
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

Християнство унікальне тим, що саме воно пропонує чоловікам, жінкам, хлопчикам і дівчаткам 
зав’язати особисті стосунки з Божим Сином. Дітей необхідно навчати Божому Слову, євангельським 
істинам, але наша кінцева мета полягає в тому, щоб діти пізнали Христа як свого Господа й 
Спасителя. Ці прості євангелізаційні уроки розповідають саме про Нього і зосереджені на п’яти 
величних рисах Божого Сина, які Він відкривав людям, говорячи: «Я є...».

ВИКОРИСТАННЯ ІЛЮСТРАЦІЙ
Адаптуючи уроки для Європи, ми постали перед необхідністю змінити порядок використання 
деяких малюнків. Для того, щоб легше було знайти ілюстрацію, що використовується не за 
порядком, вчителю краще прикріпити на ілюстрацію ярличок. Окрім цього, ще до викладання 
уроків повправляйтесь у перегортанні сторінок.

ВІРШІ ДЛЯ ЗАПАМ’ЯТАННЯ
Кожен урок містить запропонований вірш для запам’ятання. Якщо ви викладаєте цикл уроків 
протягом п’яти днів поспіль, краще вибрати два або три вірші та зосередитись на них.

БУДЬТЕ ГОТОВІ ДО БЕСІДИ З ДИТИНОЮ ПРО СПАСІННЯ (БГБ)
Дітям необхідно знати, що вчитель готовий надати подальшу духовну допомогу та підтримку. Вони 
також повинні знати, де й коли можна звернутись до вчителя зі своїми запитаннями. Повідомлення 
про надання порад включено майже в усі тексти уроків, та якщо в уроці немає такої інформації, 
вчитель сам повинен сказати про це дітям під час іншої частини програми.
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Огляд

Урок Особливий 
наголос Застосування Вірш для запам’ятання

1. Пастир 
Добрий

Лк. 15:1-7;
Ів. 10:1-10;
Мв. 18:11-14

Ісус Христос, 
Добрий Пастир, 
любить грішників, 
що гинуть у цьому 
світі.

Неспасені: Попроси Господа 
Ісуса спасти тебе і 
піклуватись про тебе.

«Я – Пастир Добрий! Пастир 
добрий кладе життя власне за вівці» 
(Ів. 10:11).

2. Хліб життя

Мв. 14:13-21;

Мк. 6:32-44;

Лк. 9:10-17;

Ів. 6:1-59

Ісус Христос 
може надолужити 
твою найбільшу 
потребу.

Неспасені: Попроси Його 
позбавити тебе гріха і 
керувати твоїм життям.

«… Я – хліб життя. Хто до Мене 
приходить, – не голодуватиме він...» 
(Ів. 6:35).

3. Воскресіння

Ів. 11:1-46

Ісус Христос має 
владу над смертю.

Неспасені: Увіруй в Ісуса 
Христа, і Він підготує тебе 
до життя з Богом.

«… Я воскресення й життя. Хто вірує 
в Мене, – хоч і вмре, буде жити» (Ів. 
11:25).

4. Світло для 
світу

Лк. 18:31-43;
Мр. 10:32-34, 
46-52;
Мф. 20:17-19, 
29-34;
Лк. 24:18;
Іс. 61:1-2

Ісус Христос – 
Світло для світу.

Неспасені: Попроси Ісуса 
Христа позбавити тебе 
темряви твого гріха.

«… Я Світло для світу. Хто йде вслід 
за Мною, не буде ходити у темряві 
той…» (Ів. 8:12).

5. Дорога

Ів. 13:1-2, 30-38;
Ів. 14:1-6

Ісус Христос – 
єдиний шлях до 
Бога в Небеса.

Неспасені: Попроси Ісуса 
Христа простити твій гріх і 
підготувати тебе до життя з 
Богом.

«… Я – дорога, і правда, і життя. До 
Отця не приходить ніхто, якщо не 
через Мене» (Ів. 14:6).
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Урок 1
Пастир Добрий

Писання
Лк. 15:1-7;
Ів. 10:1-10;
Мв. 18:11-14

Особливий наголос
Ісус Христос, Добрий Пастир, любить 
грішників, що гинуть у цьому світі.

Застосування
Для неспасених: Попроси Господа Ісуса 

спасти тебе і піклуватись про тебе.
Вірш для запам’ятання
«Я – Пастир Добрий! Пастир добрий кладе 
життя власне за вівці» (Ів. 10:11).

Додаткові наочні посібники
Підготуйте дві картки, які ви зможете 
використати в кінці уроку:

 На одній картці напишіть «гине», а на 
звороті – «в небезпеці».

 На іншій картці напишіть «спасений», а на 
звороті – «в безпеці».

ПЛАН УРОКУ
Вступ
Релігійні начальники гніваються
Розвиток подій
1. Пастух піклується про свою отару
2. Одна вівця іде своїм шляхом
3. Пастух іде шукати її
4. Пастух знаходить вівцю
Кульмінація
«Приходьте на свято!»
Завершення
Радість в Небесах про одного грішника, що 
навертається до Бога
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ВИВЧЕННЯ ВІРША ДЛЯ ЗАПАМ’ЯТАННЯ
Вступ
Хто з вас мав можливість попестити ягнятко? Ягнята пухнасті, 
м’які та ніжні, вірно? Вівцям потрібна особлива опіка та захист. А 
як називають того, хто піклується про овець? Правильно, пастух 
або пастир. Біблія, Боже Слово розповідає нам про особливого 
Пастиря.

Ознайомлення
(Прочитайте вірш з Біблії, потім покажіть наочний посібник і прочитайте 
вірш разом з дітьми).

Пояснення
«Я – Пастир Добрий!» Ісус, Божий Син, каже про Себе. Сам 
Ісус і є Добрим Пастирем. Проте Ісус – не звичайний пастух для 
овець, ні, Він – зовсім інший Пастир. Ісус – Пастир для людей! В 
Біблії люди часто порівнюються з вівцями. Тож, називаючи Себе 
Добрим Пастирем, Ісус насправді каже про те, що зробить усе, що 
залежить від Нього, щоб привести нас до Бога (щоб ми належали 
Йому). Тоді Він піклуватиметься про нас, як про Своїх овець, 
поведе нас добрими шляхами і захищатиме нас від Божого ворога, 
від сатани.

«… Пастир добрий кладе життя власне за вівці». Добрий пастир 
зробить усе, щоб врятувати вівцю, навіть віддасть своє життя. 
Господь Ісус, Добрий Пастир, віддав Своє життя на хресті; Він 
заплатив за наш гріх. Господь Ісус зносив наше покарання – Він 
помер, але третього дня воскрес. Тепер ти і я можемо одержати 
спасіння. Всі, хто вірить у те, що Господь Ісус зробив на хресті, 
будуть врятовані, спасені, від покарання за гріх. Такі люди стають 
Божим народом, образно кажучи, Його вівцями, і Бог завжди 
піклуватиметься про них.

Застосування
Для неспасених: Ісус, Добрий Пастир, прийшов, щоб спасти 

тебе від гріха. Якщо ти ще не повірив в Ісуса і не 
одержав прощення гріхів, сьогодні на занятті ти 
почуєш, як це може статися. Господь Ісус бажає 
піклуватися про тебе, водити тебе добрими 
шляхами і захищати.

Для спасених: Якщо ти вже повірив у Господа Ісуса та 
одержав прощення гріхів, то можеш дякувати 
своєму Доброму Пастирю, Ісусу, за Його турботу 
про тебе.
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Повторення
«Додай два»
Починаючи з місця Писання, повторюйте вірш з дітьми, щоразу 
додаючи два слова. Наприклад: «Івана 10…» «Івана 10, вірш 
11…» «Івана 10, вірш 11, «Я – Пастир…» «Івана 10, вірш 11, «Я 
– Пастир Добрий! Пастир…» і так далі. Додавайте по два слова, 
доки не скажете весь вірш.
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УРОК
Ілюстрація 1-1
- Я просто вражений! Чому Він розмовляє з цими людьми?

- Хіба Він не знає, що це за люди? Щодо мене, то я б і словом з ним 
не обмовився!

- Так, твоя правда, за Ним ідуть не такі добрі та чеснотні люди, як 
ми, а лише самі грішники!

Так розмовляли між собою релігійні начальники, коли бачили, 
як Ісус Христос проводив час із людьми, які, на їхню думку, не 
були гідними уваги. Релігійні начальники вважали себе набагато 
кращими від усіх цих людей. Дуже багато часу вони присвячували 
дотримуванню різних правил і постанов, які самі ж і вигадали. 
Вони високомірно споглядали на людей і навіть дякували Богові 
за те, що були набагато гіднішими від більшості людей.

На відміну від юдейських начальників, Ісус Христос був справді 
найкращим в усьому. Але Він піклувався про людей, які не 
вважали себе добрими і гідними уваги. Більш того, Ісус був навіть 
другом збирачів податків, які збирали кошти для ненависного 
римського уряду.

Господь Ісус знав, що мали в думках релігійні начальники, тому 
хотів, щоб вони почули одну історію. Ісус хоче, щоб і ти також 
почув її.

Ілюстрація 1-2
Жив якось пастух, який мав сто овець. Пастух був дуже добрим, 
він напевно знав ім’я кожної овечки. Він водив їх на гарні 
пасовиська, де росла свіжа соковита трава, та до спокійного 
потічка, з якого вівці могли напитись. Пастух уважно пильнував 
свою отару, захищаючи від нападу диких тварин. Якщо вівця або 
ягня калічились, він лагідно доглядав їх.

Одна овечка в отарі завжди шукала пригод. Можливо, їй дуже 
кортіло побачити місця, куди пастух не водив свою отару. 
Одного разу, коли пастух на мить відволікся, овечка зникла. 
Тепер вона могла винаходити нові місця, переходити через гори 
і пробиратися крізь гущину лісу. Як захоплююче було йти туди, 
куди хочеться. Так тривало принаймні деякий час. Та, напевно, з 
часом овечка отямилась і почала думати про повернення до отари. 
Куди йти? Сюди? А може туди? Вона кидалась на різні стежки, але 
не чула голосу пастуха й не могла знайти отару. Овечка заблукала. 
Вона пішла власним шляхом і по-справжньому заблукала. Тепер 
без пастуха овечка могла загинути.

Ілюстрація 1-9
А ти знаєш, що в Божій книзі, Біблії, ми читаємо про те, що ми 

Постарайтеся за 
допомогою голосу та 
жестів передати гордість.
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також схожі на ту овечку? Послухай ці слова з Біблії: «Усі ми 
блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу…» 
(Іс. 53:6). Поміркуй трохи над цим. Припустимо, твоя мати 
входить у вітальню і каже:

- Вимкни, будь ласка, телевізор і лягай спати.

Якщо ти послухаєш її, по підеш Божим шляхом, адже Бог велить: 
«Діти, слухайтеся своїх батьків…» Але ти не вимикаєш телевізор 
і не йдеш спати. Чиїм шляхом ти тоді йдеш? Так, своїм власним! 
Божий шлях – завжди казати правду, а ти обманював. Божий 
шлях – радіти за інших, коли у них з’являються нові іграшки або 
новий одяг, а ти заздриш. Справді, «усі ми... розпорошились кожен 
на власну дорогу…». Тож кожен з нас схожий на ту овечку, про яку 
розповідав Ісус.

Ілюстрація 1-3
Та чи сумуватиме за овечкою пастух?

Того ж вечора пастух, напевно, рахував овець, коли вони заходили 
у загін на ніч.

- Дев’яносто, дев’яносто один, дев’яносто два, дев’яносто три, 
дев’яносто чотири, дев’яносто п’ять, дев’яносто шість, дев’яносто 
сім, дев’яносто вісім, дев’яносто дев’ять...

«Дивно, – мабуть промовив він до себе. – Можливо, я 
помилився». Але в отарі справді було лише дев’яносто дев’ять 
овець, одна овечка зникла. Та пастир знав, якої саме овечки немає, 
він навіть знав її ім’я. Ми не знаємо, як звали ту овечку, тож, може, 
самі дамо їй ім’я. (Дозвольте дітям запропонувати ім’я для овечки і пізніше 
використовуйте його у відповідних частинах уроку).

Починало сутеніти. Пастир дуже втомився після такого важкого 
дня, але знав, що треба робити.

«Піду та пошукаю маленьку овечку», – вирішив він. Пастир дуже 
хвилювався за загублену овечку, згадуючи про темряву, скелясті 
урвища і хижих тварин. Можливо, навіть мурашки пробирали 
його, тільки-но він уявляв, в яку небезпеку могла потрапити вівця.

Та чи ти знаєш, що коли йдеш своїм шляхом, ти також знаходишся 
в небезпеці? Звичайно, тобі не загрожують чагарники або хижі 
тварини. Ти пішов своєю власною дорогою, а значить – заблукав 
й гинеш без Бога. Це означає, що ти знаходишся дуже далеко 
від Бога і не можеш знайти Його. Якщо ти й далі йтимеш своєю 
дорогою, ти загубишся та загинеш навіки. Потім, коли твоє 
життя на землі скінчиться, ти не зможеш жити з Богом в Небесах. 
Натомість ти повинен будеш зносити вічне покарання за те, що 
йшов власним шляхом. Сьогодні ж Бог хоче, щоб ти знав, у якій 
небезпеці знаходишся, – ти заблукав і можеш загинути, як овечка, 
про яку йдеться в нашому оповіданні.

Дозвольте дітям 
«порахувати овець»: 
«95, 96, 97, 98, 99… 
однієї немає!»

Поговоріть з дітьми 
про те, в яку небезпеку 
могла потрапити вівця.



Пізнання Христа

10

Ілюстрація 1-4
Отже, пастир залишив дев’яносто дев’ять овець у загоні та 
поспішив на пошуки (назвіть ім’я овечки). Як ти гадаєш, що робив 
пастух, розшукуючи овечку? (Дозвольте дітям відповісти). Вірно, він 
кликав її. Він підіймався на скелі та сходив у долини. Він обійшов 
усі небезпечні місця. Я впевнений, що пастир дедалі більше 
втомлювався, можливо, й колючки вражали його. Але все це не 
було дуже важливим для нього, адже він любив ту маленьку овечку.

Ілюстрація 1-7
Знаєш, є Той, Хто дуже опікується хлопчиками і дівчатками, 
чоловіками і жінками, які йдуть власною дорогою все далі й далі 
від Бога. Він же зніс набагато більше страждань, ніж пастух із 
нашого оповідання. Я говорю про Ісуса Христа, єдиного Божого 
Сина. Він залишив Небеса, де перебував одвіку, і зійшов на землю. 
Ісус завжди із радістю йшов Божим шляхом. На цій землі Він 
прожив тридцять три роки. Його життя було нелегким. А потім 
Божий Син добровільно пішов на смерть. Його прибили цвяхами 
до хреста, і це було дуже болісним. Та найгірше за все було те, що, 
коли Ісус був на хресті, Він прийняв на Себе Боже покарання за 
гріх. Божий Син знав, що лише таким чином люди, що гинуть у 
цьому світі, можуть повернутись до Бога. В Божій книзі, Біблії, 
говориться: «... і на Нього Господь поклав гріх усіх нас!» (Іс. 53:6).
Сам же Господь Ісус говорить: «Я – Пастир Добрий! Пастир 
добрий кладе життя власне за вівці» (Ів. 10:11). Як же Він 
піклувався про людей, що гинуть у гріхах, що навіть бажав 
постраждати й померти! Але Божий Син не залишився мертвим. 
Третього дня Він повернувся до життя. Сьогодні Він живий. Ісус 
може стати й твоїм Добрим Пастирем, тоді ти сам пізнаєш, що 
Він набагато більше опікується тобою, ніж пастух, який шукав 
загублену овечку.

Ілюстрація 1-4
Знову й знову втомлений пастух стурбовано кликав овечку. Луна 
відгукувалась йому.

Аж раптом він почув слабкий, втомлений голосочок.

- Ме-е-е, ме-е-е, – доносилось здалеку.

Пастир відразу ж впізнав цей голос. Йому відповідала загублена 
овечка. Пастух щодуху поспішив на слабкий голосок.

Ілюстрація 1-5
«Ось вона!» Пошуки скінчились! Добрий пастух, напевно, дуже 
лагідно потішав налякану тремтячу овечку, обережно беручи її 
на руки. Він ніжно поклав її на свої широкі плечі. Чи могла тепер 
овечка загинути? Ні! А чому? (Дозвольте дітям відповісти).

Розіграйте роль пастиря, 
який шукає вівцю: 
прикладіть долоню до 
лоба, ніби дивитися 
вдалечінь, пройдіться 
кімнатою. Дошкільнята із 
задоволенням розіграють 
роль пастиря разом з 
вами!

Дозвольте малюкам трохи 
«побекати», спочатку 
тихо, а пізніше, почувши 
«наближення пастиря», 
голосніше та голосніше.

Зробіть вигляд, ніби ви 
несете вівцю додому.
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Ілюстрації 1-8а та 1-9b
(Зігніть ілюстрацію 1-9 навпіл і загніть її на ілюстрацію 1-8 так, щоб було 
видно зображення Ісуса (1-8а) і неспасеної дитини (1-9b)).

Так само може статися і з тобою вже сьогодні. Ти загубився 
і гинеш далеко від Бога. Тобі загрожує вічне покарання. Але 
Господь Ісус Христос, Добрий Пастир, може знайти й врятувати 
тебе. Він може взяти тебе під Свій захист. Зробивши ж це, Він 
забере з твого життя всі твої гріхи і врятує від покарання. Ісус 
може стати твоїм Добрим Пастирем. Але як? В Біблії Бог каже: 
«… кожен, хто покличе Господнє Ім’я, буде спасений» (Рим. 10:13). 
Слово «кожен» означає будь-хто, вік чи колір шкіри не мають 
ніякого значення. Навіть якщо ти дуже погано поводився, 
слово «кожен» означає й тебе. Тобі необхідно покликати або 
звернутись до Господа Ісуса Христа. Звернись до Нього в своєму 
серці. Попроси Господа Ісуса врятувати тебе від загибелі та взяти 
під Свій захист назавжди. Подякуй Йому за те, що Він – Добрий 
Пастир, Який віддав Своє життя за людей. Тоді Господь спасе 
тебе, як пастух у нашому оповіданні знайшов і врятував свою 
овечку, і ти будеш в безпеці. (Покажіть картку з відповідними словами).

Як же добре було зручно вмоститись на плечах пастуха і 
повертатись додому!

Ілюстрація 1-5
Повернувшись додому, пастух захотів усім розповісти цю добру 
новину.

- Приходьте, розділіть зі мною радість, – кликав він друзів і 
сусідів. – Я знайшов загублену овечку!

Бачиш, як високо цінував ту маленьку овечку пастир? Ти також 
дуже дорогий для Доброго Пастиря, Господа Ісуса. Якщо ти 
знаєш, що знаходишся дуже далеко від Бога і справді хочеш іти 
Божою дорогою, звернись до Господа Ісуса сьогодні. Коли ти 
зробиш цей крок, в Небесах відбудеться дещо дуже особливе.

Ілюстрація 1-6
Господь Ісус розповів про це релігійним начальникам, закінчуючи 
розповідь про загублену овечку. Можливо, Він пильно дивився їм 
у вічі, кажучи:

- Кажу вам, що так само на Небі більше радітимуть за одну 
людину, яка стане на Божий шлях, аніж за дев’яносто дев’ятьох, які 
вважають, що їм не загрожує небезпека загинути.

Ілюстрація 1-8
Так, і сьогодні Небеса можуть радіти про тебе.

Якщо ти бажаєш залишити свій власний шлях і хочеш, щоб 
Господь Ісус врятував тебе, просто скажи Йому про це вже зараз. 

Допоможіть дітям 
застосувати істину про 
Божу любов особисто до 
себе; поясніть, що Бог 
створив кожного з нас 
унікальним і піклується 
про кожного з нас 
індивідуально.

Уявіть, що ви – пастир, 
який розповідає добру 
новину про знайдену 
вівцю своїм «сусідам» 
(дітям на гуртку або в 
класі).

Покажіть вказівний 
палець (один), щоб 
підкреслили важливість 
спасіння навіть однієї 
грішної людини.
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Бог обіцяє: «… кожен, хто покличе Господнє Ім’я, буде спасений» 
(Рим. 10:13). Господь Ісус навіки стане твоїм Добрим Пастирем.

Та пам’ятай, кожен, хто залишається на власному шляху і не 
звертається до Доброго Пастиря, гине і знаходиться в небезпеці. 
(Покажіть відповідну картку).

В якому стані ти підеш сьогодні додому: спасеним і в безпеці, чи 
під загрозою загинути і в небезпеці?

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Чому релігійні начальники гнівалися на Ісуса? (Тому що Ісус 

спілкувався з людьми, яких вони вважали грішниками).

2. Що релігійні начальники думали про себе? (Вони вважали 
себе кращими, ніж більшість людей; вони намагалися 
виконувати різні правила, які самі й вигадали).

3. Яку історію розповів релігійним начальникам Ісус, щоб 
начальники зрозуміли, що вони так само гинуть у гріхах? (Ісус 
розповів історію про загублену вівцю і про доброго пастиря).

4. Як вівця загубилася? (Вона пішла своїм шляхом і вже не 
змогла знайти дорогу додому).

5. Чим ми схожі на загублену вівцю? (Ми також обираємо свій 
шлях, а не Божий).

6. Звідки нам відомо про те, що пастир любив вівцю? (Він 
вирішив вирушити на пошуки; він бажав знайти вівцю).

7. Кого, в цій історії, нагадує пастух? (Господа Ісус, Божого 
Сина).

8. Що зробив Господь Ісус, щоб дати загубленим людям, що 
гинуть у гріхах, можливість повернутися до Бога? (Він помер 
на хресті, замість нас зніс покарання від Бога за наші гріхи).

9. Який вірш з Біблії (ми вчили його сьогодні) говорить про 
те, що зробив для нас Ісус, Добрий Пастир? (Ів.10:11 «Я 
– Пастир Добрий! Пастир добрий кладе життя власне за 
вівці»).

10. Пастир знайшов вівцю і повернувся додому. Як Ісус 
може знайти тебе? (Тобі необхідно покликати до Нього і 
попросити, щоб Він спас тебе).

Гра для повторення

«Загублена вівця»

Оберіть який-небудь 
предмет. Але не називайте 
його дітям. Скажіть дітям, 
що в кімнаті або в іншому 
приміщенні (вкажіть це 
приміщення) знаходиться 
«загублена вівця».

Поділіть клас на дві 
команди. Задавайте 
питання командам по 
черзі. Якщо відповідь 
вірна, дитина може 
спробувати назвати 
предмет («загублену 
вівцю»). Команда, яка 
знайде «загублену 
вівцю», перемагає. Гра 
починається спочатку 
(якщо дозволяє час).
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Урок 2
Хліб життя

Писання
Мв. 14:13-21;
Мк. 6:32-44;
Лк. 9:10-17;
Ів. 6:1-59

Особливий наголос
Ісус Христос може надолужити твою найбільшу 
потребу.

Застосування
Для неспасених: Попроси Його позбавити тебе 

гріха і керувати твоїм життям.

Вірш для запам’ятання
«… Я – хліб життя. Хто до Мене приходить, – не 
голодуватиме він...» (Ів. 6:35).

Додаткові наочні посібники
 Підготуйте картку, якою ви зможете накрити 

малюнок із зображенням хреста і гробниці 
(ілюстрація 2-9), так, щоб діти бачили лише 
малюнок із зображенням дитини.

ПЛАН УРОКУ
Вступ
Народ бажає бачити Ісуса
Розвиток подій
1. Учні з Ісусом в човні
2.  Народ іде за ними по суші
3.  Ісус навчає народ
4.  Настав вечір; люди зголодніли
5.  Ісус велить учням нагодувати людей
6.  Андрій знаходить хлопчика, що має 

п’ять хлібів і дві рибки
7.  Люди сідають групами; Ісус 

благословляє їжу
8.  Учні роздають їжу; вистачає всім
9.  Учні зібрали 12 кошів поживи
10.  Деякі люди хочуть зробити Ісуса царем
11.  Наступного ранку народ знаходить 

Ісуса в Капернаумі
Кульмінація
«… Я – хліб життя...»
Завершення
Багато людей не вірять і йдуть
Учні хочуть залишитися з Ісусом
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ВИВЧЕННЯ ВІРША ДЛЯ ЗАПАМ’ЯТАННЯ
Вступ
Скільки разів на день ти їси? (Дозвольте дітям відповісти). Чи 
вистачить тобі того, що ти поїв сьогодні, на завтра? Ні! Щоб 
утамувати тілесний голод, тобі необхідно їсти щодня. Але чи 
знаєш ти, що ти відчуваєш ще й інший голод, який також треба 
утамувати? Цей голод знаходиться глибоко в твоїй душі, і жодна 
їжа не втамує його. Вірш, який ми вивчимо сьогодні, допоможе 
нам дізнатися, як утамувати такий голод.

Ознайомлення
(Прочитайте вірш з Біблії, потім покажіть наочний посібник і прочитайте 
вірш разом з дітьми).

Пояснення
«Я – хліб життя...» Хліб – основна їжа в багатьох країнах світу. 
Він втамовує тілесний голод людини. Хліб підтримує життя 
твого тіла. В біблійному вірші ми читаємо про те, що Ісус називає 
Себе хлібом життя, хлібом Небесним. Він втамовує інший голод 
– прагнення пізнати Бога і одержати прощення гріхів. Ісус дає 
інше життя – вічне, життя, яке необхідне для життя в Небесах і 
радісного, задоволеного життя на землі.

«Хто до Мене приходить, – не голодуватиме він…» Якщо 
людина повірить в Господа Ісуса як у свого Спасителя, Господь 
Ісус оселяється в серці такої людини, в її душі. Ісус втамовує 
голод, іншими словами, прагнення до любові, радості та миру. 
Звичайний хліб наповнює твій шлунок лише на короткий час. Але 
присутність Ісуса в твоєму серці, в твоїй душі, наповняє твоє серце 
назавжди. Ісус обіцяє, що ніколи не полишить тебе (Євр. 13:5).

Застосування 
Для неспасених: Якщо ти ще не повірив в Ісуса як у свого 

Спасителя, тоді твоя найбільша потреба – одержати 
прощення гріхів. Уважно слухай біблійну історію, і 
ти дізнаєшся, як можна прийняти вірою Ісуса, Хліб 
життя, та одержати прощення.

Для спасених: Якщо ти вже повірив в Ісуса, тобі необхідно 
більше пізнавати Його. Щодня читай по декілька 
віршів зі Слова Божого і молись. Спілкуючись з 
Ісусом, ти краще познайомишся з Ним.

Повторення
«Теніс»
Поділіть клас на дві команди. Кожна команда по черзі читає 
одне слово вірша («пасує м’яч»), вчитель при цьому вказує, 
яка команда «подає». Перша команда, на яку вкаже вчитель, 



15

Пізнання Христа

називає місце Писання; потім вчитель вказує на іншу 
команду («м’яч переходить» до них), яка каже перше слово. 
Продовжуйте гру до кінця вірша. Прискорюйте і «гальмуйте» 
темп гри. Якщо команда затрималася, вона «втратила м’яч». 
Гра починається спочатку.
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УРОК
Великі натовпи людей збиралися в дім, де перебував Господь Ісус 
разом зі Своїми учнями. Ісус бажав навчати дванадцятьох, яких 
Він особливо вибрав для того, щоб вони всюди ходили за Ним. 
Однак їх так часто переривали, що іноді вони навіть не мали часу 
поїсти.

- Підемо у тихе місце й трохи спочинемо, – одного разу 
запропонував Ісус Христос.

Тож учні тихо вийшли з дому, поспішили до озера і сіли в човен.

Ілюстрація 2-1
Човен тихо плив, гойдаючись на гладеньких хвилях, на яких 
вигравали сонячні зайчики, а вітер наповнював паруса. Як 
тихо й затишно було на озері. Чулися лише голоси учнів Ісуса, 
шелест вітрил і плескіт води, що билася в човен. Як радісно було 
учням бути наодинці разом з Господом Ісусом. Вони набагато 
краще за інших розуміли, наскільки особливим був Ісус. Він – 
Однороджений Божий Син, Який залишив Небеса і зійшов 
на землю Немовлям. Водночас Ісус був справжньою Людиною 
й виглядав, як інші люди, але Він також був Богом. Учні з 
нетерпінням чекали на той час, коли зможуть разом спокійно 
відпочити на протилежному березі озера.

Але народ бачив, як Ісус разом з учнями залишав селище. Люди 
розвідали, куди направлявся човен, і, напевно, закликали один 
одного:

- Підемо за ними!

Тієї ж миті почали збиратись невеличкі гурти людей, щоб разом 
піти на інший бік озера берегом. Дорогою до них приєднувалось 
ще більше людей. Нарешті їх було вже декілька тисяч: чоловіки, 
жінки і діти поспішали побачити Ісуса. Незабаром на іншому 
березі озера зібрався величезний натовп. Усі нетерпляче чекали на 
човен.

Тільки-но човен пристав до берега, стомлені від спеки та довгої 
подорожі люди кинулись до Господа Ісуса. Вони йшли зі своїми 
питаннями, на які хотіли отримати відповіді, і з хворими друзями, 
яких треба було уздоровити. Люди не дуже добре розуміли, Ким 
насправді був Ісус Христос, але точно знали, що лише Він може й 
хоче допомогти їм.

Ілюстрація 2-2
Господь Ісус прийшов на інший берег озера для того, щоб 
трохи відпочити. Безсумнівно, Він мав повне право сказати 
галасливому натовпу приблизно так: «Будь ласка, ідіть додому, 
Я дуже стомлений. Мені треба перепочити». Та Він не зробив 
цього. З великою любов’ю Господь Ісус поглянув на тисячі людей 

Хитніть головою, ніби 
кличете дітей піти за 
вами.

Малюки із задоволенням 
«тихо перейдуть до 
човна», як учні Христа.

Зробіть вигляд, ніби 
ви спостерігаєте, 
як Господь і учні 
відпливають у човні: 
прикладіть долоню до 
лоба. Потім покличте 
решту йти за вами.
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– чоловіків, жінок і дітей, – що прийшли до Нього. Він побачив 
хворих, побачив стомлених дітей, побачив питання на обличчях 
людей. Більш того, Ісус бачив внутрішні потреби цих людей, які 
були набагато більшими і важливішими. Те ж саме можна сказати 
про людей і сьогодні. Ісус розуміє, що тобі потрібні їжа, вода, одяг 
і домівка. Проте, Він також бачить твою внутрішню, найглибшу 
потребу, якої ніхто інший не бачить.

Ілюстрація 2-9b
(Закрийте ілюстрацію 2-9а карткою).

У тебе справді є величезна потреба – прощення всіх провин, що 
ти вчинив проти Бога. Дуже багато разів ти не слухався Його. 
Пам’ятаєш, як твоя з братиком гра перетворилась на сварку? Тоді 
ти вигукнув: «Я ненавиджу тебе». Послухай, що про це каже 
Господь. (Прочитайте 1 Ів. 3:15). Коли ти нарікаєш, кажеш неправду, 
не слухаєшся батьків або дивишся погані відеофільми, ти дієш 
проти Бога. А Бог величний, добрий і справедливий, тому такі 
вчинки Йому дуже не до вподоби. Всі провини, вчинені проти 
Нього, Бог повинен покарати. Покарання, на яке заслуговуємо 
ти і я, полягає у відділенні від Бога, і воно триватиме вічно після 
того, як ми залишимо цю землю. Тож тобі необхідно змінити своє 
життя – ось, яка у тебе величезна потреба.

Ілюстрація 2-2
Люди, що зібрались на іншому березі озера, також мали цю 
потребу, хоча більшість з них навіть і не думали про неї. Їм просто 
хотілося отримати відповідь на питання або позбутися своєї 
хвороби. Й Господь Ісус зробив це для них. Час швидко спливав... 
Народ й спам’ятатись не встиг, як настав вечір.

Ілюстрація 2-3
Учні звернулись до Господа Ісуса:

- Тут місце пустинне, і година вже пізня. Відпусти народ. Хай по 
селах розійдуться й куплять їжі собі.

Вже протягом багатьох годин люди нічого не їли. Вони були 
стомлені та голодні, а додому – далеко. Уяви но, тисячі зголоднілих 
людей – й жодної крихти їжі. Діти вже, напевно, починали 
капризувати, бо також хотіли їсти.

Господь Ісус же відказав учням:

- Не потрібно розходитись народові. Ви нагодуйте їх.

Як це схоже на Господа Ісуса. Він завжди піклується про кожну 
твою потребу. А ти пам’ятаєш, яка у тебе найбільша потреба? 
Так, це всі провини, вчинені проти Бога. Ті провини, які навіки 
відділять тебе від Бога. Ні ти, ні я, ні будь-хто інший на цій землі 
не може вирішити цієї проблеми. Але це може зробити Господь 

Допоможіть дітям 
застосувати доктрину 
про гріх особисто до 
себе. Скажіть, що таке 
гріх, і дозвольте дітям 
навести приклади гріха.

Слова учнів промовте у 
відчаї.

Дозвольте дітям 
жестами показати 
відчуття голоду.
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Ісус. Він вже знав, що зробить для тих стомлених зголоднілих 
людей. Ісус Христос – Єдиний Божий Син, тому Він може 
зробити все, що завгодно. Та щодо учнів, то їм здавалося, що вони 
потрапили у безвихідь.

Напевно, вони здивовано подивились один на одного. Можливо, 
вони подумали: «Ми повинні нагодувати цей величезний натовп 
людей! Але ж як? Тут немає нічого окрім трави, піску та каміння». 
Звернувшись до Пилипа, одного зі Своїх учнів, Ісус спитав:

- Де ми можемо взяти хліба для цих людей?

Пилип, напевно, подумав: «Не варто й братися за цю справу. Ми 
ніяк не зможемо купити хліба для всіх цих людей», – та відповів 
Господу:

- Щоб купити хліба для всіх, нам потрібно, принаймні, стільки 
грошей, скільки людина заробляє за вісім місяців праці.

- А яка їжа у нас є? – спитав Ісус. – Підіть, подивіться.

Тут до Господа Ісуса звернувся Андрій, також один з Його учнів, з 
такими словами:

- Ось хлопчик, який має лише п’ять хлібів і дві риби, але цього не 
вистачить для такої кількості людей.

Навіть, якби ці п’ять хлібів були дуже великими, їх все рівно не 
вистачило б! Але ж хліби були завбільшки з сучасні маленькі 
булочки!

Ілюстрація 2-4
- Принесіть Мені хліб, – сказав Божий Син.

Тоді маленького хлопчика привели до Господа Ісуса, й хлопець з 
радістю віддав Господу свій обід.

- Розсадіть людей рядами, – звелів Господь.

Й незабаром тисячі людей впорядковано сиділи на зеленому 
пагорбі. Голоси стихли. Людям було дуже цікаво, чому Ісус 
звелів розсадити їх, і що збирається робити далі. Всі пильно 
спостерігали.

Тримаючи в руках їжу маленького хлопчика, Господь Ісус поглянув 
на небо і подякував Богові за цю поживу. Потім Він розламав п’ять 
хлібів і дві риби на шматочки й дав учням. Він, напевно, поклав 
їжу в маленькі кошики.

Ілюстрація 2-5
Дванадцять учнів почали роздавати хліб і рибу народові, що сидів 
на пагорбі. Напевно, перший, кому подали їжу, взяв собі трохи 
риби і хліба, й передав кошик тому, хто сидів поруч. Другий також 
взяв трохи їжі та передав кошик наступному. Але, зачекай! Що 
відбувається? В коші залишалось стільки ж їжі, скільки учні взяли 

Розповідаючи про обід 
хлопчика, повторіть з 
дітьми, скільки було їжі. 
Покажіть п’ять пальців, а 
потім два.

Розповідаючи про 
можливі думки людей, 
голосом передайте 
подив.

В коментарях до Єв. 
від Івана, що написані 
Вільямом Хендріксоном, 
припускається, що 
хліб і рибу роздавали 
в кошиках, які 
використовували самі 
учні. Едершим пише, що 
кошики були сплетені 
з верби, такими були 
кошики бідняків.
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з рук Господа Ісуса! Скільки б їжі не брали люди з кошів, там все 
ще залишалось багато риби і хліба. Зголоднілий люд їв, аж поки не 
наситився. Але й тоді все ще залишалась їжа!

То було чудо – лише Бог міг таке зробити! Тоді чому це зміг 
зробити Господь Ісус Христос? Він і є Бог, Бог Син! Саме тому 
Він міг уздоровлювати хворих в одну мить і відповідати на будь-
які питання. А яка твоя найбільша потреба? Чи ти пам’ятаєш? 
(Дозвольте дітям відповісти). Так, ти робив вчинки проти Бога і 
заслуговуєш на Його покарання. Єдиний, Хто може вирішити цю 
проблему, це Ісус Христос. Перебуваючи на землі, Ісус зробив 
дещо дуже важке, важке навіть для Нього. Він добровільно взяв на 
Себе Боже покарання, на яке заслужили ми.

Ілюстрація 2-9
Ісус жодного разу не чинив проти волі Бога, Свого Отця. Він 
ніколи не викрикував: «Я ненавиджу тебе», ніколи не казав 
неправди і ніколи не нарікав. Ісус дозволив жорстоким людям 
прибити Себе цвяхами до хреста, і там, на хресті, Бог покарав 
Свого Улюбленого Сина за нашу непокору. Біблія говорить: 
«... Христос був умер ради наших гріхів…» (1 Кор. 15:3). Лише 
подумай, як міцно Ісус полюбив тебе і мене, що зробив це заради 
нас. «... Божого Сина, що мене полюбив, і видав за мене Самого 
Себе» (Гал. 2:20). Господь Ісус був мертвим лише три дні, а 
потім повернувся до життя. Сьогодні Він живий, тому Він може 
виправити твої стосунки з Богом. Він може простити всі твої 
гріхи і провини. А що значить простити? Припустимо, ти дуже 
погано повівся зі своїм другом, скажімо, зіпсував його схованку, 
де він полюбляв проводити час. Потім тобі стало соромно за свій 
вчинок, і ти вибачився перед своїм другом. Якщо друг прощає 
тебе, це означає, що він більше не тримає на тебе зла й вже не 
звинувачуватиме тебе. Ісус Христос може простити всі вчинки, 
які ти зробив проти Бога, тоді Бог вже не звинувачуватиме тебе. 
Хіба це не прекрасно – Він може дати тобі те, що вирішить твою 
найбільшу проблему, так само, як і тоді Ісус дав народові їжу, яка 
так була потрібна.

Ілюстрація 2-5
- Зберіть залишки їжі, щоб нічого не було втрачено, – сказав Ісус. 
Й учні зібрали цілих 12 кошів поживи.

Люди жваво вели бесіду один з одним. Вони вірили, що Ісус і є 
тим пророком, Якого Бог обіцяв послати у світ. Тож народ захотів 
зробити Його царем. Як чудово було б мати царя, який зміг би 
годувати народ таким дивним чином!

Стоячи серед натовпу, Ісус Христос знав, що люди хочуть зробити 
Його царем своєї країни. Та перш, ніж народ встиг хоч що-небудь 
зробити, Ісус залишив їх і Сам зійшов на гору.

Покажіть дітям вербовий 
кошик. Дозвольте 
малюкам торкнутися 
кошика.
Також, для малюків, 
можна покласти в кошик 
маленькі шматочки 
хліба і крекери у вигляді 
рибок. Дайте кошик 
одному з «учнів» і 
попросіть роздати 
«народу». Наші запаси, 
звичайно, вичерпуються, 
зовсім не так, як той хліб 
і риба, що дав Господь 
Ісус.
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Господь Ісус Христос прийшов не для того, щоб правити 
країнами. Він зійшов на землю для того, щоб померти на хресті 
й знести покарання за гріх світу. Ісус Христос прийшов для того, 
щоб стати Царем людського життя, щоб царювати у серцях людей. 
Коли ти попросиш Його увійти в твоє серце і простити всі твої 
гріхи та провини, Він з радістю зробить це для тебе. Тоді ти будеш 
готовий жити вічно з Богом. Ісус Христос візьме твоє життя в 
Свої руки, стане твоїм Царем і допоможе тобі жити, догоджаючи 
Йому.

Можливо, ти думаєш: «Так, саме цього я й бажаю. Я хочу, щоб 
Господь Ісус жив у моєму серці», – але не знаєш, як це може 
статися. Після заняття я з радістю поясню тобі це. Коли інші 
підуть додому, ти підійди (вкажіть місце), тоді я знатиму, що 
ти бажаєш поговорити зі мною. Якщо тебе справді турбує це 
питання, не йди додому, не розібравшись до кінця в тому, що 
Господь Ісус може зробити для тебе. Ті люди пішли додому 
впевнені, що Ісус Христос може нагодувати їх, але вони все ще не 
розуміли найважливішої істини.

Дехто з людей залишився на березі та наступного ранку чекали 
на Ісуса. З Тиберії припливли човни, повні людей. Всі знову 
хотіли бачити Господа Ісуса. Та Божого Сина вже не було там! 
«Можливо, Він пішов до Капернауму?» – думали люди. Та 
швидко посідавши у човни, вони рушили до іншого берега.

Ілюстрація 2-6
В Капернаумі люди знайшли Господа Ісуса. Вони поспішили до 
Нього:

- Учителю, коли Ти прийшов сюди?

Знаючи, що народ бажає зробити Його царем своєї країни, Ісус 
відказав їм:

- Ви шукали Мене не тому, що бачили чуда, а тому що їли хліб 
і наситились. Сьогодні ви знову зголодніли та хочете ще хліба. 
Скільки зусиль ви прикладаєте, щоб дістати хліба, що не на довго 
насичує. Та справжній Хліб від Бога – Той, Хто сходить з Небес і 
дає життя світові.

Люди подумали: «Якби ми мали такий хліб, то ніколи б не були 
голодними. Також не потрібно буде заробляти гроші на такий 
хліб».

- Господи, – промовили вони, – дай нам такого хліба.

На це Ісус відказав:

- Я – Хліб життя. Хто до Мене приходить, ніколи не голодуватиме. 
Й того, хто до Мене приходить і вірує в Мене, Я не вижену геть.

Що ж Ісус Христос мав на увазі? Він говорив не про той хліб, 

Місто Тиберія було 
назване на честь 
римського імператора 
Тиберія. В біблійному 
словнику Унгера 
говориться, що озеро 
Галілейське іноді 
називали озером 
Тиберійським.

Покажіть Тиберію і 
Капернаум на мапі.

Дошкільнята з 
задоволенням уявлять, 
що сідають у човен.



21

Пізнання Христа

що ми їмо. Ісус пояснював народові, що саме Він є жаданою 
відповіддю на їхню найбільшу потребу. Як і тобі, народові 
потрібно було отримати прощення і виправити стосунки з Богом. 
Господь Ісус ніби говорив людям: «Я можу зробити це. Я можу 
надолужити вашу найбільшу потребу. Якщо прийдете до Мене, 
то ніколи не розчаруєтесь». Якщо ти прийдеш до Господа Ісуса, 
Він навіки позбавить тебе від твоїх гріхів, завжди перебуватиме з 
тобою, стане твоїм Царем, Другом і Помічником. Він і є відповідь 
на твою найбільшу потребу.

Того дня народ не повірив, що Господь Ісус – Хліб життя, Той, 
Хто може врятувати їх від гріха і наситити їхні зголоднілі серця. 
Люди просто пішли від Ісуса. Вони зовсім заплутались! Господь 
Ісус прийшов на землю не для того, щоб стати царем. Він прийшов 
для того, щоб врятувати людей від гріха.

Ілюстрація 2-7
- Може й ви хочете відійти? – спитав Господь Ісус Своїх 
найближчих друзів.

На це Симон Петро відповів:

- Господи, куди ж ми підемо? Адже Ти маєш слова життя вічного. 
Ми віримо й знаємо, що Ти зійшов з Неба.

Петро мав рацію! Якщо учні бажали пізнати Бога і вічно з Ним 
жити, їм потрібно залишатись з Господом Ісусом. Ніхто інший не 
зміг би привести їх до Бога. Це стосується й тебе.

Ілюстрація 2-8
Чи ти хочеш, щоб Господь Ісус простив усі твої гріхи й провини? 
Чи ти бажаєш, щоб Він став твоїм Царем і Другом? Пам’ятай, 
Він сказав: «… Я – хліб життя. Хто до Мене приходить, – не 
голодуватиме він...» Що тобі треба зробити? Тобі треба прийти до 
Господа Ісуса вже зараз. Ти можеш це зробити не в буквальному 
розумінні – прийти ногами, а звернувшись до Нього в тихій 
молитві в своєму серці. Подякуй Йому за те, що Він помер за тебе, 
й попроси простити тобі всі твої гріхи і провини. Тоді Він увійде 
в твоє життя й стане твоїм Царем. Ісус Христос є відповіддю 
на твою найбільшу потребу. Прийди до Нього сьогодні, й ти 
не жалкуватимеш. Господь Ісус обіцяє: «... того, хто до Мене 
приходить, Я не вижену геть» (Ів. 6:37).
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Чому Ісус разом з учнями вирішив переправитися на інший 

бік озера? (Вони стомилися і збиралися трохи відпочити).

2. Як повівся Ісус, побачивши, що на іншому березі на Нього вже 
чекає багато людей? (Ісус любить людей, тому Він знайшов 
час, щоб відповісти на питання людей і уздоровити хворих).

3. Яка виникла проблема? (Люди зголодніли).

4. Скільки знайшлося їжі? (П’ять ячмінних хлібців і дві рибки).

5. Що Ісус зробив з п’ятьма хлібцями і двома рибками? (Він 
подякував Богові за них, розламав на шматки і дозволив 
учням роздати їжу народові).

6. Чому п’ять хлібів і дві рибки вистачило для такої великої 
кількості народу? (Ісус – Божий Син, і лише Він міг зробити 
це чудо).

7. Чому деякі люди й наступного дня шукали Ісуса? (Вони 
бажали зробити Ісуса своїм царем і чекали, що Він ще раз 
нагодує їх).

8. Як Ісус назвав Себе? Ми дізналися про це з уроку. (Хлібом 
життя).

9. Ісус – Хліб життя. Що це означає? (Лише Він може втамувати 
нашу найглибшу потребу в прощенні).

10. Заверши біблійний вірш і скажи, де він записаний. «Я – хліб 
життя. Хто до Мене приходить, – не…» («… голодуватиме 
він…», Ів. 6:35).

Гра для повторення

«Хрестики-нулики»

Намалюйте сітку для гри 
на дошці або на великому 
аркуші паперу.

Поділіть клас на дві 
команди. Одна команда 
– «хрестики», інша – 
«нулики». Задавайте 
командам питання 
по черзі. Дитина, яка 
правильно відповідає 
на запитання, може 
намалювати знак своєї 
команди («Х» або «О») в 
сітці. Перемагає команда, 
яка першою побудує 
лінію (горизонтальну, 
вертикальну або 
діагональну) зі своїх 
знаків.
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Урок 3
Воскресіння

Писання
Ів. 11:1-46

Особливий наголос
Ісус Христос має владу над смертю.

Застосування
Для неспасених: Увіруй в Ісуса Христа, і Він 

підготує тебе до життя з Богом.

Вірш для запам’ятання
«… Я воскресення й життя. Хто вірує в Мене, – 
хоч і вмре, буде жити» (Ів. 11:25).

Додаткові наочні посібники
 В уроці використовуються ілюстрації 3-1 – 

3-10. Ілюстрацію 3-8 зігніть вздовж позначок. 
Підготуйте картку, щоб закрити малюнок 
із зображенням дитини (ілюстрація 3-8), 
щоб було видно лише зображення хреста і 
гробниці.

ПЛАН УРОКУ
Вступ
Хвороба в будинку друзів Ісуса
Розвиток подій
1. Марія і Марта послали за Ісусом
2. Слуга приносить Ісусу звістку
3. Ісус чекає два дні
4. Повертається в Віфанію; Лазар 

помирає
5. Ісус приходить; Марта зустрічає Його
6. Марта кличе Марію; Марія плаче
7. Ісус плаче і йде до гробниці Лазаря
8. Марта: «Вже чотири дні…»
9. Ісус молиться і кличе: «Лазар, вийди!»
Кульмінація
Лазар виходить з гробниці
Завершення
Деякі юдеї повірили
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ВИВЧЕННЯ ВІРША ДЛЯ ЗАПАМ’ЯТАННЯ
Вступ
В пошуках «джерела молодості» дослідник Понс де Леон відкрив 
Флориду (штат США). Люди завжди шукали засіб, який зберіг би 
їхню молодість і подовжив би життя. Але християнам не потрібно 
перейматися через це. З біблійного вірша ми дізнаємося, чому.

Ознайомлення
(Прочитайте (або попросіть дитину старшого віку прочитати), вірш з Біблії, 
потім покажіть наочний посібник і прочитайте вірш разом з дітьми).

Пояснення
«… Я воскресення й життя…» Господь Ісус Христос, Бог Син, 
– Творець усього життя. Він має владу над життям і смертю. Ісус 
довів це, коли після смерті на хресті воскрес (повернувся до 
життя). Він має владу дати не лише земне життя, але й вічне, яке не 
закінчиться навіть після смерті.

«… Хто вірує в Мене…» Ісус дає обітницю кожному, хто вірить 
у Нього, іншими словами, вірить в те, що Ісус – Бог Син, Який 
помер у покарання за наші гріхи і воскрес.

«… хоч і вмре, буде жити…» В Біблії написано, що ми народилися 
«мертвими» в гріхах. В нас немає життя, наша сутність мертва і не 
може перебувати з Богом вічно. Якщо ти повіриш в Господа Ісуса, 
Він оживить твою сутність, дасть тобі особливе життя. Тоді, навіть 
якщо твоє тіло й помре, Господь Ісус обіцяє, що твоя сутність, 
ти сам, вічно житимеш з Ним в Небесах. Але настане день, коли 
воскресне й твоє фізичне тіло, як воскрес Господь Ісус.

Застосування
Для неспасених: Якщо ти ще не повірив у Господа Ісуса і не 

одержав вічне життя, сьогодні ти можеш сказати 
Богові, що визнаєш себе грішним, повірити, що 
Ісус помер за твій гріх. Про те, як повірити в Ісуса, 
Воскресіння, ти більше дізнаєшся з уроку.

Для спасених: Ти вже повірив в Господа Ісуса? Якщо так, 
тоді пам’ятай, що Ісус живий, і Він живе в тобі! Ти 
можеш цілком покладатися на Бога, що б не сталося 
в твоєму житті. Нове життя, яке перебуває в тобі, 
допоможе тобі пройти через усе.

Повторення
«Вставалки»
Ті, на чиєму одязі є щось червоне, встають і кажуть вірш. Потім 
вірш каже той, хто має каштанове волосся. Потім – хто полюбляє 
морозиво тощо. Пограйте декілька разів, використовуючи різні 
категорії. Зробіть так, щоб усі діти декілька разів повторили вірш.
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УРОК
Ілюстрація 3-1
Домівка Марії, Марти та їхнього брата Лазаря у Віфанії була, 
зазвичай, радісним місцем. Але того дня, про який я розповідаю, 
у помешканні було тихо та дуже сумно. Марія та Марта були дуже 
засмучені. Захворів їхній брат. Сестри зробили все можливе, щоб 
допомогли йому одужати, але стан Лазаря погіршувався з кожним 
днем.

- Якби тут був Ісус, – казали сестри одна одній.

Ісус був їхнім найкращим Другом, і сестри були впевнені, що Він 
може допомогли їм. Вони знали, що Ісус уздоровлював хворих за 
одну мить!

Господь Ісус Христос міг це робити, тому що Він – Бог. Він міг 
нагодувати величезну кількість народу лише п’ятьма хлібами та 
двома рибками! Він міг ходити по поверхні води й не тонути.

Він також міг повертати зір сліпим. Марія та Марта часто слухали 
чудове вчення Ісуса Христа. Сестри знали, що Він прийшов від 
Бога. Хоча Ісус виглядав, як звичайна людина, адже Він і був 
справжньою Людиною, але в той же час Він був Богом. До того, 
як Ісус зійшов на землю, Він вічно жив з Богом. Він з Богом був і 
був Богом (Ів. 1:1). Якого особливого Друга мали Марія, Марта та 
Лазар!

- Необхідно сповістити Йому про брата, – вирішили сестри.

Можливо, вони покликали слугу і наказали йому піти до Господа 
Ісуса Христа й переказати:

- Ось нездужає той, що любиш його.

Ілюстрація 3-2
Слуга поспішив знайти Господа Ісуса. Йому довелося пройти 
досить довгий шлях, але, врешті решт, він все ж передав слова 
сестер. Пам’ятаєш, які слова? «Ось нездужає той, що любиш 
його».

Та Ісус Христос вже знав про цю проблему, адже Він – Єдиний 
Божий Син і знає все. Ісус знав, хто захворів, і що станеться. На 
диво, Він не поспішив до Віфанії. Ісус почекав ще два дні, а потім 
вирушив у дорогу. Ісус мав особливий намір щодо цієї затримки.

Ілюстрація 3-1
А у Віфанії сталось найгірше: Лазар помер. Марія та Марта були 
просто вбиті горем. Вони не уявляли собі життя без брата.

Можливо, хтось із тих людей, яких ти знав, помер, тоді ти 
зрозумієш сум сестер. Зазвичай помирають люди похилого віку, 
але смерть торкається кожної людини. Тебе вже цікавило таке 

Віфанія розташована 
на східному схилі гори 
Оливної, приблизно 
за три с половиною 
кілометри від 
Єрусалиму. Покажіть 
місто на мапі.
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питання: «Що відбувається, коли людина помирає?»

Коли людина помирає, її серце і мозок перестають працювати. 
Людина не дихає, не їсть і не розмовляє. Тіло людини мертве. Але 
в Біблії Бог говорить нам, що сама людина, її єство, не помирає. 
Після смерті твоє єство, твоя душа, зустрінеться з Богом.

Ілюстрація 3-8а та 3-8b
(Зігніть ілюстрацію 3-9 навпіл і загніть на ілюстрацію 3-8, так щоб було видно 
зображення «неспасена дитина (3-8а) далеко від Бога (3-9b)»).

Саме про це тобі варто подумати, якщо ти ще не готовий 
зустрітися з Богом. Ти робив погані вчинки, які дуже не 
подобаються Богові. А в Своїй книзі, Біблії, Бог каже нам, що 
обманювати, гніватися, не слухатись батьків, завдавати болю 
іншим, марно вживати Боже Ім’я, наприклад, коли ти лаєшся, 
– все це не подобається Богові. Якщо ти зробив хоч один з цих 
вчинків, то слід боятися зустрічі з Богом після смерті. Ти коли-
небудь боявся зізнатись у тому, що зробив дуже поганий вчинок, 
при чому знаючи, що тебе покарають за це? Можливо, ти мав 
таку бесіду з батьком, вчителем або тренером. Тепер подумай, як 
жахливо буде стояти перед Богом, Якого ти не слухався багато 
разів. Всі дії Бога правильні та справедливі. Тож Він повинен 
покарати всі погані вчинки. В Біблії написано, що Бог «кожному 
віддасть за його вчинками» (Рим. 2:6).

Але є вихід. Ти можеш бути впевненим, що житимеш вічно з 
Богом після смерті. Про це Бог говорить нам в Біблії. Слухай 
уважно історію про Марію та Марту, і ти дізнаєшся про це.

До домівки сестер прийшло багато друзів, щоб розділити їхню 
скорботу. Звичайно, вони не могли позбавити сестер того 
глибокого суму. Лазар був мертвий, і ніхто не міг повернути його 
Марії та Марті.

Незабаром сестри почули, що їхній Друг, найкращий Друг, вже 
поблизу селища. Марта поспішила Йому назустріч.

Ілюстрація 3-3
Вона була переконана, що все могло бути інакше, якби Господь 
Ісус Христос прийшов раніше.

- Господи, якби Ти був тут, то не вмер би мій брат, – сказала Марта 
Ісусові. І ще додала, – Та й тепер знаю, що чого тільки в Бога 
попросиш, то дасть Тобі Бог!

Здавалося, Марта вважала, що смерть не була заважкою 
проблемою для Бога. В бесіді з Мартою Господь Ісус сказав дуже 
чудові слова, але вони були, мов загадка. Послухай, що Він сказав: 
«… Я воскресення й життя. Хто вірує в Мене, – хоч і вмре, буде 
жити» (Ів. 11:25).
Що Господь Ісус мав на увазі?

Допоможіть дітям 
застосувати доктрину 
про гріх особисто до 
себе. Скажіть, що таке 
гріх, і дозвольте дітям 
навести приклади гріха.

З особливим почуттям 
скажіть слова Марти.

Ісус Христос, Син Божий 
– Воскресіння та життя.
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«Воскресіння» означає повернення до життя. Тобто, Ісус хотів 
сказати, що здатен повертати людей до життя. Він також сказав, 
що Він – життя: лише Він дає вічне життя з Богом. Тож, якщо ти 
хочеш вічно жити з Богом, тобі необхідно повірити в Ісуса Христа 
та довіритись Йому.

Ілюстрація 3-9
Якщо ти знаєш, що не готовий до зустрічі з Богом, і це тебе дуже 
турбує, пам’ятай, що лише Ісус Христос може допомогти тобі. 
Довірся Йому. Ісус сказав: «Хто вірує в Мене, – хоч і вмре, буде 
жити». Господь Ісус може приготувати тебе до зустрічі з Богом. 
Саме з Ним ти можеш бути впевненим у житті з Богом вічно. 
Якщо в кінці заняття ти захочеш поговорити зі мною про віру 
в Господа Ісуса, то, будь ласка, підійди до мене. Я буду (вкажіть 
місце) і залюбки поговорю з тобою. Пам’ятай, що лише Ісус 
Христос може підготувати тебе до смерті й до того, що буде потім. 
Та без Нього майбутнє лякає.

Ілюстрація 3-3
Марта також зрозуміла це. І вона засвідчила про свою віру в 
Господа Ісуса:

- Так, Господи! Я вірую, що Ти Христос, Син Божий, що має 
прийти на цей світ.

Сказавши це, Марта повернулась й поспішила додому. Вона 
тихенько прослизнула в кімнату, де була Марія разом з друзями.

- Маріє, – прошепотіла сестра, – Учитель тут, і Він кличе тебе!

Ілюстрація 3-4
Марія поспішила назустріч Господу. Друзі помітили, як вона 
виходила, й пішли за нею, гадаючи, що вона пішла плакати біля 
гробу брата.

Так, Марія плакала, але на колінах біля ніг Господа Ісуса.

- Господи, коли б Ти був тут, то не вмер би мій брат, – ридала вона.

Марія розуміла, що цей Друг був зовсім іншим, не таким, як 
всі решта. А чим саме відрізнявся Господь Ісус? (Дозвольте дітям 
відповісти й відведіть час на коротке повторення того, що діти вже повинні 
знати про Христа). Він – Бог. Він може робити чудеса. Ісус також 
може підготувати тебе до вічного життя з Богом. Він сильніший 
від смерті. Ще є багато іншого, що відрізняє Ісуса від людей.

Ілюстрація 3-8b
(Ілюстрацію 3-8а закрийте карткою).

Смерть Господа Ісуса була зовсім не схожою на смерть інших 
людей. Коли Ісусові виповнилось тридцять три роки, Його вбили, 
прибивши цвяхами до хреста. Розп’яття – саме так називається 

Дозвольте дітям «тихо 
увійти» разом з Мартою і 
«прошепотіти звістку».

Малюки радо 
«поспішать назустріч 
Господу» в іншу частину 
кімнати.
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смерть на хресті – на той час застосовували до багатьох людей, але 
смерть Ісуса Христа була особливою.

Коли Ісус помирав, Бог Отець карав Його за всі наші гріхи, за всі 
наші погані вчинки. Саме Господь Ісус ніколи не робив поганих 
вчинків, але взяв на Себе провину за погані вчинки, які зробили 
ми. Отже, коли Він помирав, Бог карав Його за наші гріхи. «… 
Христос був умер ради наших гріхів…» (1 Кор. 15:3). Пізніше Його 
тіло зняли з хреста й поклали у гріб, де воно знаходилось три 
дні. Та третього дня Господь Ісус повернувся до життя. «... Він 
був похований, і... третього дня Він воскрес…» (1 Кор. 15:4). Він 
справді повернувся до життя й вже ніколи не помирав і не помре. 
Ані до Господа Ісуса, ані після Нього ніхто не виявляв такої влади 
над смертю. Так, Ісус відрізняється від усіх інших людей. Жодного 
сумніву, нема іншого, як Він.

Ілюстрація 3-4
Навіть плачучи біля ніг Ісуса Христа, Марія знала це. Здавалося, 
вона гадає, що Він прийшов занадто пізно. Марія була засмучена. 
Плакали й друзі, які стояли поруч з ними. Господь Ісус поглянув 
на людей, і їхня скорбота засмутила Його.

- Де ви поклали Лазаря? – спитав Він.

- Іди, Господи, та подивися! – відповіли Йому.

Йдучи до гробу, Ісус плакав. Хоча Ісус Христос – Бог, Він також 
був Людиною. Він розумів і розділяв скорботу людей. Ісус 
Христос такий самий і сьогодні! Зараз Він знаходиться в Небесах, 
але дуже добре розуміє нас.

Коли люди побачили, що Він плаче, то сказали:

- Дивись, як любив Він його!

Ілюстрація 3-5
Ісуса Христа привели до гробу Лазаря. Гробом була печера, 
видовбана у скелі. До входу в печеру було привалено величезний 
камінь. Люди тихо чекали: що Ісус робитиме? «Що Він взагалі 
може зробити для мертвого?» – думали вони.

- Відваліть цього каменя! – наказав Господь Ісус.

- Господи! – вигукнула Марта, намагаючись зупинити Його. – Тіло 
Лазаря вже чотири дні тут, і вже розкладається. Це вже чути.

- Чи тобі не казав Я, що як будеш вірувати, побачиш Божу славу? – 
нагадав Господь Ісус.

Він хотів сказати, що Марта побачить величну Божу силу. Каменя 
відвалили. Тоді Господь Ісус, підвівши очі до неба, промовив:

- Отче, дяку приношу Тобі, що Мене Ти почув. Та Я знаю, що Ти 
завжди почуєш Мене, але заради народу, що довкола стоїть, Я 

Голосом і мімікою 
передайте переживання 
Марти через те, що 
Лазар помер чотири дні 
тому, і в гробі вже запах 
тління. Покажіть чотири 
пальці (чотири дні).
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сказав, щоб увірували, що послав Ти Мене.

Потім Господь Ісус голосно покликав:

- Лазарю, – вийди сюди!

Будь-хто з людей, що стояли довкола могли вигукнути ті ж самі 
слова, але жоден, окрім Ісуса Христа, не отримав би ніякого 
результату.

Ілюстрація 3-6
В печері щось відбувалось – Лазар піднявся! Можливо, 
затинаючись, йшов до виходу. Люди майже оніміли від подиву та 
злякались від такого незвичайного видовища.

Перед ними стояв живий Лазар. Його тіло все ще було обгорнуте 
пасами з голови до ніг. Іншим відрізком тканини було обгорнуте 
його обличчя. Кожен міг ясно бачити, що ця людина, яка була 
мертвою, тепер повернена до життя. Ісус Христос має владу над 
смертю!

Якщо ти повіриш у Нього, Він підготує тебе до життя з Богом. 
Коли ж ти повіриш в Господа Ісуса, то зможеш бути впевненим, 
що Він забрав усе покарання, на яке заслуговує твій гріх. Тоді 
тобі не треба буде боятися зустрічі з Богом. У той момент, коли 
скінчиться твоє життя на землі, твоя душа піде в Небо. Біблія 
також говорить нам, що коли Господь Ісус Христос знову прийде 
на землю, Він поверне до життя твоє тіло, й воно також житиме 
вічно.

- Розв’яжіть його та й пустіть, щоб ходив, – сказав Ісус людям, які 
все ще здивовано дивились на Лазаря.

Ілюстрація 3-7
Радість переповнила серця Марії та Марти, коли вони побачили 
брата живим. Він ходив! Він розмовляв! Сестри ніколи не забудуть 
того радісного дня. Дехто з юдеїв, що бачили, як все це сталось, 
того ж дня повірили в Господа Ісуса. Й коли вони повірили в 
Нього, Він приготував їх до життя з Богом. Ісус Христос змінив 
їхнє життя.

Ілюстрація 3-8
Що значить «повірити»? Уявімо, що хлопчику необхідно 
переплисти глибоку й широку річку. Він знає, що не може це 
зробити, тому що течія дуже сильна. До нього підходить дорослий 
досвідчений плавець і каже: «Я допоможу тобі переплисти річку. 
Я часто перепливаю її». Хлопчик вірить плавцеві та дозволяє 
йому переправити себе на інший берег річки. Саме це й означає 
вірити, тобто довіряти або доручати себе комусь іншому. Ти 
повинен довіритись Господу Ісусу, щоб саме Він зробив для тебе 
те, чого ти не можеш зробити сам.

Голосно скажіть слова: 
«Лазарю, вийди сюди!»

Витримайте паузу.



Пізнання Христа

30

Що ти можеш сказати про себе? Можливо ти розумієш, що не 
готовий до зустрічі з Богом, але дуже бажаєш підготуватись й жити 
з Ним вічно. Лише Господь Ісус може дати тобі таку можливість. 
Пам’ятаєш, що Він сказав Марті: «… Я воскресення й життя. Хто 
вірує в Мене, – хоч і вмре, буде жити». Якщо ти повіриш в Господа 
Ісуса і житимеш для Нього, то й після смерті ти вічно житимеш з 
Ним. На власному досвіді ти зрозумієш, що Господь Ісус завжди з 
тобою, щодня. Марія, Марта та Лазар на власному досвіді пізнали, 
який величний і чудовий Господь Ісус. Ти також можеш пізнати 
цю істину.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Чому Марія та Марфа сумували? (Їхній брат серйозно 

захворів).

2. Яку звістку вони передали своєму особливому Другу, Ісусу? 
(«Ось нездужає той, що любиш його»).

3. Чому Ісус не відразу поспішив на допомогу? (Він хотів 
показати народові Свою владу над смертю, щоб люди 
повірили в Нього).

4. Ісус плакав біля гробу Лазаря. Про що це говорить нам? (Він 
розуміє та співчуває людям в їхньому горі; Ісус – Бог, але в той 
самий час Він був Людиною).

5. Як довго тіло Лазаря знаходилося в гробниці? (Чотири дні).

6. Правильне чи неправильне таке твердження: Якби будь-яка 
людина голосно сказала: «Лазарю, вийди сюди!» – то Лазар 
повернувся б до життя? (Неправильне. Лише Ісус має владу 
повернути до життя).

7. Чому Ісус помер на хресті? (Ісус зніс покарання замість нас за 
наші гріхи).

8. Що сталося з тілом Ісуса після Його смерті? (Тіло Ісуса 
поклали в гріб, але третього дня Ісус воскрес, повернувся до 
життя).

9. Яке життя Ісус дає тим, хто вірить у Нього? (Вічне життя, 
життя з Богом, яке ніколи не закінчується).

10. Розкажи вірш, в якому розповідається про те, Хто такий Ісус, 
вірш, який починаєтья словом «Я…» або словами «Я є…» 
(Ів. 10:11; Ів. 6:35; Ів. 11:25).

Гра для повторення

«Розв’яжи Лазаря»

Поділіть дітей на дві 
команди. Дозвольте 
кожній команді обрати 
гравця, який «буде 
зв’язаним» (голова, руки 
і ноги гравця мають бути 
притиснутими до стіни 
або до дерева).

Задавайте питання 
командам по черзі. Якщо 
відповідь вірна, той, 
хто відповідав, може 
допомогти «розв’язати 
Лазаря», дозволивши 
гравцеві звільнити одну 
частину тіла – руку, ногу 
чи голову. Якщо відповідь 
неправильна, інша 
команда може спробувати 
відповісти.

Щоб «розв’язати» свого 
гравця, кожній команді 
необхідно правильно 
відповісти мінімум на 
п’ять запитань (тоді 
«розв’яжуться» дві руки, 
дві ноги і голова).
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Урок 4
Світло для світу

Писання
Лк. 18:31-43;
Мр. 10:32-34, 46-52;
Мф. 20:17-19, 29-34;
Лк. 24:18;
Іс. 61:1-2

Особливий наголос
Ісус Христос – Світло для світу.

Застосування
Для неспасених: Попроси Ісуса Христа 

позбавити тебе темряви твого гріха.

Вірш для запам’ятання
«… Я Світло для світу. Хто йде вслід за Мною, 
не буде ходити у темряві той…» (Ів. 8:12).

ПЛАН УРОКУ
Вступ
В темному будинку
Розвиток подій
1. Людина, що живе у темряві, сліпа
2. Вартимей сидить при дорозі та просить 

милостиню
3. Друзі розповідають йому про Ісуса
4. Ісус йде в Єрусалим, щоб померти
5. Ісус приходить в Єрихон; Вартимей 

жадає зустріти Його
6. Вартимей хоче бачити
Кульмінація
«Стань видющим!»
Завершення
Вартимей прославляє Бога
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ВИВЧЕННЯ ВІРША ДЛЯ ЗАПАМ’ЯТАННЯ
Вступ
(Складіть долоні, ніби щось ховаєте. Дозвольте дітям зазирнути в долоні 
(відкрийте їх) і сказати, що вони побачили. Діти, звичайно, нічого не побачать). 
Що у мене в руках? Темрява! Ти не можеш побачити темряву, бо 
щоразу, коли я відкриваю долоні, туди проникає світло! Світло 
виганяє темряву. Це нагадує мені про одне з імен Господа Ісуса.

Ознайомлення
(Прочитайте (або попросіть дитину старшого віку прочитати) вірш з Біблії, 
потім покажіть наочний посібник і прочитайте вірш разом з дітьми).

Пояснення
«… Я Світло для світу…» Людина народжується в світ у темряві 
гріха. Гріх нагадує темряву, тому що осліплює, не дозволяє бачити 
істину і утримує далеко від Бога. Але Господь Ісус – Світло для 
світу, в Ньому немає темряви. Ісус прийшов на землю, щоб смертю 
на хресті зруйнувати темряву гріха. Він зніс покарання за твій гріх, 
щоб ти міг наблизитися до Бога і позбавитися темряви гріха.

«… Хто йде вслід за Мною, не буде ходити у темряві той…» («але 
матиме світло життя»). Той, хто ще не прийняв вірою Господа 
Ісуса як Спасителя, ходить у темряві гріха. Але коли ти приймаєш 
рішення йти за Ісусом, повірити в Нього, Ісус спасає тебе від 
темряви гріха й оселяється в тобі. Ісус дає життя вічне, щоб ти 
вічно жив з Ним в Небесах. Життя, яке закладає Ісус в твоє серце, 
і є світлом, яке утримує тебе від темряви гріха.

Застосування
Для неспасених: Якщо ти ще не віриш в Ісуса і не одержав 

спасіння, ти продовжуєш жити в темряві гріха, і гріх 
утримує тебе далеко від Бога. Ти можеш сьогодні 
навернутися до Господа Ісуса, повірити в Нього і 
попросити, щоб Він позбавив тебе темряви гріха. 
Пізніше ми більше поговоримо про це.

Для спасених: Якщо ти вже віриш в Ісуса, тоді ти йдеш за 
Ісусом. Дозволь світлу Господа Ісуса сяяти через 
тебе, щоб інші люди могли знайти шлях до Бога. 
Знаходь можливості розповісти своїм друзям і 
рідним про Ісуса, про Світло для світу.

Повторення
«Завмри!»
Почніть повторення з вправи. Через декілька секунд скажіть: 
«Завмри!» Діти мають завмерти в тому положенні, в якому 
почули команду, і повторити вірш. Потім запропонуйте наступну 
вправу. Діти можуть по черзі обирати вправу і казати «Завмри!». 
Повторіть гру декілька разів, поки діти не вивчать вірш.

Повторення для 
дошкільнят

«М’який кидок»
Кидайте кожній 
дитині по черзі 
мішечок з квасолею 
або якийсь м’який 
предмет. Діти 
кидають вам предмет 
назад. Під час кидків 
повторюйте вірш.
Можливо, ви 
захочете, щоб 
діти передавали 
предмет один 
одному та одночасно 
повторювали вірш. 
Проте контролюйте 
дисципліну.
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УРОК
Уявімо, що я запрошую тебе завітати до мене в гості сьогодні 
ввечері. Я відчиняю тобі вхідні двері й запрошую пройти в 
кімнату, але не вмикаю світло. Як гадаєш, чи зможеш ти пройти 
в кімнату, не наштовхнувшись на що-небудь? Можливо, ні. Але 
якби я увімкнула світло, у тебе не було б жодної проблеми, так? Ти 
коли-небудь думав, як це: ніколи нічого не бачити, завжди бути в 
темряві?

Ілюстрація 4-1
Біблія розповідає нам про людину, що жила в гарному місті 
Єрихоні. В місті росли пальми і запашні троянди. Я впевнений, 
що цій людині подобалось вдихати аромат квітів і слухати шелест 
пальмових гілок, сидячи на сонечку. Але чоловік не міг бачити 
ані гарних садів з барвистими квітами й високими і розкішними 
пальмами, ані яскравого сонця. Він нічого не бачив. Для нього світ 
був темнішим від найтемнішої ночі. Цей чоловік був сліпим!

Ілюстрація 4-9
Та чи ти знаєш, що в житті людей може бути інша темрява? Я 
розповім тобі про хлопчика на ймення Марк. В його житті є 
ця темрява. До школи він їздить автобусом і дорогою завжди 
задирається до молодших хлопчиків. Граючи з іншими в ігри, 
він намагається хитрувати. В школі Марк дуже вдало вигадує 
неправдиві історії, щоб виплутатися з халепи. Фізичними очима 
він бачить усе, але його життя сповнене темряви. Погані вчинки, 
які ми робимо проти Бога, Біблія називає темрявою! Тож життя 
Марка сповнене цієї темряви. А як щодо твого життя? Можливо, 
мама просила тебе не їсти шоколад перед обідом, а ти з’їв 
його. Чому для Бога такий вчинок є темрявою? Бог велить тобі 
слухатись своїх батьків, та коли ти не слухаєшся їх, твоє життя 
наповнює темрява. А можливо в тебе є талісман, який ти береш 
із собою на іспити або в подорож. Ти покладаєшся на талісман, а 
не на Бога. Однак, Бог не хоче, щоб якась річ або людина займала 
Його місце в твоєму житті. Так, у твоєму житті також є темрява, 
адже в Біблії Бог говорить: «Нема праведного (або безгрішного) ані 
одного...» (Рим. 3:10). Отже, твоє життя також сповнене темряви, 
яка є набагато гіршою від фізичної сліпоти.

Ілюстрація 4-1
Щоранку Вартимей, а саме так звали сліпого, що жив у Єрихоні, 
напевно, навпомацки, торкаючись дерев, йшов від свого дому на 
певне місце за межами міста. Там він сидів при дорозі та просив 
милостиню в людей, що йшли до міста та виходили з нього 
протягом дня.

Я впевнений, що Вартимей не хотів просити, але за тих часів 
сліпих людей не навчали особливим професіям, як це роблять 

Дозвольте дітям 
прийняти участь в уявній 
ситуації. Зав’яжіть 
пов’язками очі тим, хто 
виявить бажання, або 
попросіть дітей закрити 
очі. Спитайте, що вони 
бачать. (Темряву).

Покажіть Єрихон на 
мапі.
Дошкільнята 
можуть жестами 
показати пальми, які 
розкачуються від вітру. 
Можна запропонувати 
дітям із закритими 
очима понюхати 
квіти і торкнутися їх; 
допоможіть дітям 
зрозуміти, що сліпа 
людина не може бачити, 
але може відчувати 
запах і торкатися.

Попросіть дітей 
повторити разом з вами 
ім’я «Вартимей».
Дозвольте дітям уявити, 
ніби вони поспішають до 
міста повз Вартимея.
Ви також можете 
поділитися сучасними 
прикладами про те, 
як люди, поспішаючи, 
минають тих, хто 
потребує допомоги.
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сьогодні. Якби лише він міг заробляти гроші, як інші люди! Але 
день у день він сидів при дорозі, вкритій пилом, і жебракував, 
просив милостиню. Іноді зустрічались добрі люди – вони 
зупинялись, щоб поговорити зі сліпим. Вартимей був вдячний 
цим друзям, які знаходили час, щоб відвідати його. Те, що вони 
розповідали, було немов газетні новини про події в місті.

Ілюстрація 4-2
Одного разу друзі Вартимея принесли йому найкращу та 
найдивовижнішу новину. Це сталось приблизно так.

- Ти чув про Ісуса з Назарету? – схвильовано спитали вони.

- Ні, – відповів Вартимей. – А хто Він?

- Дехто думає, що Він – посланець від Бога, пророк, – пояснив 
один з відвідувачів.

- Інші говорять, що Він – Спаситель, Той, Кого обіцяв послати 
нам Бог, – додав інший. – Усі мешканці Юдеї та Галілеї говорять 
про Нього. Він навчає про Бога та Небеса, а ще чинить великі 
дива. В Галілеї Він нагодував більше п’яти тисяч людей лише 
п’ятьма хлібами і двома рибками. Він повертає до життя мертвих! 
Глухим Він повертає слух, а німим – здатність говорити.

Потім друзі ще дещо сказали:

- Знаєш, Вартимею, Він навіть повертав зір сліпим!

«Він повертав зір сліпим! – з радістю подумав Вартимей. – 
Цікаво, чи може Він повернути й мені зір?!» Можливо, з того дня 
Вартимей часто роздумував про Ісуса, Який робив великі чудеса. 
Разом зі всіма ізраїльтянами Вартимей чекав приходу обіцяного 
сина Давидового, нащадка великого ізраїльського царя Давида, 
який жив колись давно. Вони чекали його для того, щоб він став 
їхнім великим Царем і Спасителем. Чи можливо, що цей Ісус, 
Який чинив дива, і є Обіцяним Спасителем? Чи прийде Він до 
Вартимея і чи поверне йому зір?

Та Вартимей і далі сидів при дорозі й жебракував. Він і далі 
продовжував жити в темряві. Хіба тобі не шкода його? Але що ти 
думаєш про іншу темряву, про яку ми вже говорили, про темряву 
гріха та поганих вчинків? Бог хоче, щоб ця темрява непокоїла 
тебе, адже вона дуже не подобається Богові та утримує тебе 
далеко від Нього. Бог зовсім відрізняється від гріха та зла, адже 
Він святий і добрий. В Біблії ми читаємо: «… Бог є світло, і немає 
в Нім жодної темряви!» (1 Ів. 1:5). Він не може допустити гріх 
у Свою присутність. Бог святий і праведний, тому Він покарає 
всякий гріх. Він повинен покарати усі погані вчинки, які ти 
робиш. Це жахливе покарання настане після смерті й триватиме 
вічно. Хіба ти не розумієш, що темрява твого гріха набагато гірша 
від проблеми Вартимея? А як Вартимей проводив свої дні? Так, 

Двоє чи більше дітей 
можуть розіграти 
діалог між Вартимеєм 
і друзями. Для цього 
заздалегідь підготуйте 
картки з простими 
репліками.
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просив милостиню, жебракував. Прийшла весна. Незабаром 
повинно було початись святкування особливого юдейського 
свята – Пасхи. Дорога, що вела з Єрихону до Єрусалиму, столиці 
Ізраїлю, була сповнена людьми, що йшли на святкування цього 
важливого свята.

Ілюстрація 4-3
Ісус разом з учнями також йшов до Єрусалиму. Учні ж були трохи 
спантеличені та сумні, бо не могли зрозуміти того, що казав Ісус:

- Коли прийдемо до Єрусалиму, книжники та священики 
заарештують Мене і обречуть на смерть. Вони віддадуть Мене до 
рук тих, хто ненавидить Мене. І битимуть, і плюватимуть, а потім 
вб’ють Мене. Але третього дня Я воскресну з мертвих (з Лк. 18:31-
33).

Господь Ісус Христос справді був дуже особливим. Пам’ятаєш 
дещо з того, що розповідали Вартимею про Нього? (Дозвольте 
дітям прийняти участь в уроці). Він вчив про Бога і Небеса, нагодував 
більше п’яти тисяч людей п’ятьма хлібами і двома рибками, 
повертав мертвих до життя, давав слух глухим і зір сліпим.

Господь Ісус міг все це робити, тому що Він – Бог. Він – Єдиний 
Божий Син, Який зійшов на землю за тридцять три роки до 
тих подій, про які я розповідаю. Він завжди був добрим, все 
Його життя свідчило про те, що в Ньому не було темряви гріха. 
Ісус Христос виглядав, як інші люди, але Його думки, слова 
і поводження були зовсім інакшими. Життя Ісуса настільки 
відрізнялось від життя інших людей, що Він був немов світло в 
темряві.

Тоді чому Він казав Своїм учням, що Його вб’ють? Учні були 
спантеличені, бо ще не знали, що Його смерть стане дуже 
важливою подією.

Ілюстрація 4-7
Незважаючи на темряву гріха в нашому житті, Бог любить тебе й 
мене. Він послав на землю Свого Єдиного Сина Ісуса Христа, щоб 
Він забрав покарання, на яке заслуговуємо ми. В Біблії написано: 
«А Бог доводить (проявляє) Свою любов до нас тим, що Христос 
умер за нас, коли ми були ще грішниками» (Рим. 5:8).
Ісуса Христа прибили цвяхами до хреста. Він помер для того, щоб 
знищити темряву гріха, яка віддаляє тебе від Бога. Повернувшись 
до життя третього дня, Ісус довів, що виконав те, для чого 
прийшов на землю. Сьогодні Божий Син живий і житиме повіки. 
Та коли Він розповідав учням про те, що незабаром помре, учням 
здавалося, що вони ніколи більше не побачать Його. А де Ісус 
повинен був померти? Так, в Єрусалимі. Саме тому Він проходив 
через Єрихон.

Свято Пасхи – 
один із щорічних 
юдейських свят, коли 
ізраїльтяни згадували 
про визволення з 
єгипетського рабства і 
про те, як Ангел смерті 
оминув будинки, одвірки 
яки були помазані 
кров’ю ягняти.



Пізнання Христа

36

Ілюстрація 4-4
Дні перед святом були дуже насиченими для Вартимея, адже дуже 
багато людей йшли до Єрусалиму через Єрихон. Ці дні були дуже 
вдалими для того, щоб жебракувати. Напевно, Вартимей думав: 
«Чи пройде через Єрихон Ісус з Назарету? Я впевнений, що Він 
може повернути мені зір».

Одного дня Вартимей почув радісні схвильовані голоси і кроки. 
Він зрозумів, що дорогою йде дуже великий натовп людей. 
Відбувалось щось дуже незвичайне! Можливо, він вигукнув:

- Що відбувається? Чому тут так багато людей?

- Іде Ісус з Назарету, – почулось у відповідь.

- Ісус з Назарету?! – можливо, схвильовано вигукнув Вартимей.

«Я повинен підійти до Ісуса, – подумав він. – Але як?» Він 
не міг бачити Ісуса, а через великий натовп народу, Ісус міг не 
помітити його. Що ж робити? Вартимей міг зробити лише одне – 
покликати Ісуса. Тож він закричав:

- Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною!

Люди, що стояли поруч, розгнівались на Вартимея.

- Замовкни! – веліли вони.

Та Вартимей не звертав на них уваги.

Він не хотів допустити, щоб будь-хто перешкодив йому отримати 
допомогу від Ісуса Христа, адже лише Він міг дати Вартимею зір.

Люди можуть намагатися перешкодити тобі повірити в Ісуса 
Христа, щоб Він забрав у тебе темряву гріха. Хтось може сказати: 
«Не вір в це, ти й без того хороший». Інші можуть поставити 
умови: «Якщо слідуватимеш за Ісусом, ми більше не друзі». 
Старша людина може сказати: «Ти ще молодий, щоб думати про 
це». Не дозволяй нікому зупиняти тебе, якщо ти справді бажаєш, 
щоб Ісус Христос забрав у тебе твою темряву. Лише Господь Ісус 
може допомогти тобі, так само, як Він був останньою надією 
Вартимея.

Вартимей боявся, що Ісус пройде повз нього, не почувши його, та 
не допоможе.

- Сину Давидів, – щосили закричав Вартимей, – змилуйся наді 
мною!

Ісус зупинився. Як Він любив Вартимея! Він також любить тебе й 
мене. Ісус любив Вартимея, тому сказав:

- Приведіть його до Мене.

- Вартимею, уставай! Він кличе тебе! – схвильовано говорили 
люди.

Передайте можливі 
думки Вартимея з 
занепокоєнням або 
попросіть заздалегідь 
підготовану дитину 
передати ці думки.

Малюки із радістю 
потупають, ніби «повз 
Вартимея йде багато 
людей».

Розповідаючи про те, як 
Вартимей кликав Ісуса, 
складіть руки рупором 
і голосно процитуйте 
слова.
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Ілюстрація 4-5
Вартимей швидко підвівся, скинув жебрацький одяг і хутко 
підійшов до Ісуса!

Затамувавши подих, сліпий чекав. Ісус же лагідно звернувся до 
нього:

- Що ти хочеш, щоб зробив Я тобі?

- Господи! – відповів Вартимей, розуміючи, що звертається до 
Бога. – Дай мені зір, нехай я буду видющим!

Вартимей точно знав, чого хотів: він бажав позбутися темряви. 
Все інше не мало для нього будь-якого значення.

А що можна сказати про тебе? Чи важливо для тебе позбавитись 
темряви гріха? Якщо так, тоді Господь Ісус, безсумнівно, 
звертається до тебе. Ти не можеш побачити Його, але Він є. Скажи 
Йому, що ти бажаєш позбутися темряви гріха. Покладись на 
Нього в тому, що Він справді зробить це для тебе.

Якщо ти маєш питання про те, як це може статися в твоєму житті, 
я відповім тобі на підставі Божого Слова, Біблії. Просто залишись 
на своєму місці (або вкажіть інше місце), коли інші підуть додому, 
тоді я знатиму, що ти бажаєш поговорити зі мною. Я не можу 
забрати твій гріх, але спробую допомогти тобі зрозуміти, як і чому 
Ісус Христос може забрати твої гріхи.

Вартимей вірив, що Ісус Христос міг дати йому зір. Зі всіх 
мешканців Єрихону лише Господь Ісус міг допомогти Вартимею. 
Він дуже лагідно розмовляв із сліпим. Люди затихли. Всі 
спостерігали за Господом Ісусом.

- Стань видющим! – м’яко промовив Ісус. – Твоя віра спасла тебе!

Ілюстрація 4-6
Тієї ж миті немов завіса спала з очей Вартимея. Він більше не був 
сліпим! Тепер він бачив! Він мружив очі, бо сонячне світло було 
дуже яскравим. Він бачив світло! Кольори! Людей! Вартимей 
подивився прямо у лагідні та люблячі очі Спасителя, Який 
уздоровив його. Серце Вартимея переповнювала подяка і хвала 
Богові, адже темрява щезла!

Подібне може статися з тобою сьогодні. Ти можеш позбутися 
темряви свого гріха. Господь Ісус сказав: «… Я Світло для світу. 
Хто йде вслід за Мною, не буде ходити у темряві той…» (Ів. 8:12).

Коли в темній кімнаті ти вмикаєш світло, темрява зникає. Коли 
Ісус Христос увійде в твоє серце і життя, щезне темрява гріха. Ісус 
же залишиться з тобою і в тобі назавжди. Ти почнеш догоджати 
Йому своїм життям, і не чинитимеш більше поганих і грішних 
вчинків.

Якщо тобі справді прикро за все погане, що ти вчинив, розкажи 
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про це Ісусу просто зараз. Попроси Його забрати темряву й 
увійти в твоє життя. Подякуй Йому за те, що Він помер за тебе. 
Так само, як Вартимей, ти будеш дуже вдячним за те, що Господь 
Ісус робить у твоєму житті. Твоє життя також зміниться, адже 
Господь Ісус допомагатиме тобі любити й слухатись Його.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Хто такий Вартимей, і як він проводив свій час? (Вартимей 

був сліпим, який щодня сидів при дорозі та просив 
милостиню).

2. На що почав сподіватися Вартимей, коли почув про Ісуса? 
(Він сподівався на те, що Ісус прийде до Єрихону і дасть йому 
зір).

3. Як ти гадаєш, чому Вартимей вважав, що Ісус може дати йому 
зір? (Можливо, Вартимей чув про чудеса, які Ісус робив для 
інших людей, наприклад, про уздоровлення сліпого, про 
годування п’яти тисяч, про повернення людей до життя. 
Вірогідно, Вартимей здогадувався, що Ісус і є обіцяний 
Спаситель).

4. До якого міста прямував Ісус через Єрихон? (До Єрусалиму).

5. Як (якими словами) Вартимей покликав Ісуса? («Ісусе, Сину 
Давидів, змилуйся наді мною!»).

6. Які дві темряви наповнювали життя Вартимея? (Сліпота і 
темрява гріха в його серці).

7. Що зробив Ісус заради того, щоб світ міг позбавитися темряви 
гріха? (Ісус помер на хресті, Він зніс покарання за наші гріхи; 
третього дня Ісус воскрес).

8. Які дві події сталися в житті Вартимея, коли Ісус сказав йому: 
«Стань видющим!»? (Вартимей почав бачити і одержав 
прощення гріхів).

9. Як ти можеш позбавитися темряви гріха? (Необхідно 
повірити в Ісуса і попросити Його увійти в твоє життя).

10. Як назвав Себе Ісус? («Я Світло для світу…»).

Гра для повторення

«Голосуємо всліпу»

Поділіть дітей на дві 
команди. Задавайте 
питання командам по 
черзі. Коли одна команда 
відповідає, попросіть 
всіх гравців цієї команди 
закрити очі. Інша команда 
в цей час голосує. Дітям 
необхідно сказати, 
правильна відповідь, чи 
ні. Якщо вони вважають 
відповідь вірною, нехай 
піднімуть великий 
палець вверх; якщо вони 
вважають відповідь 
невірною, нехай укажуть 
великим пальцем вниз. 
Потім скажіть правильну 
відповідь, порахуйте 
і запишіть кількість 
правильних голосів тій 
команді, яка голосує.

Зберігайте загальну 
суму голосів у таємниці 
до кінця гри. Проте 
ви, можливо, захочете 
сказати, яка команда 
веде. Команда, яка набере 
більшу кількість балів 
(правильних голосів), 
перемагає.
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Урок 5
Дорога

Писання
Ів. 13:1-2, 30-38;
Ів. 14:1-6

Особливий наголос
Ісус Христос – єдиний шлях до Бога в Небеса.

Застосування
Для неспасених: Попроси Ісуса Христа 

простити твій гріх і підготувати тебе 
до життя з Богом.

Вірш для запам’ятання
«… Я – дорога, і правда, і життя. До Отця не 
приходить ніхто, якщо не через Мене» (Ів. 
14:6).

Додаткові наочні посібники
 Підготуйте ілюстрацію 5-7: розріжте по 

пунктирним лініям і загніть частини внизу 
ілюстрації, щоб утворились «Х» (хрест), які 
вказують на те, що добрі вчинки дитини не 
врятують її.

ПЛАН УРОКУ
Вступ
Пасхальний вечір в Єрусалимі
Розвиток подій
1. Ісус з учнями в кімнаті
2. Юда йде відразу після вечері
3. Ісус розповідає учням про дім Отця, 

про Небеса
4. Ісус – єдиний шлях в Небеса
5. Що не допоможе ввійти в Небеса?

- Відвідування церкви
- Читання молитов
- Доброта
- Гарна поведінка

6. Ісус ламає хліб з учнями
Кульмінація
Ісус помер на хресті за наші гріхи
Завершення
Ісус – єдиний шлях до Бога
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ВИВЧЕННЯ ВІРША ДЛЯ ЗАПАМ’ЯТАННЯ
Вступ
Хто з вас полюбляє дні народження? (Дозвольте дітям 
відповісти). Якби я запросив вас на день народження та не сказав 
би, як прийти до мене, ви змогли б прийти? (Дозвольте дітям 
відповісти). Якщо ти кудись збираєшся, хіба не важливо дізнатися 
шлях, яким можна туди дістатися? Бог хоче, щоб ти дізнався про 
шлях, який веде в Його оселю, в Небеса. Послухай слова Ісуса, 
записані в Біблії.

Ознайомлення
(Прочитайте (або попросіть дитину старшого віку прочитати) вірш з Біблії, 
потім покажіть наочний посібник і прочитайте вірш разом з дітьми).

Пояснення
«… Я – дорога, і правда, і життя…» Господь Ісус говорить, що 
лише Він – той Шлях, Який може привести до Бога, налагодити 
наші стосунки з Богом і дати можливість вічно жити в Небесах. 
Іншого шляху немає. Ісус також каже нам, що лише Він – Правда. 
Ісус – Бог, тому Він – джерело всієї істини. Лише Він жив 
досконалим життям, тому що розумів правду, казав правду і жив 
лише правдою. Ще Ісус говорить, що лише Він – Життя. Тільки 
Він може простити твій гріх і дати тобі вічне життя, таке життя, 
яке перебуватиме в тобі, даватиме тобі бажання догоджати Богові 
й дасть можливість жити з Богом в Небесах.

«… До Отця не приходить ніхто, якщо не через Мене». Якщо 
чоловік чи жінка, хлопчик чи дівчинка захочуть прийти до Бога 
і одержати вічне життя, їм необхідно повірити в Господа Ісуса як 
Спасителя. Іншого шляху немає.

Застосування
Для неспасених: Ти вже повірив в Ісуса, як у єдину Дорогу до 

Бога і в Небеса? Якщо ні, чому б тобі не повірити 
сьогодні? В біблійному уроці я пояснятиму, як 
можна повірити в Ісуса та одержати вічне життя.

Для спасених: Якщо ти вже повірив в Ісуса, тоді ти пізнав 
Дорогу, Правду і Життя. Ти знаєш Господа Ісуса, 
тому що Він живе в твоєму серці! Цей вірш впевняє 
тебе в тому, що ти вибрав єдиний вірний шлях до 
Бога та вічність проведеш з Ним.

Повторення
«Луна в горах»
Поділіть клас на три групи: ближня гора (гучна луна), віддалена 
гора (середня луна) і далека гора (тиха луна). Кажіть вірш фразами, 
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потім кожна «гора» повторює фразу: перша – голосно, друга – 
тихіше, третя – пошепки. Повторивши вірш повністю, міняйте 
«гори місцями», щоб кожна група могла побути «ближньою 
горою», «віддаленою горою» і «далекою горою». Повторивши 
вірш декілька разів, спробуйте сказати його без наочного 
посібника.
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УРОК
Ілюстрація 5-1
В Єрусалимі вечоріло. Всюди було чути запах щойно спеченого 
хліба і засмаженого ягняти. У вікнах будинків мерехтіли вогники. 
Саме в цей вечір юдеї святкували Пасху і згадували, як Бог 
звільнив народ від єгипетського рабства багато століть тому.

Ілюстрація 5-2
Господь Ісус разом з учнями зібрались у верхній кімнаті однієї 
з домівок, щоб розділити Пасхальну Вечерю. Учням дуже 
подобалось перебувати разом з Учителем далеко від галасливих 
натовпів народу. Однак, цей вечір був зовсім не схожий на всі інші 
вечори, він був дещо урочистий. Здавалося, дуже важкі думки 
володіли Господом Ісусом.

Юда Іскаріот, один з дванадцяти учнів, кудись пішов відразу ж 
після вечері. Тепер його місце біля столу було порожнім. Інші учні 
вважали, що Юда пішов виконувати якесь доручення, але Господь 
Ісус знав, що в ту мить Юда розповідав ворогам Вчителя, де вони 
можуть заарештувати Його.

Господь Ісус звернувся до одинадцяти учнів:

- Ще не довго Я буду з вами.

Ілюстрація 5-3
- Господи, – тихо спитав Петро Симон, – куди Ти йдеш?

Ісус відповів:

- Куди Я йду, туди ви піти не можете тепер, та пізніше підете за 
Мною.

Серця учнів сповнились суму та страху. Що вони робитимуть без 
Нього! Господь Ісус розумів їхній страх.

- Не тривожтесь і не переживайте, – потішав їх Божий Син. – 
Віруйте в Бога і в Мене віруйте!

А потім Він розповів їм, куди Він ішов: Ісус повертався в дім 
Свого Отця. Він все це знав, адже Він – Єдиний Божий Син. До 
того, як Ісус Христос прийшов на землю, Він вічно був з Отцем.

Ілюстрація 5-4
В Біблії написано, що Божим домом є Небеса. Господь Ісус 
повертався в Небеса. Він сказав учням, що місця там дуже багато 
– вистачить для великої кількості людей. Там живе Бог, саме тому 
Небеса – це дуже чудове місце. Більш того, воно таке гарне, що 
навіть не можна його описати словами.

Небеса – Божий дім, тому там немає гріха. Гріх – це непокора 
Богові. Ти не слухаєшся Бога, коли кажеш неправду або б’єшся з 

Уявіть і покажіть 
жестами, ніби ви 
відчуваєте запах їжі, що 
готується.

Відведіть час на те, щоб 
з малюками порахувати 
учнів, зображених на 
ілюстрації.
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іншими. Бог говорить, що ти повинен слухатись батьків, але ти 
слухаєшся не завжди. Можливо, ти навіть показуєш мамі язика 
або називаєш батьків образливими словами. Заздрість також не 
до вподоби Богові. Можливо, ти заздриш тому, хто має більший 
авторитет або розумніше тебе? В Біблії Бог дуже ясно говорить, 
що в Небо не ввійде ніщо нечисте (Об’явл. 21:27). Бог святий 
і досконалий, тому ніколи не дозволить гріху бути в Його 
присутності.

Однак у Небесах буде дуже багато людей!

Коли наше життя на землі закінчиться, і ми помремо, почнеться 
інше життя. Звичайно, ми не повернемось на землю в іншому 
вигляді. Деякі люди йдуть в Небеса й там вічно житимуть з Богом.

А деякі потрапляють у жахливе місце покарання, що зветься 
пеклом. Ці люди ніколи не житимуть з Богом.

Тож після смерті людина може потрапити лише в одне з двох 
місць.

Можливо, тебе дуже турбує це питання. Ти знаєш, що не можеш 
потрапити в Небеса таким, який ти є зараз, однак ти дуже хочеш 
жити з Богом. Якщо ти бажаєш поговорити зі мною про це, тоді 
після заняття підійди (вкажіть місце), і я розповім тобі, що каже 
Біблія про те, як можна підготуватись до життя в Небесах.

Ілюстрація 5-6
Більшість людей бажають потрапити в Небеса. Цього хочуть і ці 
діти. Але одного бажання недостатньо, щоб потрапити туди.

Уявімо, ти хочеш дістатись міста, що розташоване неподалік, але 
йдеш не тією дорогою. У цьому випадку ти ніколи не дістанешся 
до міста, навіть якщо дуже бажатимеш цього. Якщо ти вибереш 
невірну дорогу, то не потрапиш туди.

Те саме можна сказати й про Небеса. Звичайно, немає фізичної 
дороги, яка б вела туди, але один шлях або засіб, за допомогою 
якого можна потрапити в Божий Дім, все ж існує.

Ілюстрація 5-5
Хома, один з учнів, дуже хотів знати про цей шлях. До того ж він 
все ще не зовсім розумів, куди йшов Ісус. Тож Хома сказав:

- Ми не знаємо, Господи, куди ти йдеш, тож як можемо знати 
дорогу?

Відповідь Господа Ісуса була дуже простою та чіткою:

- Я – дорога... До Отця не приходить ніхто, якщо не через Мене.

Тобто, Ісус сказав учням: «Якщо бажаєте потрапити в Небеса, 
то лише Я можу відвести вас туди». Тож бачиш, в Небеса веде не 
дорога, а одна Особа. Ісус Христос є дорогою в Небеса. Лише Він 
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може підготувати тебе до життя з Богом. Лише Він може простити 
твої гріхи та змінити твоє життя. Якщо ти належиш Ісусу, то 
можеш бути впевнений, що житимеш з Ним в Небесах.

Ілюстрація 5-7
Давай знову подивимось на дітей, що бажають потрапити в 
Небеса.

Ця дівчинка щонеділі ходить до церкви. Вона не пропустила 
жодного зібрання. Як ти гадаєш, відвідування церкви може 
підготувати її до життя в Небесах? (Підніміть «Х»). Ні, хоча ходити 
до церкви – дуже добре, проте це не є дорогою в Небеса. Моя 
церква не може підготувати мене до життя в Небесах. Жодна 
церква не може цього зробити. Ця дівчинка знає про Господа Ісуса 
Христа, але не повірила в Нього й не попросила Його простити її 
гріхи та підготувати до життя в Небесах.

А ось хлопчик, який молиться. Перш, ніж лягти спати, він 
завжди читає молитви. Чи є це дорогою в Небеса? (Дозвольте дітям 
відповісти і попросіть їх пояснити свої відповіді). Господь Ісус сказав: «Я – 
дорога...» Цьому хлопчикові необхідно зрозуміти, що в його житті 
є гріх і зло, що дуже не подобається Богові.

Ось ще дівчинка, яка дуже добре ставиться до інших. Вона 
ділиться цукерками й завжди готова допомогти. (Підніміть «Х»). 
Нажаль, вона не належить Господу Ісусу. Вона ще не отримала 
прощення гріхів. В її серці та житті нема Ісуса. Ні, ця дівчинка не 
йде вірною дорогою, що веде в Небеса.

Цей хлопчик найкращий у своєму класі. Він дуже слухняний, 
ввічливий і завжди виконує домашнє завдання. Він ніколи не 
потрапляє у халепи. Чи достатньо він хороший, щоб жити в 
Небесах? (Підніміть «Х»). Ні. Біблія говорить нам, що своїми 
силами ми не можемо стати достатньо хорошими. «… всі 
згрішили…» (Рим. 3:23). «Нема праведного ані одного…» (Рим. 
3:10).

Добре поводитись, читати молитви, добре ставитись до інших, 
ходити до церкви – все це дуже добрі вчинки, але вони не є 
дорогою в Небеса. Лише Ісус Христос є Дорогою, що веде до Бога. 
Чому?

Ілюстрація 5-2
Під час вечері Він ще раз пояснив це Своїм учням. Взявши хліб, 
Ісус розламав його, кажучи, що так само Його тіло ламатиметься 
за них. Господь також навів приклад вина. Воно було нагадуванням 
про Його дорогоцінну кров, яка проллється, коли Він помре. Ісус 
помер, щоб ми змогли отримати прощення гріхів.

Все це сталось наступного ж дня. Ісуса цвяхами прибили до хреста 
– тіло Його справді було ламане, а з ран текла кров. Він – Єдиний 

Розріжте по пунктирним 
лініям і зігніть частини 
внизу ілюстрації 
5-7, щоб утворилися 
«Х». Піднімайте «Х» 
(з ілюстрації 5-9), 
як вказано в тексті 
(починаючи зліва).
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Божий Син, а також досконала безгрішна Людина, помирав, 
немов би був злодієм. Насправді ж Ісус взяв на Себе наші гріхи, 
всі наші погані вчинки й був покараний замість нас. Господь 
Ісус настільки любить нас, що зніс це покарання заради нас. «… 
Божого Сина, що мене полюбив, і видав за мене Самого Себе» (Гал. 
2:20). Отже, Ісус помер. Його поховали. Але третього дня Він 
повернувся до життя. Ось чому Ісус є дорогою до Бога. Зараз 
Божий Син знаходиться в Небесах. Якщо ти повіриш у Нього, 
Він підготує тебе до життя в Небесах. Тоді, коли твоє земне життя 
скінчиться, Він забере тебе в те чудове місце.

Ілюстрація 5-8
А що скажеш ти? Куди ти хочеш потрапити після земного життя? 
Якщо ти знаєш, що в такому стані, в якому ти зараз, ти не можеш 
жити з Богом, тобі є через що турбуватись. Та Ісус Христос може 
підготувати тебе до вічного життя. Він може позбавити тебе 
гріха і зла. Тобі необхідно лише повірити, покластись на Нього 
в тому, що Він зробить це для тебе, адже ти знаєш, що Він помер 
заради тебе. Скажи Ісусу, що тобі прикро за таке життя, яке ти 
ведеш зараз. Попроси Його підготувати тебе до життя з Богом. 
Тоді Господь Ісус увійде в твоє життя й перебуватиме з тобою 
щодня. Ти належатимеш Йому. Лише Ісус є Дорогою до Бога. 
Про це Божий Син сказав дуже ясно: «… Я – дорога... До Отця не 
приходить ніхто, якщо не через Мене» (Ів. 14:6).

Діти можуть знати, що 
колись вони будуть з 
Богом в Небесах.
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Яку особливу подію збиралися святкувати в Єрусалимі? 

(Свято Пасхи).

2. Що робили учні того вечора? (Вони вечеряли разом з 
Господом Ісусом).

3. Чому Ісус поводився не так, як зазвичай? (Він знав, що настав 
час повертатися в Небеса до Небесного Батька).

4. Що Ісус мав пережити перед поверненням в Небеса? (Смерть 
на хресті та воскресіння третього дня).

5. Що робив Юда Іскаріот? (Він сказав ворогам Ісуса, де можна 
заарештувати Ісуса).

6. Про яке особливе місце Ісус розповів учням за вечерею? (Про 
Небеса, про чудове місце, про оселю Бога, де немає гріха).

7. Розкажи один з віршів, в якому Ісус каже «Я є…». (Ів. 10:11; 
6:35; 11:25; 8:12; 14:6).

8. Для кого Ісус готує оселю в Небесах? (Для тих, хто вірить у 
Нього як в Спасителя від гріха).

9. Як деякі хлопчики і дівчатка намагаються потрапити в 
Небеса? (Намагаються старанно відвідувати церкву, читають 
молитви, роблять добрі вчинки, добре поводяться).

10. Що Слово Боже каже про шлях в Небеса, як можна туди 
потрапити? (Існує лише один шлях;  Ів. 14:6).

Гра для повторення

«З’єднай крапки»

Намалюйте на дошці 
або на великому аркуші 
паперу сітку крапками, як 
вказано на малюнку.

Поділіть дітей на 
дві команди. Дайте 
назву кожній команді 
(наприклад, «А» 
– «Абрикоси» і «Б» – 
«Банани»).

Задавайте питання 
командам по черзі. Якщо 
відповідь вірна, дитина, 
яка відповідала, може 
намалювати дві лінії, які 
з’єднують дві крапки.

Якщо дитина малює 
останню лінію в квадраті 
(тобто завершує квадрат), 
їй необхідно написати 
в квадраті літеру своєї 
команди («А» або «Б»).

Команда, яка займе більше 
квадратів, перемагає.
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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        
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