуса, 
що ти зробиш? Чи ти більше не будеш казати про Господа Ісуса? 
Своїм послідовникам Божий Син казав, що їх очікуватимуть 
страждання через віру в Нього. Це стосується християн і 
сьогодні. Тебе, можливо, не ув’язнять за віру в Господа Ісуса 
або за те, що ти розповідаєш іншим про Нього. Однак друзі, 
напевно, насміхатимуться з тебе, якщо ти спробуєш пояснити, 
що їм необхідно вірою прийняти Господа Ісуса, щоб отримати 
прощення. Дехто може перервати дружні стосунки з тобою, бо 
ти не бажаєш дивитися з ними певні відеофільми. Ти можеш 
почуватися вигнаним та самотнім, як, наприклад, дівчинка Поліна. 
Якось друзі пішли разом дивитися фільм, навіть не сказавши їй 
про це. Вони залишили її, бо знали, що деякі епізоди в фільмі вона 
вважатиме поганими. Подібні ситуації – також страждання заради 
Господа Ісуса. Ти припиниш розповідати про Ісуса Христа, щоб 
інші не глузували з тебе, чи й далі казатимеш про Божого Сина, 
бо знаєш, що Він бажає цього? Ти дивитимешся огидні фільми, 
лишень би не залишитися самотнім, чи догоджатимеш Богові, 
зберігаючи цнотливість розуму? Що ж вчинили Іван та Петро?
(Приберіть фігуру 1А-47, юдейські начальники).
 Розвиток подій: Після молитви християни сміливо проповідують.

Вони пішли до інших віруючих і розповіли про наказ начальників. 
Потім всі разом помолилися і попросили Бога допомогти їм 
хоробро розповідати іншим про Нього. Бог відповів на молитву 
християн, Він подав їм допомогу. Якби апостоли послухалися 
юдейських начальників, вони б не підкорилися Богові. Але 
християни послухалися Бога з Його допомогою. Їм не треба 
було робити це своїми зусиллями. Дух Святий допоміг їм 
послухатися Бога, незважаючи на те, що такі дії могли призвести 
до неприємностей і страждань.

Християнине, Бог надасть тобі достатньо сили і сміливості, щоб 
слухатися Його, навіть коли ти знаєш, що інші дражнитимуть 
або ігноруватимуть тебе. Не піддавайся спокусі робити те, що й 
усі інші, лишень би уникнути насмішок і самотності. Саме цього 
прагне сатана. Він хоче зіпсувати твоє добре життя для Бога. 
Божий ворог хоче, щоб ти став таким, як всі, щоб інші казали, що 
немає сенсу ставати християнином, бо це ніяк не вплинуло на тебе. 
Щодня проси Бога в молитві допомогти тобі правильно діяти, що 
б не казали або чинили інші. Коли виникають труднощі, відразу 
ж звернися до Бога в своєму серці та проси допомоги. Він буде з 
тобою і надасть тобі допомогу. Послухай, що Господь пообіцяв. 
Це записано в посл. до Євреїв 13:5.
(Прочитайте Євр. 13:5 з Біблії).

Покажіть наочний 
посібник центральної 
істини: «Божі діти 
страждають заради 
Господа».

Запропонуйте дітям 
розповісти про ситуації, 
коли вони переживали 
переслідування, коли їх 
ображали вчинками або 
словами.

Якщо ви вже вивчили 
з дітьми Євр. 13:5 до 
викладання біблійного 
уроку, спитайте їх: 
«Чи можете згадати 
біблійний вірш, в якому 
Бог обіцяє завжди 
перебувати зі Своїми 
дітьми?»

ЦІС

ЦІС
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«Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе!»

Перші християни знали, що не припинять розповідати людям про 
Господа Ісуса, незважаючи ні на які погрози.
 Розвиток подій: Апостолів ув’язнюють.

Іван, Петро та інші апостоли продовжували навчати істинам 
про Божого Сина. До того ж багатьох людей було уздоровлено 
Ім’ям Господа Ісуса. Народ, що звик слухати і виконувати вчення 
юдейських начальників, тепер чинив згідно вченню апостолів. 
Усвідомивши це, юдейські начальники запалали заздрістю. Вони 
заарештували та ув’язнили апостолів.
 Розвиток подій: Ангол визволяє їх.

Але вночі Ангол Господній відкрив двері в’язниці та вивів їх.
(Помістіть фігуру 1А-49, Ангол).

Як ти гадаєш, що Ангол звелів їм зробити? Сховатися?
(Дозвольте дітям відповісти).

Ні! Ангол звелів їм проповідувати народу про те, як можна 
отримати вічне життя через Господа Ісуса.
(Приберіть фігуру 1А-49, Ангол).

Коли ж почало розвиднятися, учні пішли до Храму і почали 
виконувати веління.
(Приберіть фігуру 1А-46, Петро та Іван).

Тим часом зібралися первосвященик і всі юдейські старшини.
(Помістіть фігуру 1А-47, юдейські начальники).

Вони наказали воїнам привести апостолів із в’язниці. Та коли 
воїни прийшли до в’язниці, на них чекала несподіванка. Всі 
двері були міцно зачинені, вартові знаходилися на своїх місцях, 
але, відчинивши камеру, вони нікого не знайшли в ній! Воїни 
повернулися до юдейських старшин і доповіли про таку нечувану 
дивину.
(Помістіть фігуру 1А-48, охорона Храму).

Юдеї розгубилися. Потім хтось повідомив: «Ті мужі, яких ви 
ув’язнили, зараз навчають народ у Храмі!»
 Розвиток подій:  Християн приводять до правителів, б’ють, але вони радіють.

Апостолів ще раз заарештували і привели до старшин.
(Помістіть фігуру 1А-46, Петро та Іван).

Ось, що учні Господа Ісуса сказали юдеям (прочитайте Дії 5:29): 
«Бога повинно слухатися більш, як людей!» Апостоли ще раз 
пояснили, що прощення гріхів можна отримати через Господа 
Ісуса.

Почувши це, юдейські старшини переповнилися люті! Вони не 
вірили в те, що Господь Ісус – Божий Син, а тому вважали, що 

Ілюстрація 6-2

Ілюстрація 6-3

Ілюстрація 6-4
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казати про те, що Ісус може прощати гріхи (адже це під силу лише 
Богові), – найжахливіше ошукування народу. Юдеї настільки 
розлютилися, що хотіли було стратити апостолів.

Тоді один зі старшин, якого звали Гамаліїл, встав і попросив 
вивести апостолів на деякий час.
(Приберіть фігуру 1А-46, Петро та Іван).

Звернувшись до інших старшин і начальників, він сказав 
(прочитайте Дії 5:38-39 з Біблії): «Відступіться від цих людей, 
і занехайте їх! Бо коли від людей оця рада чи справа ця буде, 
– розпадеться вона. А коли те від Бога, то того зруйнувати не 
зможете, щоб випадком не стати і вам богоборцями!»

Ця порада переконала юдеїв не вбивати апостолів. Натомість, 
заарештованих знову привели до зали і наказали лише побити їх. 
Потім апостолам ще раз заборонили розповідати про Ім’я Ісуса і 
відпустили.
(Приберіть усі фігури).

Як, на твою думку, почувалися апостоли? Я впевнений, що спини 
дуже боліли, можливо, з ран навіть сочилась кров після побиття. 
Як ти гадаєш, чи стогнали апостоли, чи нарікали, що Бог допустив 
таке?
(Дозвольте дітям відповісти).

Послухай, що каже нам Біблія.
(Прочитайте Дії 5:41).

«А вони поверталися з синедріону, радіючи, що сподобились 
прийняти зневагу за Ймення Господа Ісуса».

Апостоли вважали за честь, що Бог дозволив їм постраждати за 
Ім’я Ісуса!

Християнине, як ти почуваєшся, коли інші висміюють тебе 
через те, що ти повірив у Господа Ісуса? Чи ти соромишся Його? 
Чи гніваєшся через те, що Бог допустив таке в твоєму житті? 
Коли тебе не залучають до веселощів та ігор, бо вважають тебе 
«занудою», чи ти жалієш себе? Попроси в Бога пробачення за 
такі почуття і про допомогу почуватися так, як апостоли, тобто 
радіти через те, що тобі дозволено хоч трохи постраждати за Ім’я 
Господа Ісуса. Попроси Його допомогти тобі завжди пам’ятати 
Його обітницю: «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе!» 
(Євр. 13:5).

Можливо, в тебе виникли проблеми з друзями, які ще не стали 
християнами. Можливо, ти не знаєш, що сказати їм, або в тебе 
виникли сумніви щодо того, що вони пропонують тобі. Після 
заняття, коли всі будуть збиратися додому, підійди до цього столу. 
Тоді я знатиму, що ти бажаєш поговорити зі мною. Ти можеш 
розповісти мені про свої труднощі або питання, а я спробую 

Ми повинні коритися 
владі (Кол. 3:22; Тит. 
3:1; Євр. 13:17), за 
винятком тих випадків, 
коли накази суперечать 
волі Божій. Попросіть 
дітей подумати про такі 
ситуації, коли їм можуть 
звеліти зробити те, 
що точно суперечить 
Заповідям Бога. Як слід 
поводитися за таких 
обставин?
(Ввічливо відмовити; 
попросити Бога 
допомогти бути 
слухняним владі, 
але при цьому не 
порушувати Божу волю).

Повідомте дітей, що ви 
готові поговорити з ними 
особисто.

Гамаліїл був учителем 
Павла (Дії 22:3).

ЦІС
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показати тобі, що каже про це Боже Слово. Чи, можливо, ти 
знаєш, що робити, але тобі важко вдатися до таких дій. Якщо ти 
бажаєш розповісти мені про це, протягом тижня я молитимуся 
про тебе, щоб Господь надавав тобі сил чинити так, як подобається 
Йому.

Можливо, ти відчуваєш спокусу все покинути? Припинити 
розповідати іншим про свою віру або пояснювати, чому ти не 
робиш того чи іншого? Бажаєш тихенько собі жити і нічого не 
казати, щоб не ускладнювати собі життя? Послухай, що зробили 
апостоли.
(Прочитайте Дії 5:42 з Біблії).

«І щоденно у Храмі й домах безупинно навчали, і звіщали 
Євангелію Ісуса Христа».

Завдяки тому, що християни продовжували провідувати, багато 
людей наверталося до Господа Ісуса, щоб отримати прощення 
гріхів. Апостолам доводилося робити дуже багато різних справ, 
окрім проповіді доводилося також піклуватися про різноманітні 
потреби людей. Тому було обрано сімох інших чоловіків, які могли 
б піклуватися про людей, щоб апостоли весь час проповідували 
про Господа Ісуса та навчали віруючих.
 Розвиток подій: Суд над Степаном.

Одним з обраних був Степан.
(Помістіть фігуру 1А-50, Степан).

Деякі юдеї почали сперечатися з ним через те, що він робив і чого 
навчав. Але юдеям не вдавалося отримати перевагу над Степаном, 
бо Дух Святий давав йому потрібні слова. Тому юдеї умовили 
декількох людей розповсюдити неправдиві плітки про проповідь 
Степана.
(Помістіть фігури 1A-47, юдейські начальники, і 1A-51, люди).

Через те Степана привели до юдейських начальників і старшин. 
Начальникам і старшинам також переказали всю ту неправду. 
Степан же почав проповідувати. Він розповів про те, що Ісус – 
обіцяний Богом Спаситель. Почувши ці істини, начальники і 
старшини так розгнівалися, що аж заскреготіли зубами.
(Покажіть дітям, що означає «скреготати зубами»).

А Степан, поглянувши на небо, побачив славу Божу та Ісуса, Який 
стояв по правиці Бога. Він переказав юдеям, що бачить. Вони 
ж почали кричати на нього і затикали вуха, щоб не чути його 
промови. Не забувай, вони не вірили в те, що Ісус – Бог Син, а 
тому вважали за жахливу неправду казати, що Він знаходився в 
Небесах по правицю Бога.
 Кульмінація: Смерть Степана.

Юдеї настільки розгнівалися, що накинулися на Степана, витягли 
його за межі міста і почали побивати камінням.

Ілюстрація 6-5
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(Замініть фігуру 1А-50, Степан, на 1А-52, а фігуру 1А-51, люди, на 1А-53. 
Помістіть фігури 1А-54, 1А-55 і 1А-56, каміння).

Як, на твою думку, почувався Степан? Він гнівався на тих, хто 
кидав у нього каміння? Чи, можливо, кричав їм образливі слова, 
погано думав про них?
(Дозвольте дітям запропонувати відповіді).

Послухай, про що Степан молився вголос, поки в нього кидали 
каміння.
(Прочитайте Дії 7:60).

«Не залічи їм, о Господи, цього гріха!»

Степан просив Бога простити цим людям, незважаючи на 
жахливий біль, який він, безперечно, відчував! Промовивши 
молитву, він помер.

Християнине, можливо, тобі не доведеться помирати за свою віру, 
але в інших країнах християни знаходяться у великій небезпеці, їм 
навіть загрожує смерть через віру в Господа Ісуса. Багато християн 
у в’язницях, багатьох відцуралися власні родини, багатьох б’ють... 
І все це через те, що вони вірою прийняли Господа Ісуса як свого 
Спасителя. Якщо ти – християнин, ці люди тепер твої брати 
і сестри в Божій родині. Чи ти молитимешся про них під час 
спілкування з Богом?
 Завершення: «Я тебе не покину...»

Проси Бога допомогти їм завжди усвідомлювати, що Божа 
обітниця дійсна. «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе!» 
Ти також можеш дякувати Богу за те, що зараз в нашій країні 
можна вільно вірити в Господа Ісуса. Тобі доведеться зносити 
страждання, якщо ти справді слухатимешся Бога, житимеш так, 
як Він цього бажає, та розповідатимеш іншим про Нього. Будь 
готовий до цього. Будь готовий не слідувати за натовпом. Проси 
в Господа допомоги ще до того, як виникнуть труднощі, та під час 
переживання труднощів, а також радій з того, що тобі дозволено 
знести страждання, хоча й не великі, заради Імені Ісуса. Пам’ятай, 
ти не самотній, адже Бог пообіцяв: «Я тебе не покину, ані не 
відступлюся від тебе!»
(Приберіть усі фігури).

Примітка для вчителя
Було б доречно завершити урок молитвою вчителя або декількох 
дітей. Короткі молитви або поради щодо молитви можна 
написати заздалегідь. Це допоможе дітям. Помоліться про дітей 
вашої групи, які зіткнулися з труднощами, а також про християн 
інших країн, що зносять страждання за свою віру. Було б добре 
підготувати сучасний приклад страждань християн в якійсь іншій 
країні. Шукайте такі приклади в місіонерських журналах та в 
інших виданнях християнської літератури.

Попросіть когось 
із спасених дітей 
прочитати центральну 
істину.

ЦІС
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Питання для повторення
1. Що зробили юдейські начальники, почувши проповідь Івана 

та Петра про Господа Ісуса? (Вони ув’язнили апостолів на ніч).

2. Що наказали юдеї Петру та Івану? (Вони наказали не 
розповсюджувати вчення про Ім’я Ісуса).

3. Чому Петро та Іван не послухалися юдейських начальників? 
(Підкоритися начальникам означало б не послухатися Бога; 
слухатися Бога набагато важливіше).

4. Що може статися з тобою, якщо ти – християнин і слухаєшся 
Бога вдома й у школі? (Прийміть будь-які розумні відповіді).

5. Коли Петро та Іван розказали іншим віруючим про те, що 
сталося, що всі вони зробили? (Помолилися, щоб Бог дарував 
сміливість).

6. Що Бог пообіцяв Своїм дітям? Це записано в посл. до Євреїв 
13:5. («Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе!»).

7. Яким чином апостоли вийшли з в’язниці? (Ангол вивів їх).

8. Апостолів знову схопили та побили. Як вони почувалися 
після того? (Раділи, що їм довелося постраждати за Ймення 
Господа Ісуса).

9. Що юдейські начальники зробили зі Степаном, почувши його 
промову? (Забили Степана камінням до смерті).

10. Як Степан поставився до цих людей? (Він попросив Бога 
простити їх).

Прикладна діяльність
«Закладка»
Зробіть по одній копії закладки (на цупкому папері) для кожної 
дитини. У вказаному місці зробіть дірку та покажіть дітям, як 
протягти кольорові вовняні нитки та зробити «пензлик».

Старші діти можуть розфарбувати літери кольоровими олівцями 
або фломастерами. Молодшим дітям знадобиться допомога, щоб 
прочитати вірш. Заохочуйте дітей користуватися закладкою, 
поклавши її в Біблію, щоб вона часто нагадувала Божу обітницю.

Прикладна діяльність
«Допомога в свідченні» (частина 6)
На 7 сторінці «молитовного нотатника» попросіть дітей 
написати: «Люди, які переслідують / ображають мене» і записати 
імена таких людей, щоб пізніше молитися про їхнє спасіння.

Прикладна діяльність
«Особисте свідоцтво»
Див. урок 1.

Гра для 
повторення
«Визволи 
апостолів»
Помістіть відрізок 
пряжі нижче середини 
фланелевої дошки 
(горизонтально). 
Праворуч і ліворуч 
на дошці помістіть 
ще по п’ять відрізків 
пряжі вертикально 
(«в’язниця»).

За бажанням, за пряжею 
можна помістити фігури 
для фланелеграфу, які 
ви використовувати в 
уроці («Апостоли»).

Поділіть дітей на дві 
команди. Задавайте 
командам питання по 
черзі.

Якщо відповідь 
правильна, приберіть 
один відрізок пряжі 
(вертикальний) на 
боці команди, яка 
відповідала.

Якщо відповідь не 
правильна, дозвольте 
іншій команді 
запропонувати свою 
відповідь.

Перемагає команда, 
яка першою прибере всі 
п’ять відрізків пряжі та 
«визволить апостола».

Для тих, хто прийде 
на заняття вперше, 
підготуйте додаткові 
коробки і «молитовні 
нотатники».
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«Ісус воскрес!»
Прикладна діяльність. Урок 1

Ісус 
воскрес!

Верх
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Кросворд (1)
Прикладна діяльність. Урок 3

Підказки:

 Непокора Богові.

 Відвернутися від гріха і прийти до Бога.

 Господь Ісус може надолужити твою найбільшу ____________.

 Позбавити хвороби.

 Висловлювати свою вдячність.

 Усоромитися своїх гріхів і відмовитися від бажання грішити.

 Якщо людина відвернеться від гріха і прийде до Бога, Він _________ всі її гріхи.

 Твоя найбільша потреба – отримати _____________ гріхів.

 Ти не можеш потрапити туди, якщо ти ще не отримав прощення гріхів.

 Людина, що не може ходити.
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Кросворд (2)
Прикладная діяльність. Урок 3

Слова, які необхідно знайти:

гріх Непокора Богові.

навернутися Відвернутися від гріха і прийти до Бога.

потреба Господь Ісус може надолужити твою найбільшу _____________.

зцілення Позбавити хвороби.

дякувати Висловлювати свою вдячність.

покаятися Усоромитися своїх гріхів і відмовитися від бажання грішити.

забере Якщо людина відвернеться від гріха і прийде до Бога, Він ________ всі її гріхи.

прощення Твоя найбільша потреба – отримати _____________ гріхів.

Небеса Ти не можеш потрапити туди, якщо ти ще не отримав прощення гріхів.

кульгавий Людина, що не може ходити.
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«Закладка»
Прикладна діяльність. Урок 6
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План бесіди з дитиною, яка хоче 
навернутися до Христа

Дитина повинна розуміти істини:
Бог
Хто є Бог?
Бог створив нас. Він говорить з нами через Біблію.
Бог чистий і святий. Він любить нас.

Гріх
Що таке гріх?
Гріх - це непокора Заповідям Бога. Це те, що проти Бога.
Поговоріть про конкретні гріхи.
Дитина також є грішником. (Ми грішимо тому що ми грішники).
Гріх заслуговує на покарання.

Спаситель
Хто Єдиний може забрати твої гріхи?
Бог Син помер на хресті за грішників.
Господь Ісус воскрес із мертвих. 
Він є Господь над усім.

Поясніть, як можна стати спасеним
Поясніть, чого чекає від нас Господь, і що обіцяє зробити Він.
 Використайте біблійний вірш (Ів. 1:12; 3:16; 6:37; Дії 16:31; 

Рим. 6:23 або 10:13).
 Чого чекає від тебе Господь?
 Що обіцяє зробити Господь?
Попередьте про труднощі.
Спитайте: «Ти хочеш прийняти Христа зараз, чи зачекаєш?»
Заохотьте дитину помолитись вголос (якщо вона готова).

Поговоріть про впевненість у спасінні
Поверніться до біблійного вірша, який ви використали.
Поговоріть про змінене життя.
Розкажіть дитині, що може і повинна знати кожна людина, яка 
по-справжньому повірила в Христа.

Дайте (пізніше) декілька порад стосовно християнського 
життя

Читай Біблію і виконуй те, що в ній написано.
Розмовляй з Богом – нашим Небесним Батьком.
Розповідай іншим, що для тебе зробив Господь.
Проси Бога пробачити тебе, коли ти згрішиш.
Зустрічайся з іншими християнами.
Пам’ятай обіцянку Господа: «Я тебе не покину...» (Євр. 13:5). 

Скопіюйте, виріжте і тримайте в своїй Біблії        


	Зміст
	Вступ
	Огляд
	Урок 1: Свідки
	Урок
	Питання для повторення
	Прикладна діяльність
	«Ісус воскрес!» Прикладна діяльність. Урок 1

	Урок 2: Божа сила для християнина
	Вивчення вірша для запам’ятання
	Урок
	Питання для повторення
	Прикладна діяльність

	Урок 3: Бог звершує працю через християн
	Урок
	Питання для повторення
	Прикладна діяльність
	Кросворд (1 )Прикладна діяльність. Урок 3
	Кросворд (2 )Прикладная діяльність. Урок 3

	Урок 4: Бога не можна обманути
	Урок – частина (а)
	Урок – частина (б)
	Питання для повторення
	Прикладна діяльність

	Урок 5: Слова Бога звернені до всіх
	Вивчення вірша для запам’ятання
	Урок
	Питання для повторення
	Прикладна діяльність

	Урок 6: Божих дітей переслідують
	Урок
	Примітка для вчителя
	Питання для повторення
	Прикладна діяльність
	«Закладка» Прикладна діяльність. Урок 6

	План бесіди з дитиною, яка хоче навернутися до Христа



