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Вступ
Викладання біблійних істин

Викладати Боже Слово дітям – одна з особливих переваг життя віруючої людини. Але 
це передбачає і подвійну відповідальність: євангелізувати неспасених дітей та навчати 
спасених.

Неспасеним дітям необхідно почути Звістку спасіння: істини про Бога, гріх людини, 
Особу та працю Ісуса Христа, а також, як прийняти спасіння. Кожен названий аспект 
включає в себе декілька або багато чудових доктрин, які необхідно пояснити хлопчикам та 
дівчаткам.
Бог

Поки діти не дізнаються, що Бог говорить про Себе, в них будуть формуватися свої 
помилкові уявлення. Ми повинні розповісти про Його святість, велич, любов, суверенітет, 
мудрість, пояснити, що Бог все знає, всюди присутній, тощо.
Гріх людини

Поясніть дітям, що вони є грішниками за природою та вчинками, що гріх – це непокора 
Божому Закону, яка призводить до відділення від Бога.
Господь Ісус Христос

Ісус – вічний Божий Син, Який став Людиною. Він прожив безгрішне життя, помер за 
грішників заступницькою смертю, воскрес, вознісся і сидить праворуч Бога Отця.
Прийняття спасіння

Ми повинні старанно та доступно пояснити дітям, як вони можуть отримати спасіння. 
Необхідно чітко розповідати і декілька разів повторювати, що таке покаяння та віра.

Безсумнівно, неможливо вмістити всі ці істини в кожен урок. Більшість дітей мало або 
зовсім нічого не знають, і тому ми повинні старанно їх навчати. Пояснюйте істини, які 
закладені в оповіданні. Не забувайте навчати дітей протягом всієї програми заняття.

Спасені діти отримають користь від євангелізаційних уроків, проте ми також повинні 
пояснювати істини, які зміцнюватимуть їх, допомагатимуть та скеровуватимуть їхнє 
християнське життя. Спробуйте протягом певного періоду часу навчити дітей «всім шляхам 
Божим».

Уроки, подані в першій частині циклу «Життя Ісуса Христа», охоплюють період від 
благовіщення до початку служіння Ісуса Христа. Ви маєте нагоду не тільки розповісти 
захоплюючі історії, але також навчити дітей важливим істинам про Ісуса Христа. А 
навчаючи їх, моліться, щоб Бог Дух Святий через Своє Слово привів хлопчиків та дівчаток 
до пізнання Того, на Кому зосереджено кожен урок.

Центральні істини
Кожен урок містить старанне пояснення та застосування центральної істини. Вказані 

в плані уроку літери «Н» та «С» означають пояснення та застосування істини до життя 
неспасеної або спасеної дитини. Пояснення та застосування також ясно виділяється в 
тексті уроку. Наприклад: «Якщо ти ще не попросив Господа Ісуса простити твій гріх…» або 
«Християнине, ти…»

Пояснення та застосування центральної істини в тексті позначено на полях. Можливо, 
ви вважатимете за потрібне адаптувати застосування для дітей вашої групи. Наприклад, 
у застосуванні може згадуватися ім’я хлопчика, а на занятті присутні лише дівчата. Або 
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ж застосування може підходити для дітей старшого віку, а ви навчаєте малюків. Вносьте 
необхідні зміни. Найважливіше – застосовувати Боже Слово до життя дітей.

Будьте готові до бесіди з дитиною
Коли ви пояснюєте істини Євангелії, деякі діти відгукнуться на цю Звістку. Пізніше вони 

можуть сказати, а можуть і не сказати про те, що прийняли Господа Ісуса Христа як свого 
Спасителя. Проте будуть і такі діти, яким знадобиться допомога. У дітей можуть виникнути 
питання; їм може знадобитися ваша допомога або підбадьорення.

Також коли ви навчатимете спасених дітей, можливо, декому з них знадобиться порада 
за важких обставин або пояснення, як той чи інший урок можна застосувати у щоденному 
житті. Діти можуть потрапити в такі обставин, коли вони не знатимуть, що каже про це 
Біблія. Також діти можуть висловити бажання розповісти вам про труднощі, щоб ви могли 
молитися за них, особливо таке може статися у тому випадку, якщо ви – єдина християнська 
підтримка для дитини.

Тому дуже важливо, щоб діти знали, що ви готові поговорити з ними. Також необхідно, 
щоб вони знали, куди підійти, якщо вони захочуть поговорити з вами. Та, нарешті, важливо, 
щоб неспасені діти не плутали навернення до Господа Ісуса та звернення по допомогу до вас.

Тому не повідомляйте дітям про свою готовність поговорити з ними, коли ви закликаєте 
їх відгукнутися на звістку Євангелії, щоб у дітей не склалося враження, ніби вони не можуть 
прийняти Христа без вас або можуть одержати спасіння, лише поговоривши з вами.
Приклад запрошення неспасеної дитини до бесіди

«Ти справді бажаєш жити для Господа Ісуса, але не знаєш, як прийти до Нього? Я радо 
поясню тобі це на підставі Біблії. Просто підійди до мене. Коли заняття завершиться, я 
стоятиму під тим деревом. Пам’ятай, я не можу забрати твої гріхи. Це може зробити лише 
Господь Ісус. Але я з радістю допоможу тобі краще зрозуміти, як ти можеш прийти до 
Нього. Просто підійди до мене, коли я стоятиму під цим деревом».
Приклад запрошення спасеної дитини до бесіди

«Якщо ти вже прийняв Господа Ісуса як свого Спасителя, але ще не сказав мені про це, 
будь ласка, скажи. Після заняття я стоятиму біля піаніно. Я хотіла б знати, що й ти також 
прийняв Господа Ісуса як свого Господа і Спасителя, щоб я могла молитися про тебе та, 
можливо, чимось допомогти».

Вірші для запам’ятання
Ми не запропонували окремий вірш для кожного уроку. Це зроблено для того, щоб ви 

могли приділити більше часу на вивчення та повторення віршів, що подано в цій серії. Дуже 
важливо, щоб діти вивчали вірші, запам’ятовуючи їх назавжди.

Фігури для фланелеграфу
Ще до заняття попрактикуйтеся у використанні наочних посібників – зміна фонів та 

фігур. Вам необхідно добре ознайомитися з фігурами уроку, щоб знати, яку фігуру та коли 
поміщати на фланелеграфі. На початку кожної дії подано поради щодо фону. Проте це не 
означає, що без фону ви не можете викладати. Ви можете викласти весь урок, поміщаючи 
фігури на чистій фланелі.

Додаткові наочні посібники
Друкуйте слова центральних істин уроків на цупкому папері. До зворотної сторони 

цупкого паперу приклейте обрізки бархатистого паперу (для фланелі). Друкуйте слова 
таким шрифтом, щоб діти молодшого віку могли легко прочитати їх. Картку зі словами 
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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 та поради, які допоможуть вам 

провести цікаве заняття.
Додаткові ідеї та поради спрямовано на різні засоби засвоєння матеріалу. Деякі діти 

краще засвоюються матеріал, коли бачать або пишуть, інші краще сприймають все 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.

Повторення
До кожного уроку пропонуються питання для повторення. Їх можна використовувати 

на тому ж занятті після викладення біблійного уроку або на наступному занятті 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, та 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 вашої програми заняття. 
Це допоможе дітям зрозуміти, що важлива кожна частина заняття.

Як користуватися текстом та альбомом з малюнками?
Подані уроки розроблено для використання з фланелевою дошкою.  Ті самі фігури 

використали для малюнків з альбому.
* В альбомі ви знайдете по 6 ілюстрацій для кожного уроку. Ті, що для уроку 1, 

пронумеровані як 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6. Відповідно для уроку 2 – пронумеровані як 2-1, 
2-2, 2-3 і т.д.

* Якщо ви порівняєте ілюстрації зі схемами дій для фланелеграфу, то впевнитесь, що 
вони майже всі однакові або схожі.

* Якщо дія 1 у вашому уроці та ілюстрація 1 однакові або схожі,  використовуйте  
ілюстрацію як наочний посібник під час викладання даної дії. Продовжуйте так викладати 
урок, використовуючи ілюстрацію 2, якщо вона схожа на дію 2 або 3 і т.д.

* Якщо є ілюстрація, яка не підходить до жодної дії вашого уроку, і ви не знаєте, як її 
використати, тоді просто пропустіть цю ілюстрацію.
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Огляд
Урок Центральна 

істина Застосування Вірш для 
запам’ятання

1. Благовіщення
Лк. 1:26-47
Мв. 1:18-24

Ісус Христос – Бог 
Син

Неспасені: Прийми Його, тому що 
тільки Він може спасти 
тебе від гріхів.

Спасені: Ти повинен слухатись 
Його.

«Він же буде 
Великий, і Сином 
Всевишнього 
званий…» (Лк. 1:32).

2. Пастухи чують 
про народження 
Спасителя
Лк. 2:1-20

Господь Ісус 
прийшов у світ, 
щоб стати єдиним 
Спасителем від 
гріха

Неспасені: Якщо хочеш стати 
спасеним, ти повинен 
прийняти Його вірою.

Спасені: Якщо ти прийняв 
Ісуса, то можеш бути 
впевненим, що спасений.

«... даси Йому ймення 
Ісус, бо спасе Він 
людей Своїх від їхніх 
гріхів» (Мв. 1:21).

3. Мудреці 
вклоняються Царю
Мв. 2:1-14

Ісус Христос 
був народженим 
Царем

Неспасені: Прийми Його вірою, 
щоб Він вивів тебе з 
царства сатани та ввів у 
Своє Царство.

Спасені: Поклоняйся Йому.

Повторіть
 Лк. 1:32 і Мв. 1:21.

4. Дитинство 
Господа Ісуса 
Христа
Мв. 2:19-23
Лк. 2:40-52

Господь Ісус був 
Дитиною

Неспасені: Порівняй своє життя з 
Його життям і побачиш, 
який ти грішний.

Спасені: Ти повинен наслідувати 
Його.

«Бо в чому був 
Сам постраждав, 
випробовуваний, 
у тому Він може й 
випробовуваним 
помогти» (Євр. 2:18).

5. Господь 
Ісус Христос у 
спокушенні
Мв. 3:1-4
Мв. 4:1-11
Мр. 1:4-12
Лк. 3:1-16, 21, 22
Лк. 4:1-13

Ісус Христос був 
спокушений так, 
як і ми, проте не 
грішив

Спасені: Покладись на Ісуса, і Він 
допоможе тобі подолати 
спокуси.

Повторіть
 Євр. 2:18.

6. Господь Ісус 
закликає учнів
Ів. 1:29, 35-50
Мр. 1:16-30
Мр. 2:13-17
Лк. 6:12-16

Ісус Христос 
закликає кожного 
стати Його учнем

Неспасені: Послухайся Його, коли 
Він покличе тебе.

Спасені: Завжди залишайся вірним 
учнем.

«Коли хоче хто йти 
вслід за Мною, хай 
зречеться самого 
себе, і хай візьме 
щоденно свого 
хреста, та й за Мною 
йде» (Лк. 9:23).



ПЛАН УРОКУ

Вступ
«Хто б це міг бути?»

Розвиток подій
1. Ангол являється Марії
2. Він говорить Марії, що вона матиме 

Дитину ЦІ
3. Ангол звіщає їй, що Єлисавета 

також матиме дитину
4. Марія покірно відповідає ЦІ
5. Вона відвідує Єлисавету
6. Єлисавета вітає Марію ЦІС
7. Марія славить Бога ЦІН
8. З часом Марія повертається додому
9. Почувши звістку, Йосип засмутився

Кульмінація
Уві сні Йосип чує звістку Ангола ЦІ

Завершення
Марія та Йосип чекають на народження 
Дитини ЦІСН

Урок 1
Благовіщення
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ПИСАННЯ
Лк. 1:26-47
Мв. 1:18-24

ЦЕНТРАЛЬНА ІСТИНА
Ісус Христос – Бог Син

ЗАСТОСУВАННЯ

Для неспасених: Прийми Його, тому що 
тільки Він може спасти 
тебе від гріхів.

Для спасених: Ти повинен слухатись Його.

ВІРШ ДЛЯ ЗАПАМ’ЯТАННЯ
«Він же буде Великий, і Сином 
Всевишнього званий…» (Лк. 1:32).

НАОЧНІ ПОСІБНИКИ

◆ Ілюстрації: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 та 1-6.
◆ Або фігури: 1, 2, 4, 6, 7, 8 і 10.
◆ Фони (за бажанням): внутрішній вигляд 

оселі та загальний вигляд місцевості.
◆ На аркуші паперу напишіть вірш (Зах. 9:9) і 

згорніть аркуш, як сувій.

ІДЕЇ ДЛЯ НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНЯТ
Вам необхідно скоротити пояснення та 
застосування центральної істини. Нехай 
діти повторяють з вами ключові фрази, 
як, наприклад, «Ісус – Син Бога», щоб 
головна думка уроку залишилася в пам’яті 
малюків. На різних етапах уроку діти 
можуть виконувати якісь дії. (Дивіться ідеї, 
запропоновані на полях).

ПРИКЛАДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

◆ Прості та кольорові олівці, папір.
◆ І/або зробіть для кожної дитини по одній 

копії картки зі стор. 64. Якщо ви навчаєте 
малюків, зробіть для них копії малюнка зі 
стор. 65.
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Урок
«Хто б це міг бути?» – дратівливо подумав Микола, почувши 

стук у двері. Він читав дуже захоплюючу книжку і не хотів 
відриватись! Але продовжували стукати. Нарешті хлопець 
відклав книжку і пішов до дверей. Дивлячись через вічко, 
Микола побачив людину такого ж зросту, як сам. Відкривши 
двері, хлопчик не повірив своїм очам!

- Сашко! Що ти тут робиш?! – здивовано запитав Микола. 
Два роки тому Сашко переїхав в інше, дуже далеке, місто.

- У нас зараз канікули, і я надумав завітати до тебе! – 
посміхнувся Сашко.

Микола так здивувався, що навіть забув запросити гостя 
увійти!

До Марії, яка жила в Біблійні часи, також завітав 
несподіваний гість.

Дія 1
(Внутрішній вигляд оселі, фігура 1, Марія).
Дівчина була вдома сама і, напевно, з радістю роздумувала 

про майбутнє подружнє життя, бо незабаром мала виходити 
заміж. Марія дуже кохала Йосипа і з нетерпінням чекала 
того часу, коли вони житимуть разом у власному будинку. 
Можливо, вона міркувала, як зробити майбутню оселю 
затишною для Йосипа. Вони матимуть небагато грошей, 
але це не дуже турбувало Марію. У неї було багато інших 
радощів. Бог був дуже добрим до неї. Раптом думки дівчини 
перервались!

(Помістіть фігуру 2, Ангол).
- Вітаю тебе, діво. Господь з тобою!
Марія перелякалась. Ангол! Страх, який охопив серце, 

відобразився на її обличчі.
- Не лякайся, Маріє. Бог дуже любить тебе, – сказав 

Ангол Гавриїл. – Ти станеш матір’ю. У тебе народиться Син, 
і ти назвеш Його Ісус. Він буде Великий, і назветься Сином 
Всевишнього Бога.

Біблія, Боже Слово, багато розповідає нам про Бога.
(Помістіть фігуру 4, трикутник).
Подивіться на трикутник. Він має 3 сторони, але це – 

одна фігура. Бог один, але відкривається нам у трьох особах: 
Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Сьогодні ми будемо 
розмовляти про особу Бога Сина. Він є Бог, тому Його життя 
не має початку. Бог Син вічно живе в Небесах з Богом Отцем. 
Він був присутній при створенні світу. Біблія говорить: «Усе 
через Нього повстало...» (Ів. 1:3). Це Той, про Кого сказав 
Ангол, що Він залишить Небо і стане Дитиною, матір’ю якої 
мала стати Марія.

ЦІ

Ілюстрація 1-1

Можливо, діти з радістю 
розіграють діалог між Анголом 

Гавриїлом та Марією.

Ілюстрація 1-2
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Дівчина намагалась збагнути, що говорить Ангол. Може, 
про Того, Кого Бог обіцяв послати? Протягом багатьох століть 
кожна єврейська жінка мріяла про честь стати матір’ю Месії. 
І це станеться саме з нею, Марією?! Неймовірно! Дівчина, 
напевно, слухала дуже уважно.

- Господь Бог дасть Йому престол Його батька Давида. Він 
буде царювати в домі Якова (Ізраїля) повік, і Його царюванню 
не буде кінця, – пояснив Гавриїл. (Див. Лк. 1:32-33).

І Марія зрозуміла... так, це Той, Кого Господь обіцяв дати! І 
вона стане Його матір’ю. Але дівчина трохи збентежилась.

- Я не розумію, – сказала вона, – як це може статись?
- Святий Дух злине на тебе, – відповів Ангол, – і сила 

Всевишнього обгорне тебе. Тому Дитина, що народиться, буде 
святою ... це буде Син Божий. (Див. Лк. 1:35).

Народження цієї Дитини відрізняється від народження 
інших дітей. Кожне немовля має тата – людину і матір – 
людину. Але коли єдиний Син Всевишнього став Дитиною, у 
Нього лише мати була людиною, земного ж батька у Нього не 
було.

Ця Дитина була Сином Самого Бога. Тож немає нічого 
дивного, що Марія так здивувалась. Їй необхідно було з кимось 
поговорити про звістку Ангола. Але хто повірить в таку 
незвичайну розповідь? Бог і про це сказав Марії через Свого 
посланця Гавриїла.

- Твоя двоюрідна сестра Єлисавета невдовзі матиме 
дитину, – сказав Ангол. – Пам’ятай, Маріє, Бог виконає кожну 
обіцянку. Для Бога нема нічого неможливого. (Див. Лк. 1:36-37).

Єлисавета матиме дитину! Вона та її чоловік, Захарій, були 
вже дуже похилого віку. Тому дитина, яка народиться у такої 
пари, мабуть, буде незвичайною.

- Я – Господня раба, – відповіла Марія, – і виконаю те, чого 
бажає Бог. Нехай станеться так, як ти сказав. 

Марія повірила Божій обіцянці. А Ангол Гавриїл повернувся 
назад в Небо.

(Приберіть фігуру 2, Ангол).
Сьогодні ми не бачимо і не чуємо Анголів, які б приносили 

нам Слова Божі. Його Слова записані в Біблії. Ми знаємо Хто 
такий Ісус Христос, тому що Біблія багато разів називає Його 
Божим Сином. І, ставши дитиною, Ісус не перестав бути Богом.

Боже Слово також говорить, з якою метою єдиний Божий 
Син прийшов у цей світ. «... Христос Ісус прийшов у світ спасти 
грішних...» (1 Тим. 1:15). Тільки Бог може спасати від гріхів, ось 
чому Ісус Христос прийшов на нашу землю.

Марія не знала всього, але ретельно роздумувала над 
звісткою Ангола, збираючись відвідати Єлисавету. Дівчина 
також хвилювалась про те, що скаже Йосип, почувши, яку 
звістку приніс їй Ангол. (Приберіть всі фігури).

Якщо ви навчаєте дошкільнят, 
попросіть дівчаток розгублено 
зіщуритися на початку 
розмови. Потім вони можуть 
пройтися кімнатою, ніби йдуть 
все розповісти Єлисаветі.

ЦІ

Ілюстрація 1-1

Якщо ви навчаєте дошкільнят, 
то можете сказати, що Марія 
не розуміла, як Бог може 
виконати Свою обітницю, але 
знала, що Бог зробить це якось 
незвичайно, особливо.

Дослідники Біблії не дійшли 
єдиного висновку щодо 
того, ким Єлисавета була 
Марії – двоюрідною сестрою 
або тіткою. Ісус та Іван були 
двоюрідними братами.

Бездітність вважалася знаком 
немилості згори та викликала 
сум, сором та ганьбу.

Дозвольте дітям сказати, які 
гріхи чинять хлопчики та 
дівчатка їхнього віку.

ЦІ
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Дія 2
(Загальний вигляд місцевості).
Подорож до Захарія та Єлисавети зайняла декілька днів. 

І ось, чудо з чудес! Єлисавета знала, що Марія стане матір’ю 
Божого Сина, Обіцяного Спасителя, ще до того, як дівчина 
розповіла їй про це.

(Помістіть фігури 1, Марія, та 6, Єлисавета).
- Велика честь, що матір мого Господа прийшла до мене! – 

вигукнула Єлисавета.
Жінка знала, що дитям Марії був її Господь. Вона вірила 

в Того, Кого Бог обіцяв послати, і знала, що Обіцяний Месія 
народиться незабаром. Він був її Господом!

Хлопчики та дівчатка, які вже прийняли Христа, не 
забувайте, Хто є ваш Спаситель. Це Всемогутній Бог, чистий 
і безгрішний, Він знає все. Коли Господь Ісус став Людиною, 
то не втратив Свої Божі якості. Якщо Божий Син – твій 
Спаситель, то Він є і твоїм Господом. Це означає, що Ісус 
Христос володіє твоїм життям. Коли твої друзі йдуть в таке 
місце, що не подобається Йому, що робиш ти? Коли багато 
брудного посуду залишилось після обіду, що ти робиш в цьому 
випадку? (Дозвольте дітям відповісти). Якщо Ісус Христос, 
Божий Син, є твоїм Господом і Спасителем, у тебе буде 
бажання догоджати Йому.

Єлисавета дуже раділа всьому, що сталось, і Марія була 
сповнена радості.

- Моя душа славить Господа, і мій дух радіє у Бозі, Спасі 
моїм, – сказала вона. (Див. Лк. 1:46-47).

Марія знала, що тільки Бог міг спасти її. Вона ще не знала 
головного: її Дитина, Божий Син, зробить все, щоб спасти 
її. Одного дня Він візьме гріхи всього світу на Себе і понесе 
покарання за них.

(Помістіть фігуру 7, хрест).
Тільки Бог міг зробити це! Потім Своїм воскресінням з 

мертвих Господь Ісус знову доведе, що Він – Бог.
Марія назвала Бога «мій Спас (Спаситель)». Чи є Ісус 

Христос твоїм Спасителем? Ти не можеш сам позбавитись 
своїх гріхів. Лише Ісус Христос може спасти тебе. Якщо ти 
відвернешся від всього того, що вважаєш поганим в своєму 
житті, і приймеш Ісуса, попросиш Його звільнити тебе від 
гріхів, Він зробить це, тому що Він – Божий Син.

Може ти хочеш стати спасеним, але не повністю розумієш, 
як це зробити. Після заняття я буду (вкажіть місце). Ти зможеш 
підійти до мене, коли всі будуть розходитись, і задати свої 
питання. І я покажу тобі відповіді з Божого Слова.

Дуже важливо, щоб Ісус Христос став твоїм особистим 
Спасителем. Марія ж могла назвати Бога своїм Спасителем. 
Вона раділа, тому що Бог був добрим до неї. Напевно, 

Ілюстрація 1-3

Єлисавета жила в Юдеї (цю 
місцевість також називали 

Юдою). Покажіть на мапі 
Назарет (де жила Марія) та 

Юдею.
Нехай дошкільнята зроблять 

вигляд, ніби йдуть до 
Єлисавети.

ЦІС

ЦІН
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Єлисавета розповіла Марії про те, що сталось із Захарієм, її 
чоловіком.

- Захарій також бачив Ангола. Божий вісник сказав йому, 
що наш син, якого ми назвемо Іваном, приготує людей до 
приходу Господа. (Див. Лк. 1:13).

Марія, Єлисавета і Захарій провели багато радісних днів 
разом. Мабуть, вони багато думали і говорили про дітей, які 
мають народитись. Адже діти будуть відрізнятись один від 
одного. Подумайте, в чому саме різниця між ними? (Дозвольте 
дітям відповісти).

Дитина Єлисавети має батька – людину, Захарія. Але 
дитина Марії не має отця – людини. Він є Сином Бога. Дитина 
Єлисавети почне своє життя з народження, а Син Божий 
завжди жив в Небесах.

Якраз перед народженням сина Єлисавети і Захарії, Марія 
пішла додому. Дорогою вона, напевно, роздумувала над тим, 
що скаже Йосип, чи зрозуміє він.

Дія 3
(Внутрішній вигляд оселі або чиста дошка; помістіть фігуру 8, 

Йосип).
Дізнавшись, що Марія матиме Дитину, Йосип дуже 

засмутився. Він навіть думав про те, що було б за краще не 
одружуватись з Марією. Але одного дня, Ангол з’явився йому 
уві сні!

(Помістіть фігуру 2, Ангол).
- Йосипе, – сказав Ангол, – не бійся прийняти Марію і 

одружитися з нею. Так, вона матиме Дитину, але це буде Син 
Божий. Ти назвеш Його Ісус, тому що Він спасе Своїх людей від 
гріхів. (Див. Мв. 1:20-21).

У Йосипа не залишилось жодних сумнівів щодо Дитини: це 
єдиний Син Божий. Дуже чудово, що Ісус за Своїм власним 
бажанням залишив Небеса і став Дитиною, але не перестав 
бути Богом. Ми не можемо повністю зрозуміти, як це може 
статись, але так говорить Біблія, і ми знаємо, що це істина.

Тепер Йосип все зрозумів. Йому важко було повірити, адже 
все це настільки незвичайно, а він і Марія будуть часткою 
цього дива! Бог прийде на землю дитиною. Ніколи ще не 
ставалось більшого дива! Йосип був дуже щасливий не тільки 
тому, що Марія стане його дружиною, але і тому, що Бог дивно 
виконає Свою обіцянку через неї. Яка це честь для нього: Бог 
обрав його дружину, Марію, стати матір’ю Свого Сина.

(Приберіть всі фігури).

Дія 4
(Внутрішній вигляд оселі або чиста дошка; помістіть фігуру10, 

Марія та Йосип).
Йосип виконав Боже доручення. І тепер вони з Марією 

Ілюстрація 1-5

Ілюстрація 1-4

Спитайте дітей, як Єлисавета 
та Марія могли готуватися 
до народження малюків. 
Обов’язково згадайте про те, 
що вони молилися!

Дошкільнята можуть зробити 
вигляд, ніби сплять, або 
розіграти сценку про те, як 
Ангол прийшов до Йосипа уві 
сні.

ЦІ
Якщо ви навчаєте дошкільнят, 
хлопчики можуть зробити 
сумний вираз обличчя на 
початку бесіди. Пізніше всі 
можуть повторити слова 
Ангола: «Дитина ця буде 
Сином Божим». Потім всі 
можуть сказати: «Назвуть Його 
Ісус. Він стане Спасителем».

Старшій дитині можна 
запропонувати відкрити 
Іс. 7:14 та прочитати Божу 
обітницю дати Спасителя. 
Поясніть, що ім’я Еммануїл 
означає «з нами Бог».
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щасливо жили у власному будинку в місті Назареті. Йосип 
працював в своїй теслярській майстерні, а його дружина 
господарювала в оселі.

Вони з нетерпінням чекали того часу, коли народиться 
Божий Син... Та чи має для тебе значення Його народження? 
Якщо ти прийняв Його як особистого Спасителя, то на це 
питання ти скажеш «так». Тому що Ісус прийшов для того, щоб 
спасти тебе від гріхів. Пам’ятай, Господь Ісус – твій Бог. Він 
турбується про твоє життя. Саме Йому ти повинен догоджати. 
Саме Його ти повинен слухатись.

Або, можливо, ти знаєш, що Його прихід на землю ще 
не має ніякого значення для тебе, в твоєму житті нічого не 
змінилось. Але тебе турбує те, що ти не слухався Бога, і ти 
хочеш отримати спасіння від гріхів. Я не можу спасти тебе. 
Тільки Бог може це зробити. Чи приймеш ти Ісуса Христа, 
єдиного Божого Сина, особистим Спасителем? Коли ми будемо 
молитись, тихенько, про себе, попроси Його простити твої 
гріхи. Попроси Господа Ісуса спасти тебе. Він може виконати 
твоє прохання і зробить це, коли ти приймеш Його в своє 
серце. Бог обіцяє: «Кожен, хто покличе Господнє Ім’я, буде 
спасений» (Рим. 10:13).

Питання для повторення
Парні питання важчі, непарні – легші. Питання можна 

використовувати в роботі з різними віковими групами.
1. Назви двох людей з нашої історії, які бажали одружитися. 

(Йосип та Марія).
2. Назви двох людей з нашої історії, які були жонаті, але не 

мали дітей. (Захарій та Єлисавета).
3. Як Марія дізналася про те, що матиме Дитину? (Ангол 

Гавриїл відвідав її та приніс цю звістку).
4. Ангол сказав Марії, що Немовля буде «Сином 

Всевишнього». Що це означало? (Немовля – Син Божий).
5. Ангол сповістив Марії ще одну новину. Яку саме? 

(Двоюрідна сестра Марії, Єлисавета, також матиме дитину).
6. Назви дві відмінності між хлопчиками, які мали 

народитися. (Дитина Єлисавети матиме земного батька, 
Захарію; Дитина Марії не матиме земного батька; це – Син 
Божий; життя дитини Єлисавети почалося лише в утробі 
матері; а Син Божий вічно перебував в Небесах).

7. Як Бог сповістив Йосипові про те, Ким насправді був 
Ісус? (Ангол відвідав Йосипа уві сні).

8. Бог залишив багато різних нагадувань Своєму народові 
про Свої обітниці. Тепер обітниця здійснювалася. Що то 
за обітниця? (Бог обіцяв прислати в світ Спасителя).

9. Для чого Ісус прийшов у світ? (Щоб визволити нас від 
гріхів).

12

Гра для повторення
«Витягни мотузку»

Наріжте 12 відрізків мотузки 
різної довжини. У днищі 

кожного відділу контейнеру 
для яєць (на 12 шт.) зробіть 

отвір. Протягніть по одному 
відрізку мотузки через 

кожен отвір так, щоб назовні 
залишалася лише невеличка 

частина відрізку. Закрийте 
контейнер та переверніть так, 

щоб діти бачили невеличкі 
частини мотузки.

Поділіть дітей на дві команди. 
Задавайте питання командам 

по черзі. Якщо дитина 
правильно відповідає на 

питання, вона може витягти 
одну мотузку з контейнера 

для яєць. Так команди 
поступово збирають мотузки 

та зв’язують їх. Перемагає 
команда, зв’язана мотузка якої 

виявиться довшою.

ЦІС

ЦІН
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10. Якщо Ісус – Божий Син, що нам слід робити по 
відношенню до Нього? (Попросити Його спасти нас від гріха 
та слухатися Його).

Питання для дошкільнят
1. Кого Бог обіцяв прислати в світ? (Спасителя).
2. Як Спаситель прийшов у світ? (Народився як Немовля).
3. Хто сказав Йосипові та Марії про те, що прийде 

Спаситель? (Ангол).
4. Як, за словами Ангола, потрібно назвати Немовля? 

(Ісусом).

Прикладна діяльність
«Ісус Христос – Бог Син»

Зробіть по одній копії картки (стор. 64) для кожної дитини. 
Скажіть дітям наступне…

Бог прислав Свого Сина на землю, щоб виявити Свою 
любов до нас. А як ти виявиш Свою любов до Господа 
сьогодні? Протягом наступного тижня записуй на зворотному 
боці картки, як ти слухався Бога.

Прикладна діяльність (для дошкільнят)
«Ісус Христос – Бог Син»

Зробіть по одній копії аркушу (стор. 65) для кожної дитини. 
Діти можуть розфарбувати малюнок на занятті або вдома.

Під час розфарбовування поговоріть з дітьми про те, Хто 
такий Ісус. Ви можете заздалегідь записати для себе декілька 
питань, які допоможуть вам провести дискусію.

Дуже важливо пов’язати це завдання з викладеним уроком 
та застосуванням істини, тоді виконання цього завдання 
набуде важливішого значення.

Альтернативна гра 
для повторення
«Спагеті»
Мотузки різної довжини 
покладіть у невеличку 
каструлю. Кінці всіх мотузок 
мають бути зовні. Накрийте 
каструлю кришкою.

Грайте, як у гру «Витягни 
мотузку». Перемагає команда, 
«спагеті» якої виявиться 
довшим.

Гра для повторення 
(для дошкільнят)
«Коробка з 
подарунками»
Розкладіть на підлозі чотири 
аркуші кольорового паперу, 
немов «стежинку». В кінці 
«стежинки» покладіть коробку 
(загорнену в подарунковий 
папір). Кришка коробки має 
бути окремою, щоб коробку 
можна було відкривати. 
В коробку покладіть різні 
невеличкі призи, наприклад, 
наклейки, листівки.

Діти грають всім класом. 
Дитина, яка правильно 
відповідає на питання, стає на 
перший аркуш кольорового 
паперу. Коли наступна 
(інша) дитина відповідає на 
наступне запитання, вона 
стає на перший аркуш, а 
перша дитина переходить на 
другий аркуш кольорового 
паперу. Коли вже четверта 
дитина відповідає на питання, 
а дитина, яка першою пішла 
«стежкою», підходить до 
коробки, тоді всі четверо 
дітей, які стоять на «стежці», 
одержують по одному призу.

Якщо дітям цікаво, та дозволяє 
час, гру можна повторити.
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ПИСАННЯ
Лк. 2:1-20

ЦЕНТРАЛЬНА ІСТИНА
Господь Ісус прийшов у світ, щоб стати 
єдиним Спасителем від гріха

ЗАСТОСУВАННЯ

Для неспасених: Якщо хочеш стати 
спасеним, ти повинен 
прийняти Його вірою.

Для спасених: Якщо ти прийняв Ісуса, то 
можеш бути впевненим, 
що спасений.

ВІРШ ДЛЯ ЗАПАМ’ЯТАННЯ
«... даси Йому ймення Ісус, бо спасе Він 
людей Своїх від їхніх гріхів» (Мв. 1:21).

НАОЧНІ ПОСІБНИКИ

◆ Ілюстрації: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 і 2-6.
◆ Або фігури: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

та 20.
◆ Фони (за бажанням): внутрішній вигляд 

простої оселі, загальний вигляд місцевості, 
внутрішній вигляд хліву та фон із 
зображенням ночі.

◆ Посібник центральної істини: на фігурі 
хреста. (Див. стор. 66).

ПРИКЛАДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

◆ Папір та олівці.
◆ Буклет для кожної дитини.

Урок 2
Пастухи чують про народження Спасителя

15

ПЛАН УРОКУ

Вступ
Марія та Йосип готуються в дорогу до 
Віфлеєму

Розвиток подій
1. В дорозі
2. Подружжя приходить до Віфлеєму
3. Ночівля у хліві
4. Народження Ісуса Христа ЦІН
5. Пастухи приходять поклонитись 

Йому

Кульмінація
Вони розповідають про те, як:
- з’явився Ангол;
- розповів про Спасителя; ЦІ
- небо наповнилось Анголами ЦІС

Завершення
Пастухи пішли розповідати про це 
іншим ЦІН
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Пояснення вірша для запам’ятання

Вступ
Хто з вас полюбляє одержувати подарунки? (Дозвольте дітям 

відповісти). В нашому сьогоднішньому вірші для запам’ятання 
розповідається про подарунок Бога всьому світові – про Ісуса 
Христа.

Ознайомлення
Покажіть Біблію, скажіть, що це – Слово Боже. Прочитайте 

вірш з Біблії та поясніть, де ви знайшли його. Потім разом з 
дітьми прочитайте вірш з наочного посібника.

Пояснення
«... даси Йому ймення Ісус...» Бог прислав Свого Сина на 

землю у вигляді Немовляти. Марію Бог вибрав стати матір’ю 
Його Сина. Бог сказав Йосипові та Марії, що ім’я Немовляти 
має бути Ісус, що означає «Господь спасає».

«... бо спасе Він людей Своїх від їхніх гріхів». Кожна людина 
народжується в світ грішною. А Бог каже, що гріх має бути 
покараний. Проте Ісус – не лише Людина, Він – Бог, Він 
ніколи не грішив. Бог прислав Ісуса на землю, щоб Його Син 
помер на хресті та взяв на Себе покарання за гріх, щоб ти, 
якщо приймеш Ісуса вірою як свого Спасителя, міг одержати 
спасіння.

Застосування
Для неспасених дітей: Чи одержав ти спасіння від покарання 

за гріх, чи повірив ти в Ісуса як свого Спасителя? Ти можеш 
зробити це сьогодні! Про це ми ще говоритимемо під час 
заняття, слухай уважно.

Для спасених дітей: Якщо ти вже прийняв Ісуса вірою як 
свого Спасителя, Бог вже спас тебе від гріха. Бог бажає й надалі 
виконувати Свій чудовий задум у твоєму житті. Він бажає дати 
тобі все найкраще для тебе. Тобі необхідно дозволити Йому 
керувати тобою щодня.

Повторення
«Слово – плеск»
Декілька разів повторіть вірш. Потім попросіть одну 

дитину стати позаду наочного посібника спиною до класу. 
Іншій дитині дозвольте вибрати одне слово у вірші та вказати 
на нього. Попросіть всіх дітей ще раз сказати вірш, а замість 
вибраного слова плеснути в долоні. Дитина, яка стоїть спиною 
до класу, має спробувати відгадати, яке слово пропущене. 
Якщо дозволяє час, виберіть ще двох дітей та повторіть те 
саме.
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Уявіть, що вирушаєте в дорогу. 
Поговоріть про те, куди ви 
підете, а потім уявіть, що 
пакуєте речі та вирушаєте.

Урок
Дія 1

(Чиста дошка або внутрішній вигляд оселі; помістіть фігуру 10, 
Йосип і Марія).

Марія та Йосип збирались у подорож. Римський імператор, 
цезар Август, видав закон, щоб всі люди його царства 
сплачували податки Римському урядові. Кожен повинен 
був йти в своє місто і чекати на збирачів податків. А ті вже 
скажуть людям, скільки необхідно сплатити. Марія і Йосип 
повинні були йти до Віфлеєму. Подружжя мешкало в Назареті, 
але Йосип походив із дому та роду Давидового, а Віфлеєм 
був Давидовим містом. Отже, Марія та Йосип збирали все 
необхідне для подорожі. (Приберіть фігури).

Нарешті, все було готове, щоб вирушити в дорогу.
- Я взяв найзручніше сідло, – мабуть, сказав Йосип, 

влаштовуючи його на спині віслюка. – Маріє, ти впевнена, що з 
тобою буде все гаразд?

Дія 2
(Загальний вигляд місцевості; помістіть 11, Йосип і Марія).
- Так, Йосипе, все буде добре.
Марія знала, що подорож до Віфлеєму буде нелегкою, тому 

що на шляху дуже багато пагорбів, долин та кам’янистих 
шляхів. На цю важку дорогу до Віфлеєму, міста Давидового, 
як іноді його називають, може знадобитись чотири або п’ять 
днів. Кожного вечора мандрівники шукали місце, де можна 
було б провести ніч. Напевно, в дорозі їм зустрічались люди, 
які погоджувались прийняти подружжя. А деколи вони 
ночували під зоряним небом. З кожним днем Марія та Йосип 
наближались до рідного міста.

Діставшись, нарешті, до нього, вони хотіли перепочити, 
бо дуже стомились. Чи буде у їхніх родичів кімната для них? 
Ні! Інші гості прибули раніше, і вже не залишилося жодного 
вільного приміщення. Віфлеєм був переповнений – дуже 
багато людей прийшли сплатити податки.

- Давай запитаємо про кімнату в заїзді, – напевно, 
запропонував Йосип.

Але і там їм не поталанило. Навіть заїзд був переповненим! 
Що ж робити? Поглянувши на Марію, Йосип помітив, що вона 
почуває себе не дуже добре. Марія відчувала, що її Дитина ось-
ось народиться.

- Йосипе, ми повинні знайти хоч яке-небудь місце.
І подружжя знайшло таке місце. Може, хтось провів їх туди, 

а, може, вони самі знайшли його. Але там Марія з Йосипом 
залишились. (Приберіть фігури).

Це був хлів! Марія та Йосип оселилися у хліву.

Можливо, ви захочете, щоб 
хтось із дітей (попередьте 
дитину заздалегідь) прочитав 
Мих. 5:2.

Ще до заняття дайте одній 
дитині (старшого віку) мапу 
Палестини часів життя Ісуса 
Христа на землі. Попросіть 
дитину знайти на мапі 
Назарет та Віфлеєм. Поясніть, 
як виміряти відстань. Потім 
попросіть дитину показати 
всім іншим, де знаходилися 
два міста. Вкажіть на відстань, 
порівнявши його з відстанню 
від того місця, де проводиться 
заняття, до пункту, з яким діти 
знайомі та який знаходиться 
на відстані 160 км.

Ілюстрація 2-1

Можливо, діти з радістю 
розіграють цю частину історії.

Дошкільнята можуть зробити 
вигляд, ніби стукають у двері 
різних осель у Віфлеємі. А 
вчитель щоразу відповідає: 
«Вибачте, місця немає».
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ЦІ

Дія 3
(Внутрішній вигляд хліва).
Взагалі-то, хлів – не дуже чисте місце, тому що там живуть 

тварини, і стоїть не зовсім приємний запах. Можливо, Йосип 
знайшов трохи чистої соломи.

(Помістіть фігури 10, Йосип та Марія, та 12, тварини).
Марія, напевно, першою побачила ясла. З них годувались 

віслюки та інша худоба. Але дружина Йосипа знала, що цієї 
ночі ясла знадобляться для когось іншого.

- Йосипе, – можливо, сказала вона, – принеси трохи тієї 
чистої соломи і поклади в ясла.

Тієї ж ночі все сталось: Божий дорогоцінний Син прийшов 
у світ як крихітна новонароджена Дитина! Він дійсно став 
Дитиною і виглядав, як будь-який інший хлопчик. Він плакав, 
Його потрібно було годувати, піклуватись про Нього. Ісус був 
маленьким Хлопчиком і водночас – Богом! Ми не можемо 
зрозуміти, як це може бути, але це правда! Проте, це Немовля 
чимось відрізнялось від всіх інших дітей. Знаєш, навіть дуже 
маленькі діти виявляють роздратування, хоч ніхто їх цьому 
не вчить. Вони не слухаються своїх мам, тому що просто 
знають, як це робити. Всі діти, починаючи з маленького віку, 
намагаються чинити все за власним бажанням, а не догоджати 
Богові. Вони всі вже народжені грішниками. Ця ж Дитина була 
іншою, вона була чистою і безгрішною.

(Помістіть фігуру 13, Христос-Немовля).
Марія та Йосип сповили Ісуса м’якою тканиною і поклали 

в ясла. Вони були такі щасливі, як ніколи. Адже сталось те, 
про що мріялось більш за все. Подружжя згадувало давні 
Божі обітниці: «Діва... Сина породить, і назвеш ім’я Йому: 
Еммануїл (з нами Бог)» (Іс. 7:14). І ще: «Бо дитя народилося 
нам, даний нам Син... і кликнуть ім’я Йому: Дивний Порадник, 
Бог сильний...» (Іс. 9:5). Марія та Йосип намагались хоч якось 
усвідомити це чудо: народжене Немовля – Сам Бог!

Обличчя Марії та Йосипа світились радістю, яка сповнювала 
їхні серця. Вони прославляли Бога і дякували Йому за те, що 
Він зберіг їх на шляху до Віфлеєму, а більш за все – за те, що 
Він виконав Свою обітницю. Можливо, прославляючи Бога, 
подружжя водночас просило Його допомогти їм піклуватись 
про цю Дитину, Божого Сина. 

У Марії та Йосипа не було труднощів у виборі імені Дитині. 
Адже Ангол сказав: «... даси Йому ймення Ісус, бо спасе Він 
людей Своїх від їхніх гріхів» (Мв. 1:21).

Ім’я Ісус означає «Спаситель», але що означає слово 
«Спаситель»? Уяви, що ти плаваєш в річці, і раптом тебе 
підхоплює сильна течія. Ти в небезпеці! Але ось, хтось помітив 
тебе з берега, стрибнув у воду і врятував. В такому випадку ми 
б сказали, що ця людина – твій спаситель. Отже, спаситель – 
це той, хто спасає або рятує. Пам’ятаєш, ми вже говорили, що 

Ілюстрація 2-3

Ілюстрація 2-2

Деякі сучасні вчені вважають, 
що Ісус народився в хліві, який 

знаходився в помешканні, 
тобто був частиною будинку. 
За тих часів більшість бідних 

родин відгороджували 
приблизно 1 – 1,5 метри свого 

помешкання для ночівлі 
тварин. Ясла було прикріплено 

до підлоги.

Дошкільнята можуть удати, 
ніби шукають чисту солому, 

кладуть в ясла, а потім 
тримають малюка.

Дошкільнята можуть 
загорнути ляльку в пелюшки.

Можна запропонувати дітям 
заспівати різдвяну пісню.

ЦІН
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від самого народження ти намагався чинити все за власним, 
а не Божим бажанням. Тобто, ти був непокірним і іноді 
дратівливим, вважав за легше не підкорятись Божим наказам. 
Однак, ти не можеш змінити себе, не можеш звільнитись від 
гріха. Біблія говорить, що «зроблений гріх народжує смерть» 
(Як. 1:15), а це означає назавжди бути відділеним від Бога. Тобі 
потрібно, щоб хтось спас тебе від гріхів.

Саме заради цього Господь і прийшов на землю. Він зійшов, 
щоб стати Спасителем від гріха. Для цього Бог став людиною, 
лише так Він мав можливість померти за гріхи всього людства 
– за таких людей, як ти і я. Божий Син – безгрішний, але був 
покараний так, ніби це Він вчинив гріхи всього світу. І лише 
Бог міг забрати гріхи всього людства. А Господь Ісус – Бог і 
людина водночас, ось чому Він єдиний може спасати від гріхів. 
Ісус живий сьогодні і може зруйнувати владу гріха в твоєму 
житті. Він може забрати твій гріх і спасти тебе від вічного 
розділення з Богом. Його ім’я означає «Спаситель», ось чому 
Марія та Йосип назвали Божого Сина Ісусом.

Ця радість примусила їх забути про втому. Їм навіть не 
хотілось спати, хоч вечір був тихим і спокійним. Здавалось, 
що увесь Віфлеєм спав. А подружжя було наодинці з чудовим 
Немовлям.

Раптом почулися голоси!
- Йосипе, здається, сюди хтось йде, – напевно, Марія почала 

трохи хвилюватись, почувши звуки.
Хто б це міг бути? І саме в ту мить, коли вони, ймовірно, 

повернулись до виходу, в хлів увійшли пастухи.
(Помістіть фігуру 14, пастухи).
Гості з захопленням про щось розмовляли.
- Ось це місце, – вигукнув хтось із них. – А ось, і Дитина. Все 

так, як сказав Ангол!
Марія та Йосип зацікавились. Ангол? Вони бачили, як 

пастухи дуже тихо підходили до ясел, а потім стали на коліна. 
Гості шанобливо дивились на Ісуса, а на їхніх обличчях застиг 
подив. Ось, Обіцяний Богом! Той, на Кого Ізраїль чекав вже 
багато-багато років. Напевно, сльози щастя полилися з очей 
пастухів, коли вони віддавали шану Божому Сину, Дитині в 
яслах. Як ти гадаєш, чи дякували пастухи Богові за те, що Він 
виконав обітницю і дозволив їм також побачити це диво?

Марія і Йосип спокійно чекали. Але, нарешті, мабуть, 
спитали: 

- Ви щось говорили про Ангола. Що то був за Ангол?
Пастухи повільно повернулись від ясел і почали розповідати 

про те, що з ними трапилось. В це важко було б повірити, 
якби Марія та Йосип не бачили раніше так багато дивного та 
неймовірного.

(Приберіть всі фігури).

Ілюстрація 2-5

Скажіть слова пастухів 
пошепки, ледь дихаючи від 
схвилювання та захоплення.
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Дія 4
(Загальний вигляд місцевості, ніч; помістіть фігури 15, вівці, 16, 

пастухи, та 17, Ангол).
- Ми були на полі з отарами. Дехто спав, іншим прийшла 

черга доглядати вівці. Раптом ми всі підскочили! Стало дуже 
світло, як вдень, і ми побачили Ангола. А він сповістив нам 
чудову новину.

Слухаючи розповідь пастухів, Марія і Йосип також згадали 
Ангола, який являвся їм. Чи це був той самий Ангол? Вони 
дуже бажали почути, що ж він сказав пастухам.

- По-перше, він заспокоїв нас, сказавши, щоб ми не 
лякались. Ми і самі зрозуміли, що Ангол був посланий від 
Бога, тому дуже перестрашились. Та він сказав, що має добру 
новину, яка принесе радість всім людям.

Пастухи навіть згадали точні слова Ангола: «Бо сьогодні в 
Давидовім місті народився для вас Спаситель, Який є Христос 
Господь». (Див. Лк. 2:11).

Отже, Ангол сказав, що Господь Ісус є Спасителем. Чому 
хтось інший не міг померти за гріхи всього світу? (Дозвольте 
дітям відповісти). Кожна людина є грішною і заслуговує на 
Боже покарання. Господь Ісус є безгрішним, тому Він міг 
померти за гріхи інших людей. Чому ж Господь Ісус повинен 
був стати Людиною, щоб стати Спасителем? Люди згрішили, 
тому саме людина повинна була прийняти покарання. Проте, 
тільки Бог міг забрати гріхи усіх людей. Таким чином, Господь 
Ісус – єдиний Спаситель від гріха.

(На цьому етапі помістіть на дошці вірш для запам’ятання).
А ще небесний Вісник сказав, що пастухи знайдуть 

Спасителя сповитим в яслах.
Мабуть, гості Марії та Йосипа ще додали: 
- Поки ми намагались усвідомити цю чудову новину, сталось 

ще одне диво: несподівано Небо наповнилось Анголами!
(Помістіть фігури 18 та 19, Анголи).
Вони славили Бога й казали: «Слава Богу на висоті, і на 

землі мир, у людях добра воля!» (Див. Лк. 2:13-14).
Немає нічого дивного в тому, що сила силенна Анголів 

сповіщала про народження Спасителя. Якщо ти вже прийняв 
Його, то можеш бути абсолютно впевненим, що Він спас тебе. 
Все, що ми дізнались про Господа Ісуса, показує нам, що Він 
може спасати, і справді спасає. Біблія говорить, що якщо Ісус 
Христос – твій Спаситель, то тебе вже звільнено від покарання 
за гріх (Рим. 8:1). Ісус знищив владу гріха в твоєму житті... 
Ось чому ти бачиш зміни в собі. Одного дня Божий Син 
візьме тебе в Небеса до Бога Отця. І тоді ти вже вічно будеш 
чистим і досконалим. Господь Ісус – Спаситель. Він ніколи не 
відмовиться від тебе. Він – єдиний Спаситель, і саме про це 
сповіщали Анголи в день Його Різдва.

Ілюстрація 2-4

Голосом та виразом обличчя 
передайте радість та 

захоплення.

Обітниця, яку Бог дав першим 
людям (Бут. 3:15), виконалася 

в смерті та воскресінні 
Христа. Сповіщаючи Добру 
новину, Ангол сказав дуже 

важливі слова: «Спаситель» 
(Визволитель), «Христос» 

(Помазаний, Месія), «Господь» 
(Правитель над усім). Він 

говорив про Того, на Кого 
чекав увесь Ізраїль.

ЦІ

Дозвольте дітям повторити 
слова Анголів.

ЦІС
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- Небесне військо щезло так само несподівано, як і 
з’явилось, – завершували розповідь пастухи. – І ми зрозуміли, 
що й справді не було причин лякатись. Бог послав нам чудову 
звістку з Небес, тому що Він любить нас. Отже, ми вирішили 
піти до Віфлеєму, щоб побачити Спасителя на власні очі... і 
знайшли Його. Ми побачили Христа, Обіцяного Богом!

Дія 5
(Загальний вигляд хліва; помістіть фігури 10, Йосип і Марія, 13, 

Немовля в яслах, 14, пастухи, та 12, тварини).
Напевно, Марія і Йосип також розповіли про цікаві події, 

які сталися в їхньому житті до цієї ночі. Може, Йосип сказав 
пастухам, коли вони знов підійшли до ясел:

- Його ім’я Ісус (Спаситель), тому що Він спасе людей Своїх 
від їхніх гріхів. 

Пастухи дивувались. Словами подяки вони не могли 
повністю висловити всю радість своїх сердець.

(Приберіть усі фігури).

Дія 6
(Загальний вигляд місцевості; помістіть фігури 14, пастухи, та 

20, натовп).
Коли цього ж ранку Віфлеєм прокинувся, містом пішла 

чутка про дуже незвичайні події минулої ночі. Кожному, 
хто тільки слухав, пастухи розповідали свою історію. Вони 
говорили про Анголів, про добру новину з Небес і... про 
Дитину. Народився Той, Кого Бог обіцяв дати, Христос 
Господь!

Повертаючись до своїх отар, пастухи славили Бога.
Ці прості люди почули, що народився Спаситель, і прийшли 

до Нього. А що ти можеш сказати про себе? Сьогодні ти почув, 
що тільки Він може спасти тебе. Лише Господь Ісус може 
забрати твій гріх, який не дає тобі спілкуватись з Богом. Божий 
Син може звільнити тебе від зла, яке має таку владу над тобою. 
Ти не можеш бачити Ісуса Христа фізичними очима, тому що 
зараз Він в Небі, але ти можеш прийняти Його в своє серце, 
повірити в Нього. Якщо ти дійсно бажаєш, щоб Божий Син 
спас тебе, довірся Йому вже зараз, і Він зробить це, адже Ангол 
сказав: «... даси Йому ймення Ісус, бо спасе Він людей Своїх від 
їхніх гріхів» (Мв. 1:21).

Більшість людей не могли повірити цій новині.
- Яка дивна історія, – говорили вони і, похитуючи головами, 

йшли своїм шляхом.
А Марія все роздумувала над усім, що сталось, і міркувала 

про майбутнє. Бог виконає Свої обітниці стосовно 
майбутнього так само, як Він і раніше їх виконував. І Марія 
могла дякувати Йому за це. Добра новина, яку принесли 
Анголи, була призначена для всіх людей.

ЦІН

Ілюстрація 2-6

Ілюстрація 2-5
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А що ти думаєш про все, що сталось тієї ночі? Не будь 
таким, як ті люди, що чули Добру звістку, але не навернулись 
до Спасителя. Не треба продовжувати жити в гріхах, далеко від 
Бога. Ісус Христос народився для того, щоб стати Спасителем. 
І сьогодні лише Божий Син – єдиний Спаситель. Якщо всім 
своїм серцем ти хочеш бути спасеним від гріха, довірся Ісусу 
Христу вже зараз. Ти міг би сказати Йому приблизно такі 
слова: «Господи Ісусе, я зробив дуже багато поганого і знаю, 
що мені необхідне спасіння. Дякую Тобі, що Ти помер за мене. 
Будь ласка, прости мої гріхи і будь моїм Спасителем». Він 
почує тебе і спасе. Пам’ятай наш вірш із Біблії: «... даси Йому 
ймення Ісус, бо спасе Він людей Своїх від їхніх гріхів» (Мв. 
1:21).

Питання для повторення
1. Хто звелів Йосипу та Марії йти до Віфлеєму? (Може бути 

дві відповіді: Бог та римський імператор; прийміть відповідь, 
яка відповідає викладеному вами уроку).

2. Чому ця дорога була особливо важкою для Марії? (Тому 
що вже незабаром мала народитися Дитина).

3. Чому Йосип та Марія назвали Немовля Ісусом? (Ангол 
сказав Йосипові про те, як потрібно назвати Немовля).

4. Чому Народженого назвали «Спаситель»? (Ісус прийшов у 
світ, щоб спасти грішників від гріха).

5. Де Йосип та Марія знайшли пристановище? (У хліві).
6. Чому в Віфлеємі було так багато людей? (Багато людей 

прийшли на перепис).
7. Хто першим відвідав народжене Немовля? (Пастухи).
8. Звідки вони дізналися, де можуть знайти Немовля? (Ангол 

сказав їм, що вони знайдуть Немовля в яслах).
9. Ангол сказав пастухам, що народився Спаситель. Чому 

цю новину називають «Доброю звісткою»? (Народився 
Божий Син, Спаситель; Він прийшов у світ для того, щоб 
забрати мої гріхи).

10. Що зробили пастухи, після того як побачили Ісуса? (Вони 
вклонилися Йому, а потім розповідали свою історію всім, хто 
готовий був слухати).

Питання для дошкільнят
1. Коли Йосип і Марія прийшли до Віфлеєму, де вони 

зупинилися? (В хліві).
2. Яка радісна подія відбулася тієї ж ночі в хліві? (Народився 

Ісус).
3. Хто першим прийшов провідати Немовля? (Пастухи).
4. Чому тобі потрібен Спаситель? (Щоб можна було одержати 

прощення гріхів).

Гра для повторення
«Сховані бали»

Підготуйте 10 невеличких 
аркушиків паперу. На кожному 

аркушику запишіть певну 
кількість балів. На днищі 

кожного відділу контейнера 
для яєць (на 10 шт.) зробіть 

надрізи. Просуньте аркушики 
з балами так, щоб назовні 

виходила невеличка частина 
кожного аркушика, а бали 
залишалися в контейнері. 

Закрийте контейнер та 
переверніть.

Поділіть клас на дві команди. 
Задавайте питання командам 

по черзі.

Якщо дитина правильно 
відповідає на питання, вона 

може витягти один аркушик. 
Команда одержує бали, 

вказані на аркушику.

Перемагає команда, яка 
набере більше балів.

Гра для повторення 
(для дошкільнят)

«Витягни мотузку»
Дивіться інструкції до гри для 
повторення 1 уроку. Проте не 

діліть клас на дві команди.

Для повторення скористайтеся 
питаннями (для дошкільнят) з 

1 та 2 уроків.

В кінці гри допоможіть 
дошкільнятам розкласти 

відрізки на підлозі, 
прикладаючи один кінець 

мотузки до кінця наступного 
відрізку, щоб дізнатися, якою 

довгою вийде мотузка.

ЦІН
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Прикладна діяльність
«Поділися Доброю новиною»

Поговоріть про різні методи, які допоможуть іншим 
людям почути Добру новину. Це можуть бути такі методи, як: 
молитва за людей, розповсюдження буклетів, вияв доброти 
(особливо до тих, хто погано ставиться до тебе), запрошення 
на гурток «Добра звістка», запрошення до церкви або на 
особливе церковне служіння, особисте свідчення тощо.

Якщо дозволяє час, попросіть кожну дитину записати імена 
трьох неспасених людей. Заохотьте дітей молитися про цих 
людей щодня протягом наступного тижня та, якщо дозволить 
Господь, розповісти їм Добру новину.

Якщо можливо, дайте кожній 
дитині евангелізаційний 
буклет. Такі буклети можна 
одержати в офісі ТЄД.
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ПЛАН УРОКУ

Вступ
Мудреці бачать зірку

Розвиток подій
1. Вони розуміють її значення ЦІ
2. Мудреці готуються в подорож до 

Юдеї ЦІ
3. Мудреці в дорозі
4. Мудреці прибувають до Єрусалиму
5. Юдейські начальники говорять, що 

Ісус має народитись у Віфлеємі
 ЦІ

6. Ірод зустрічається з мудрецями
7. Він просить їх розповісти йому, де 

знайти Царя ЦІНС
8. Мудреці слідують за зіркою до 

Віфлеєму

Кульмінація
Вони знаходять Господа Ісуса
Мудреці поклоняються Йому ЦІС
Бог не хоче, щоб мудреці повертались до 
Ірода
Вони вертаються додому іншим шляхом
 ЦІСН

Завершення
Ангол наказує Йосипу йти до Єгипту
Йосип виконує повеління ЦІН

ПИСАННЯ
Мв. 2:1-14

ЦЕНТРАЛЬНА ІСТИНА
Ісус Христос був народженим Царем

ЗАСТОСУВАННЯ

Для неспасених: Прийми Його вірою, щоб 
Він вивів тебе з царства 
сатани та ввів у Своє 
Царство.

Для спасених: Поклоняйся Йому.

ВІРШ ДЛЯ ЗАПАМ’ЯТАННЯ
Повторіть Лк. 1:32 і Мв. 1:21.

НАОЧНІ ПОСІБНИКИ

◆ Ілюстрації: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 і 3-6.
◆ Або фігури: 2, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26 і 27.
◆ Фони (за бажанням): зоряне небо, загальний 

вигляд пустелі (або рудувато-коричнева 
фланель на темному фоні), внутрішній 
вигляд палацу, загальний вигляд місцевості, 
внутрішній вигляд оселі.

◆ Посібник центральної істини: на фігурі за 
формою корони. (Див. стор. 67).

ПРИКЛАДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

◆ Копії карток (стор. 68).
◆ Та/або копії малюнка з зображенням хреста 

(стор. 69) для кожної дитини.
◆ Олівці та ножиці.

Урок 3
Мудреці вклоняються Царю



26

Урок
Яке збудження та хвилювання! Слова перелітали з одних 

вуст до інших:
- Подивіться на цю зірку! Що це?
В далекі часи, про які розповідає наш біблійний урок, в 

східних землях жили люди, яких називали «мудрецями». Дехто 
з них були радниками своїх царів. Вони допомагали керувати 
державою. Мудреці багато чого знали і були добре освічені. А 
декотрі з них вивчали зірки.

Дія 1
(Загальний вигляд місцевості, зоряна ніч).
Однієї безхмарної, чудової ночі декілька мудреців побачили 

«нову зірку».
(Помістіть фігури 21, мудреці, та 22, зірка).
Вони, напевно, одразу поспішили до своїх книг.
- Що говорять книги? Може, це комета?
Ні, в книгах нічого не було сказано про комету. Що ж було 

причиною появи такої яскравої зірки? Мудреці знали, що зірки 
ніколи не змінюються. Кожної зими ті ж самі зимові зірки 
з’являлись у небі. Також і кожного літа мудреці бачили ті ж 
самі літні зірки. А планети рухались, і вони розуміли це. Проте 
це явище було зовсім іншим. Що б це могло означати?

Якимось чином, – ми не знаємо точно як – ці люди 
дізнались, що зірка означає народження Юдейського Царя. І 
вони не помилились – так, народився великий Цар, Господь 
Ісус Христос. В Небесах Він завжди був Господарем над усіма 
Анголами, які виконували Його накази і співали Йому хвалу. 
Він мав набагато більше влади, ніж всі земні царі разом! І не 
дивлячись на те, що Ісус Христос був народжений Дитиною, 
Він ніколи не переставав бути Царем. А Бог, Який створив 
небо і землю, справді міг створити особливу зірку в небі, щоб 
повідомити про народження Небесного Царя.

Анголи сказали пастухам, що добру новину почують всі 
люди. Зірка сповістила її мудрецям.

- Підемо і розвідаємо, чому з’явилась ця зірка, – вирішили 
мудреці. Але попереду був довгий шлях.

(Приберіть фігуру 21, мудреці).
Щоб перейти піски пустелі, потрібні будуть верблюди. 

Знадобляться їжа, одяг та гроші на багато тижнів. Крім того, 
подорож буде небезпечною. На маленький караван в пустелі 
можуть напасти розбійники. Проте більша кількість людей та 
верблюдів забезпечить їм безпеку.

- Візьмемо подарунки для Царя від нашої країни, – 
погодились мудреці.

Подарунки вибирали дуже ретельно.

Ілюстрація 3-1

ЦІ

Можливо, діти з радістю 
розіграють цю частину історії.

Дошкільнята можуть 
«зібратися в далеку дорогу», 

пройтись («вирушити в 
дорогу»), повільно «проїхатися 

на верблюдах», прилягти («на 
ніч») тощо.

Дошкільнята можуть зіграти 
роль мудреців: дивитися вгору 

та «вказувати на зірку».
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* Золото... – дуже дорогоцінний подарунок.
* Ладан... – часто використовувався в служінні Богу у 

великому храмі.
* Та смирна... – дуже дорогі пахощі зі східних країн.
Ці коштовні подарунки з їхньої батьківщини справді гідні 

царя. Але найкращим подарунком були самі мудреці. Адже 
вони залишали свої домівки та сім’ї, готові були витратити 
багато часу на довгу, тяжку і небезпечну подорож заради Того, 
Хто, як вони вірили, був Царем Юдейським. Як багато ці люди 
вирішили залишити заради Того, про Кого так мало знали! 
Проте мудреці були впевнені в одному: Він – Цар. Ми ж знаємо 
про Нього набагато більше, а саме, що Бог віддав Свого Сина, 
щоб Він став нашим Спасителем. Але чи знаєш ти, що Біблія 
говорить, що Він – Цар? Ісус є Бог, і Він може робити, що 
тільки забажає. Божий Син набагато величніший і сильніший 
за всіх інших правителів та уряди. Він має владу над всіма 
ними. Біблія говорить, що Ісус – Цар царів (1 Тим. 6:13-16). 
Отже, Той, Кого шукали мудреці, був Царем.

Дія 2
(Загальний вигляд пустелі або рудувато-коричнева фланель на 

темному фоні; помістіть фігуру 23, мудреці).
І от караван розпочав перехід через пустелю. Спека і 

гарячі піски робили подорож вдень незручною. Після заходу 
сонця ставало холодно. Люди обгортались ковдрами і спали в 
наметах, щільно притулившись один до одного. Дорогоцінні 
подарунки мудреці тримали біля себе. Хтось один завжди був 
на варті, готовий збудити всіх у випадку небезпеки. Проходили 
дні, тижні, місяці. А караван все йшов в бік, де з’явилась нова 
зірка.

(Приберіть фігуру 22, зірка).
Нарешті, мандрівники увійшли в землю Євреїв. Де вони 

знайдуть Царя? Звичайно, в Єрусалимі, в столиці.
(Приберіть усі фігури).
Мудреці, напевно, одяглись в найкращі шати, які зберегли 

на час зустрічі з Царем. Дивлячись на них, жителі Єрусалиму 
одразу повинні були зрозуміти, що бачать важливих гостей, які 
приїхали з далекої країни.

- Де народжений Цар Юдейський? – питали мудреці-
іноземці. – На сході ми бачили Його зорю і прийшли 
поклонитись Йому.

Дія 3
(Внутрішній вигляд палацу).
Юдейський Цар! Жоден, хто чув це питання, не знав нічого 

про Царя Юдейського. Чи, може, спитати Ірода? Ірод був 
царем. І всі знали, який жахливий характер він мав. Якщо б 
Ірод почув про іншого Царя...

ЦІ

Ілюстрація 3-2

Покажіть Єрусалим на мапі.
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Але незабаром він таки почув.
(Помістіть фігури 24, Ірод, та 25, юдейські начальники).
- Я знаю, що ваш народ чекає на прихід Царя, – звернувся 

він до юдейських начальників. – Де ж саме той Цар повинен 
народитись?

Юдейські релігійні начальники знали відповідь на це 
питання:

- У Віфлеємі, в землі Юдейській, як написано у пророка: 
«І ти, Віфлеєме, земле Юдина, не менший нічим між осадами 
Юдиними, бо з тебе з’явиться Вождь, що буде Він пасти народ 
Мій ізраїльський!» (Див. Мих. 5:1 і Мв. 2:6).

За багато сотень років до приходу Господа Ісуса Христа на 
землю Бог сказав, що Той, Кого Він пошле, буде «Вождем», або 
правителем.

Правителя своєї країни ми вважаємо дуже поважною 
людиною, шануємо та слухаємось його, але не схиляємось 
перед ним, ніби він бог. Господь Ісус є Небесний Цар, 
Правитель над кожним царем і правителем на землі. Він – 
Божий єдиний Син. Отже, ми повинні поклонятись Йому, 
любити і слухатись Його. Але для Ірода інший цар ніколи не 
буде бажаним гостем!

(Приберіть фігуру 25, юдейські начальники).

Дія 4
(Внутрішній вигляд палацу).
Цар Ірод таємно покликав мудреців.
(Помістіть фігуру 21, мудреці).
- Коли ви вперше побачили зірку? – запитав він.
Дізнавшись про дослідження, приготування та довгу 

подорож, Ірод визначив приблизний час появи зірки.
- Писання Юдеїв говорять, що їхній Цар повинен 

народитись у Віфлеємі. Підіть туди і розшукайте Його.
Напевно, останнє він майже прошепотів:
- Коли знайдете Його, прийдіть і розкажіть мені, щоб я міг 

теж поклонитись Йому.
Ірод все зрозумів невірно! Він думав, що Ісус Христос 

намагатиметься зайняти його місце! Але Господь Ісус був не 
таким Царем. Пізніше Він сказав: «Моє Царство не із світу 
цього» (Ів. 18:36). Він прийшов, щоб правити в серцях та 
житті чоловіків і жінок, хлопчиків і дівчаток. Саме це і є Його 
Царство!

Біблія говорить, що в світі є два царства. Одне – царство 
сатани, Божого ворога. В цьому царстві ти опиняєшся з 
моменту народження. І тому що ти належиш йому, ти часто 
не слухаєшся Бога. Наприклад, твоя мати попросить тебе 
залишитись вдома, поки вона сходить в магазин.

- Я чекаю дзвінка від тьоті Ані. Якщо вона зателефонує, 

Ілюстрація 3-3

Відкрийте Мих. 5:2.

ЦІ

Спитайте дітей: «Чим Цар 
Ісус відрізняється від усіх 

інших царів?» (Він – Цар царів, 
всемогутній, премудрий, 

царює в серцях тощо.).

ЦІН

Дозвольте дітям назвати деякі 
гріхи, які присутні в житті дітей 

їхнього віку.
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скажи їй, що я зараз буду, – сказала мама.
Через декілька хвилин після того, як вона пішла, твій друг 

кличе тебе:
- Виходь гратись. Я дам тобі покататись на моєму новому 

велосипеді.
Якщо ти йдеш Божим шляхом, ти послухаєш свою маму і 

залишишся вдома. А якщо ні, то в першу чергу подбаєш про 
себе і, звичайно, підеш кататись не велосипеді. Ти захочеш 
задовольняти свої бажання, а не Божі.

Інше царство належить Ісусу Христу. Він володар над тими, 
кого визволив, або спас, із царства сатани. Спасені Ним з 
радістю слухаються Його як Царя. Наприклад, вони проводять 
неділю так, як хоче їхній Цар. Чого чекає від тебе в неділю 
Господь Ісус? В якому ти царстві? Тільки Божий Син може 
визволити тебе із царства сатани. Він – Всемогутній Цар. 

А Ірод не знав, яким Царем буде Ісус Христос. Він 
прагнув тільки одного – позбутися Його. Кожен, хто знав 
Ірода, зрозумів би, що цар обманює. У цього правителя 
не було ніякого бажання поклонитись Ісусу. Цар Ірод був 
злою та підступною людиною, яка ні про що і ні про кого не 
турбувалась, окрім себе. Але мудреці не знали, що Ірод мав на 
увазі зовсім не те, що сказав. (Приберіть всі фігури).

Дія 5
(Загальний вигляд місцевості).
Гості дуже раділи, залишаючи палац. Коли ж вони 

вирушили до Віфлеєму, їхня радість зростала.
(Помістіть фігури 23, мудреці, і 22, зірка).
- Подивіться, – зраділи вони, – зірка!
Вона знов була на Небі. Але тепер вже над Віфлеємом. 

Мандрівники на своїх верблюдах швидко здолали дев’ять 
кілометрів, що пролягли між Єрусалимом та Віфлеємом. 
Мандрівники не зводили очей з зірки. Коли вони в’їхали у 
Віфлеєм, зірка все ще рухалась перед ними. Але раптом вона 
зупинилась над будинком. Яке диво!

Дія 6
(Внутрішній вигляд оселі; помістіть фігури 26, Марія, Йосип та 

Ісус, і 27, мудреці).
Майже не дихаючи, гості увійшли до будинку та знайшли 

там Господа Ісуса. «Знайшли там Дитятко з Марією, Матір’ю 
Його», – говорить Біблія (Мв. 2:11). Господь Ісус Христос, 
Божий Син, Месія, Цар Юдейський, Той, Хто спасе Своїх 
людей від їхніх гріхів.

Мудреці подарували Йому скарби: золото, ладан і смирну. 
Вони вклонились Ісусу. Як вони раділи, що можуть прославити 
Його і подякувати. Варто було здолати стільки труднощів і 
перешкод, щоб схилитись перед Юдейським Царем.

ЦІС

Ілюстрація 3-4

Ілюстрація 3-2

Від часу, коли мудреці 
побачили зірку, та до того 
моменту, коли вони дісталися 
до Єрусалиму, могло минути 
майже два роки. За цей час, 
після того, як усі поїхали 
додому після перепису, Йосип 
та Марія могли знайти дім та 
оселитися в ньому.
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То були розумні, багаті й знатні люди, але вони схилились 
перед маленькою Дитиною. Якщо Господь Ісус забрав тебе 
з царства сатани і ввів до Свого, ти можеш багато чому 
навчитися на прикладі мудреців. Подумай над тим, Хто твій 
Цар – Ісус Христос, Божий Син. Пізнаючи Його більше і 
більше, дякуй за те, що Він такий величний і чудовий. Це 
і є поклоніння, і саме це зробили мудреці. Отже, коли ти 
звертаєшся до Свого Царя, не тільки проси про які-небудь 
речі, але й трохи поміркуй про Його велич, владу і любов; 
дякуй за те, що Він добрий і хороший. Завжди приходь до 
Господа Ісуса в благоговінні. Іноді під час молитви ми стаємо 
на коліна і схиляємо голови, тому що Ісус є Цар. А коли хтось 
в церкві голосно молиться до Нього, не смійся та не шепочи. 
Пам’ятай, Господь Ісус – Цар, тому поклоняйся Йому, як 
мудреці.

(Приберіть усі фігури).

Дія 7
(Загальний вигляд місцевості).
Напевно, перед тим, як піти спочивати, мудреці нагадали 

один одному:
- Завтра підемо до царя Ірода і розкажемо йому, що знайшли 

Царя Юдейського.
Але вранці все змінилось!
- Я бачив сон цієї ночі, – сказав один мудрець. – Бог 

попередив мене, щоб ми не повертались до царя Ірода.
Всі погодились з ним.
- Не треба повертатись єрусалимською дорогою. Підемо 

додому іншим шляхом.
(Помістіть фігуру 23, мудреці).
Мудреці повертались додому, знаючи, що знайшли Царя. 

А ти? Чи є Ісус Христос Царем твого життя? Якщо так, 
поклоняйся Йому. Пам’ятаєш, що це означає?

А може, ти розумієш, що знаходишся в царстві сатани, але 
всім своїм серцем бажаєш вийти звідти. Господь Ісус Христос – 
Цар над всім, Він може визволити тебе і ввести у Своє Царство 
(Кол. 1:13). Чому б тобі не попросити Його зробити це для тебе 
вже сьогодні? Попроси Його взяти твоє життя в Свої руки і 
керувати ним.

Дія 8
(Внутрішній вигляд оселі; помістіть фігури 8, Йосип, та 2, Ангол).
Знаючи, що Ірод планує вбити Господа Ісуса, Бог послав 

Свого Ангола попередити Йосипа про це.
- Візьми Дитину, – сказав Божий Вісник, – та Його матір і 

поспішай до Єгипту. Залишайся там, поки Я не покличу тебе, 
тому що Ірод хоче вбити Ісуса.

ЦІС

Писання не вказують, скільки 
мудреців прийшли вклонитися 

Господу Ісусу. Але тому що 
згадуються три дарунки, часто 

припускають, що мудреців 
було троє. Попросіть дітей 

повторити, які дарунки 
принесли мудреці. Діти також 
радо понюхають смирну (або 

подібні пахощі) та запалять 
ладан.

Ілюстрація 3-2
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Подорож до Єгипту буде довгою, і Йосипу знадобляться 
гроші. Як ти вважаєш, чи стане їм подарунків від мудреців? 
Якими щасливими були б мудреці, дізнавшись, що Бог 
використав їхні подарунки.

Ірод же не зміг позбавитись цього Царя так легко! На 
відміну від Ірода, Господь Ісус збирався володарювати повіки. 
У Нього велике Царство, в якому є люди зі всіх країн світу. В 
Його царстві є люди, які жили давно, також і ті, що живуть 
сьогодні. Всі вороги Ісуса Христа зазнають поразки, і Він буде 
правити Своїм народом повіки. Біблія говорить:
«... царюванню Його не буде кінця» (Лк. 1:33).

Уважно подумай, в якому царстві знаходишся ти? Якщо 
ти справді хочеш спастись з царства сатани, довірся Ісусу 
Христу, Царю царів, і Він зробить це. Боже Слово говорить: 
«Тому може Він завжди й спасати тих, хто через Нього до Бога 
приходить» (Євр. 7:25). Скажи Господу: «Господи Ісусе, я знаю, 
що Ти – великий Цар, і хочу бути в Твоєму Царстві. Будь ласка, 
визволи мене з царства сатани і стань моїм Спасителем та 
Царем. Дякую, що Ти помер за мене».

Питання для повторення
1. Як Бог повідомив мудреців про те, що народився Його 

Син? (Бог запалив нову зірку).
2. Мудреці думали про Народженого не як про Немовля. 

Ким вони вважали Його? (Вони вважали Його Царем).
3. Яким Царем є Господь Ісус? Де Він царює? (Він – Небесний 

Цар, Цар над усім).
4. Куди вирушили мудреці, щоб точно дізнатися, коли 

народився Цар? (Вони пішли до Єрусалиму).
5. Ірод спитав юдейських начальників, де має народитися 

цар. Де юдейські начальники знайшли відповідь? (В 
Старому Заповіті, в Божому Слові).

6. Біблія розповідає нам про два царства. Одне з них – 
Царство Господа Ісуса. Яке інше царство? (Царство 
сатани).

7. Як хлопчик або дівчинка може вийти з царства сатани та 
ввійти в Царство Ісуса? (Лише Господь Ісус може вивести з 
царства сатани).

8. Коли мудреці знайшли Ісуса, що вони зробили? 
(Вклонилися йому та подарували дорогоцінні подарунки).

9. Як людина, яка прийняла Ісуса Христа вірою, може 
поклонятися Йому? (Роздумувати про велич, силу та любов 
Господа, дякувати Богу за велич та милість, висловлювати 
свою пошану Господу).

10. Чому мудреці не повернулися до Ірода, щоб повідомити 
про те, що вони знайшли Царя Ісуса? (Ірод хотів убити 
Ісуса, тому Бог уві сні попередив мудреців про те, щоб вони не 

Гра для повторення
«Веселі фанти»
Грайте, як у гру «Сховані 
бали» (попередній урок), 
тільки замість балів запишіть 
на аркушику кумедні дії. 
Наприклад, поплескай себе по 
голові та одночасно погладь 
живіт, зроби десять заячих 
стрибків, дотягнися до пальців 
на ногах.

Якщо дитина правильно 
відповідає на питання, вона 
може витягти аркушик з 
коробки, і вся команда 
виконує вказану дію.

Продовжуйте гру, поки діти 
не дадуть відповіді на всі 
питання.

Якщо ви бажаєте, у гру можна 
грати всією групою.

ЦІН

Альтернативна гра 
для повторення
«Подорож»
Можна використати малюнки з 
зображенням двох верблюдів, 
які «мають пройти через 
пустелю» (як розповідали 
про подорож мудреців), або 
малюнки з зображенням 
двох упряжок собак, або дві 
«гоночні машинки». Перемагає 
команда, фігура якої першою 
дістанеться фінішу.
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поверталися до Ірода).

Питання для дошкільнят
1. Для чого Бог запалив на небі особливу зірку? (Він хотів 

показати мудрецям, де шукати Царя).
2. Де мудреці знайшли обіцяного Царя? (У Віфлеємі).
3. Хто був поруч з Немовлям? (Йосип та Марія).
4. Що зробили мудреці, коли знайшли Царя? (Вони 

поклонилися Йому та подарували свої дарунки).

Прикладна діяльність
«Справжнє поклоніння»

Зробіть копію стор. 68 і виріжте картки. Поділіть дітей на 
групи. Дайте кожній групі по одній (або більше) картці.

Попросіть дітей розглянути записані ситуації та 
запропонувати, як можна поклоняться Богові за тих або інших 
обставин.

Прикладна діяльність
«Царство Ісуса»

Зробіть по одній копії стор. 69 для кожної дитини. Діти 
старшого віку можуть самі вирізати фігуру.

З «хреста» можна зробити такі фігури…
1. Хрест
Ми повинні любити Його, тому що Він перший полюбив 

нас. Він довів Свою любов, коли помирав замість нас. (Рим. 
5:8).

2. Престол
Ми маємо слухатися Його, тому що Він – Цар. (Пс. 144 

(145):1 і Кол. 3:23-24).
3. Подарунок
Ми повинні поклонятися Йому. Це і є найкращий 

подарунок, який ми можемо подарувати Ісусу. (Рим. 12:1-2).
На одній стороні діти можуть записати наступне…
Чи знаходишся ти в Царстві Ісуса, Який помер за тебе?
Якщо так, тоді
 …люби Його;
 …слухайся Його;
 …поклоняйся Йому.

Гра для повторення 
(для дошкільнят)

«Веселі фанти»
Слідуйте вказівкам, що подано 
вище, або покладіть аркушики 

з завданнями в кольорові 
пластикові контейнери у 

формі яєць.

Для гри використовуйте 
питання з 1, 2 та 3 уроків.

Можливо, ви також захочете 
виділити час для поклоніння: 

заспівайте декілька пісень, 
прославте Бога в молитвах 

і подякуйте Йому. Можна 
попросити дітей завершити 

думку: «Дорогий Бог, Ти 
прекрасний, тому що…»

Троє чи четверо дітей можуть 
прочитати вірші прославлення 

з книги Псалмів.



ПИСАННЯ
Мв. 2:19-23
Лк. 2:40-52

ЦЕНТРАЛЬНА ІСТИНА
Господь Ісус був Дитиною

ЗАСТОСУВАННЯ

Для неспасених: Порівняй своє життя з 
Його життям і побачиш, 
який ти грішний.

Для спасених: Ти повинен наслідувати 
Його.

ВІРШ ДЛЯ ЗАПАМ’ЯТАННЯ
«Бо в чому був Сам постраждав, 
випробовуваний, у тому Він може й 
випробовуваним помогти» (Євр. 2:18).

НАОЧНІ ПОСІБНИКИ

◆ Ілюстрації: 3-5, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 і 4-6.
◆ Або фігури: 26, 28, 29, 31 і 32.
◆ Фон (за бажанням): загальний вигляд 

місцевості, внутрішній вигляд кімнати, 
чистий фон, внутрішній вигляд храму.

◆ Виріжте фотографію з зображенням 
дитини (наприклад, з журналу), нанесіть 
контури на аркуш картону та запишіть 
слова центральної істини «Господь Ісус був 
Дитиною».

ПРИКЛАДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

◆ Рольові ігри (стор. 41); за бажанням, 
адаптуйте ситуації.

◆ Та/або підготуйте по одному відрізку стрічки 
(23 см) для кожної дитини.

◆ Липучка (такий вид застібки).
◆ Тонкий маркер.

ПЛАН УРОКУ

Вступ
«Піднімайся…, повертайся в землю 
Ізраїлеву…»

Розвиток подій
1. Марія, Йосип та Дитина залишають 

Єгипет
2. Вони йдуть до Назарету ЦІ
3. Ісус допомагає в теслярській 

майстерні ЦІС
4. Його навчають Божому Слову
5. Він ходить до синагоги ЦІС
6. В дванадцять років Ісус іде до 

Єрусалиму
7. Ісус в храмі
8. Він задає багато питань
9. Залишається позаду
10. Марія та Йосип дізнаються, що Ісуса 

немає серед подорожніх
11. Вони вертаються до храму

Кульмінація
Марія: «Чому ти так зробив нам?»
Ісус: «Мені повинно бути в тому, що 
належить Моєму Отцеві» ЦІС

Завершення
Сім’я повертається до Назарету ЦІ
Ісус слухається Марію і Йосипа ЦІСН
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Урок
- Підіймайся, – сказав Ангол, – візьми Дитину та Його матір 

і повертайся в землю Ізраїлеву, бо померли ті, хто хотіли вбити 
Його.

Біблія не говорить, як довго Йосип, Марія та маленька 
дитина, Божий Син, жили в Єгипті до того часу, як знову 
з’явився їм Ангол. Вже втретє Божий вісник звертався до 
Йосипа уві сні.

Дія 1
(Загальний вигляд місцевості).
І знову сім’я приготувалась до подорожі.
(Помістіть фігуру 26, Йосип, Марія та Ісус).
Вони повертатимуться до Назарету, де жили до народження 

Дитини, чи до Віфлеєму? Йосип вирішив іти до Віфлеєму. 
Але наближаючись до міста, Йосип почув погану звістку: 
новим царем став син Ірода. А він був таким же підступним 
та жорстоким, як і його батько! Йосип не знав, що робити. 
Напевно, коли він молився, Бог вказав йому, куди йти.

- Не залишайся тут, – було попередження, – йди до Галілеї.
(Приберіть фігуру 26, Йосип, Марія та Ісус).
Назарет знаходився як раз в тій місцевості, тому сім’я 

вирушила до Назарету. Господь Ісус все ще був Дитиною, але 
ми не знаємо точно, скільки Йому було років на той час. Як 
будь-яка інша дитина, Він повинен був навчитись ходити і 
розмовляти, пізніше – писати і читати. Я впевнений, що Ісус 
грався з іншими дітьми в Назареті. Йому було і 4, і 6, і 9 років. 
Був час, коли Він був і твого віку. Чудово, що Божий Син був 
такою ж дитиною, як і ти, адже це значить, що Він розуміє 
тебе. Господь Ісус знає, що тебе тішить, і що засмучує. Він 
розуміє твої проблеми, радощі та сміх, а також сльози, коли 
тобі боляче. Тому не думай, що ніхто на світі не розуміє тебе. 
Господь Ісус був Дитиною, тому знає і розуміє все.

Дія 2
(Чиста дошка або внутрішній вигляд оселі; помістіть фігуру 26 

Йосип, Марія та Ісус).
Йосип знову почав працювати в теслярській майстерні. 

Саме там і зростав маленький Хлопчик Ісус. Він став теслею 
(Мр. 6:3). Напевно, Йосип навчив Ісуса забивати цвяхи, не 
пошкоджуючи при цьому пальці, розпилювати дошки рівно 
по лінії та багато чого іншого. Здебільшого Ісус робив те, що 
робив би будь-який хлопчик Його віку. Проте Він чимось 
відрізнявся від усіх. Ісус ніколи не грішив. Він ніколи не 
обманював Свою матір або Йосипа, чи будь-кого іншого. 
Божий Син ніколи не ображав маленьких братиків і сестричок, 
не кепкував з інших і не хитрував у грі. Якщо Йосип просив 
зробити те, що Ісусу не дуже подобалось, Він ніколи

Ілюстрація 3-5
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не сперечався. Ісус не дратувався і не гримав дверима.
Християнине, хочеш знати, як треба жити для Бога вдома? 

Згадай, як жив Ісус, коли був в твоєму віці, і наслідуй приклад 
Його життя. Він, Божий Син, Який став дитиною, охоче 
підкорявся Марії та Йосипу. Адже Ісус знав Божий Закон і 
виконував його; Він знав, що Бог сказав: «Шануй свого батька 
та матір», і виконував цю Заповідь. Твої батьки помітять, що ти 
належиш Ісусу Христу, якщо ти будеш слухатись їх.

Крім того, ти будеш відрізнятись від своїх друзів: вони не 
слухаються, тому що вважають, що ніхто про це не дізнається, 
або коли немає поруч батьків. Проте, якщо ти наслідуєш 
приклад Господа Ісуса, ти будеш слухатись: підеш спати, коли 
тобі скажуть; коли тобі не дозволять вийти на вулицю, не 
будеш бурчати, висловлюючи своє незадоволення.

Якщо ти любиш Господа Ісуса, згадай про такі моменти, 
коли тобі дуже важко підкорятись, і попроси Бога сьогодні: 
«Будь ласка, допоможи мені бути таким слухняним вдома, 
яким був Ісус Христос».

Ісус зростав... Марія і Йосип дуже старанно навчали 
Ісуса Слову Божому (Торі). Біблія дуже мало говорить про 
дитинство Ісуса. Написано так: «А Дитина росла...» (Лк. 
2:40). З інших книжок ми дізнаємось, що в ті часи діти 6 – 7 
років повинні були ходити до школи. Їхні вчителі називались 
равинами. З іншими учнями Господь Ісус стояв, а іноді сидів 
на підлозі, поки равин навчав їх істинам зі Старого Заповіту, 
Слова Божого. Більшу частину Старого Заповіту діти вчили 
напам’ять.

Безсумнівно, кожної суботи Божий Син ходив до синагоги, 
яка служила місцем поклоніння Господу (як церква). Ісус з 
радістю ходив у Божий Дім.

Отже, пам’ятай, якщо Він – твій Спаситель, Він також 
і приклад для тебе. А яким чином ти можеш наслідувати 
приклад Ісуса Христа? (Дозвольте дітям відповісти). Може, 
у тебе коли-небудь з’являлась така думка: «Я не хочу іти до 
церкви», або «У церкві дуже нудно, чому б мені замість цього 
не піти трохи порибалити?» Господь Ісус ходив у Божий Дім 
із задоволенням, тому і ти повинен робити так, хоч іноді і 
важко зрозуміти все, про що там говорять. Проси Бога, щоб 
Він допоміг тобі зрозуміти все, що ти чуєш в церкві. Він 
справді допоможе тобі, і тоді, слухаючи уважно, ти більше 
пізнаватимеш Його. (Приберіть всі фігури).

Дія 3
(Чиста фланель).
Євреї по-особливому поклонялись Богу багато разів на рік. 

Такі дні поклоніння називались святами. Звичайно, Марія і 
Йосип і про це розповіли Божому Сину, Ісусу.

Принаймні один раз на рік Йосип повинен був іти 

ЦІС

Ілюстрація 4-1
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Ілюстрація 4-2

Покажіть Єрусалим на мапі.
до Єрусалиму. (Єрусалим знаходиться біля Віфлеєму, де 
народився Ісус). Йосип завжди ходив туди на свято Пасхи.

Пасха була найбільшим святом і мала важливе значення для 
єврейського народу. Це свято нагадувало про те, що євреї були 
рабами жорстокого царя Єгипту. Бог хотів визволити їх з цього 
рабства. Проте цар Єгипту, фараон, вважав, що він більший 
за Бога, і не відпустив єврейський народ. Щоб примусити 
фараона звільнити євреїв, Бог попередив, що певної ночі в 
кожній родині, в кожному домі помре первісток.

(Помістіть фігуру 29, ягня на жертовнику).
Він також наказав Своєму народові забити ягня і змастити 

його кров’ю двері своїх домівок. Бог сказав: «… побачу ту кров, 
і обмину вас». (Див. Вих. 12:13). Тобто, в тому будинку, який 
Бог обмине, ніхто не помре. Тому цю ніч назвали Пасхою, що 
означає «обминати». Бог наказав народові святкувати Пасху 
кожного року в певний день. Саме тоді люди згадували, як Він 
зберіг їх. Напевно, Марія сказала Ісусу:

- Коли підростеш, ми візьмемо Тебе до Єрусалиму на свято 
Пасхи.

Ісус ніколи не благав Марію та Йосипа взяти Його із собою 
раніше, ніж вони збирались це зробити. Він тільки підкорився 
і чекав. Ісус знав, що наступного року, коли Йому виповниться 
дванадцять років, Він зможе піти. Напевно, Ісус дуже радів 
цьому і навіть почав рахувати місяці. Якими довгими вони 
здавались Йому!

Нарешті Ісусу виповнилось дванадцять років. Тепер Він 
почав рахувати дні. Незабаром той день настав, і вся сім’я 
вирушила до Єрусалиму.

(Приберіть фігуру 29, ягня на жертовнику).

Дія 4
(Загальний вигляд місцевості; помістіть фігуру 28, натовп).
Ісус не здивувався, коли побачив так багато людей, що 

йшли до Єрусалиму. Інші хлопчики Його віку також були 
зі своїми батьками. Чим далі вони йшли, тим більше людей 
приєднувалось до них. Іноді утворювались маленькі групки 
чоловіків, окремо жінок та дітей. Подорож тривала декілька 
днів. Вночі люди розташовувались біля дороги. Ще в Ізраїлі 
була така давня традиція: наближаючись до Єрусалиму, 
цитувати Псалми. Господь Ісус вивчив багато уривків з 
Божого Слова. Напевно, Він разом зі всіма співав Псалми. 
Розглядаючи чудову природу навкруги, дивлячись на пагорби і 
гори, люди говорили: «Свої очі я звожу на гори, звідки прийде 
мені допомога, – мені допомога від Господа, що вчинив небо й 
землю!» (Пс. 120 (121):1, 2).

Подорожні не зводили очей з міста, щоб побачити храм 
здалеку. Раптом хтось вигукнув:

- Дивіться! Ось, він!

Пасха була одним з трьох 
свят, які мали відвідувати всі 

чоловіки Ізраїлю. Див. Вих. 
11-12.

Див. Вих.12:24-27.

Покажіть на мапі шлях з 
Назарету до Єрусалиму. Дітям 

подобається розглядати мапи.

Ілюстрація 4-1

Дозвольте дошкільнятам 
встати та повільно «піднятися 

на гору, до Єрусалиму» та 
заспівати пісню прославлення, 

як робив народ, ідучи до 
храму на поклоніння.
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І знову народ славив Бога Псалмами. «Я радів, як казали 
мені: «Ходімо до дому Господнього!» Ноги наші стояли в 
воротях Твоїх, Єрусалиме» (Пс. 121 (122):1, 2).

Звичайно, хлопчик Ісус відчув благоговіння, коли вперше 
побачив Божий храм. Його можна було бачити здалеку, адже 
він був вищий від всіх інших споруд. Велика частина храму 
була зроблена з мармуру, і багато всього було оздоблено 
золотом та сріблом. Храм виглядав дуже величним. Там можна 
було багато чого побачити і багато чому навчитись.

(Приберіть фігуру 28 та помістіть фігуру 29).
Коли в храмі забивали ягнят, людям нагадували про першу 

Пасху. Кров ягнят збирали в спеціальний посуд і кропили нею 
жертовник (не одвірки будинків, як на першу Пасху). Кров 
приносили в жертву за гріхи.

Після того, як жертовник покропили кров’ю, ягнят 
запікали, і вся родина їла пасхальну вечерю. Інші свята 
супроводжувались другими цікавими традиціями.

Ісус був вражений храмом. Адже це був Божий храм, Дім 
Його Батька. Христа дуже цікавило все, що там відбувалось. Як 
ти гадаєш, Він знав, що, коли стане дорослою Людиною, помре 
на хресті і віддасть Свою кров в жертву за гріхи людей? Чи Він 
знав, що після Його жертви за гріхи більше не вбиватимуть 
тварин? Вірш з Біблії: «... кров Ісуса Христа... очищує нас від 
усякого гріха», – тоді ще не було написано (1 Ів. 1:7). Не було 
також і вірша: «… Христос був умер ради наших гріхів...» (1 
Кор. 15:3; Євр. 10:10, 12, 19). Господь Ісус мав багато запитань.

Дія 5
(Внутрішній вигляд храму).
Вчителі в храмі здавалися дуже мудрими. Безсумнівно, вони 

могли відповісти на Його запитання. Ісусу просто необхідно 
поговорити з ними... і Він чекав нагоди підійти до них.

(Помістіть фігуру 31, Ісус та книжники).
Як добре, коли у людини є запитання! Можливо, ти також 

хочеш спитати про те, що почув з Божого Слова. Можливо, 
ти дуже хочеш прийняти Ісуса Христа як Спасителя, але не 
розумієш, як це зробити. Залишись на своєму місці, коли інші 
будуть розходитись, і я допоможу знайти відповіді на твої 
запитання в Божому Слові.

Господу Ісусу було дуже цікаво слухати цих мудрих 
вчителів. Але поки Він вів приємну бесіду, мешканці Назарету 
вирушили додому. (Приберіть всі фігури).

Дія 6
(Загальний вигляд місцевості; помістіть фігуру 28, натовп).
Йосип, напевно, йшов з гуртом чоловіків і гадав, що Ісус – з 

Марією. А Марія розмовляла з жінками, вважаючи, що Ісус – із 
Йосипом. Зустрівшись, вони, можливо, погодились:

Ілюстрація 4-2

Ілюстрація 4-4
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Ілюстрація 4-6

- Напевно, Він іде з тими, що попереду.
Навіть, коли Ісус не прийшов на обід, Марія та Йосип 

вирішили:
- Він, напевно, їсть з двоюрідними братами або друзями.
(Помістіть фігуру 32, Йосип і Марія).
Під вечір батьки почали розпитувати про Ісуса.
- Ви бачили Ісуса? 
- Чи хтось бачив нашого хлопчика? Може, Він був з іншими 

дітьми? ДЕ ВІН?
(Приберіть фігуру 28, натовп).
Проте Ісуса ніде не було серед подорожуючих.
Марія та Йосип поспішили назад до Єрусалиму. Як же 

ж вони хвилювались! Може, вони не належним чином 
піклувались про Божого Сина? Страшно було подумати про те, 
що могло статись.

В Єрусалимі подружжя кинулось на пошуки. Вони побували 
в усіх місцях, які відвідали разом з Ісусом. І, звичайно, пішли 
до храму.

Але храм був просто величезний. В ньому містилося багато 
кімнат та закутків. Напевно, до цього часу багато інших людей 
вже допомагали їм у пошуках. Ісуса не могли знайти протягом 
трьох днів! Марія та Йосип піднімались в один зал, спускались 
в інший. Зазирали в різні кімнати. Раптом Марія, напевно, 
повернула за ріг, Йосип за нею, і ... ось Він, Ісус! Сидить серед 
вчителів.

Можливо, якусь мить батьки дивилися на вчителів та Ісуса.

Дія 7
(Внутрішній вигляд храму; помістіть фігуру 31, Ісус і книжники).
Господь Ісус слухав вчителів. А вони вислуховували Його. 

Він задавав їм питання. І вчителі також запитували Ісуса. 
Що це означає? Біблія говорить: «Усі ж хто слухав Його, 
дивувалися розумові та Його відповідям». (Див. Лк. 2:47).

- Сину мій, – плакала Марія, – чому Ти зробив це нам? Твій 
тато і я шукали Тебе. Ми так хвилювались.

- Чому ви шукали Мене? – запитав Ісус. – Хіба ви не знали, 
що повинно Мені бути в тому, що належить Моєму Отцеві?

Так лагідно Ісус нагадав Марії та Йосипу, що справжній 
Його Отець – Бог.

І їм потрібно було зрозуміти, що Господь Ісус прийшов 
на землю виконати бажання Бога, Його Отця. Він збирався 
зробити все, що запланував для Нього Отець, і ніщо не 
зупинить Його. Якщо ти належиш Господу Ісусу, то можеш 
навчитись у Нього перш за все слухатись Бога.

Дозвольте розповісти про Івана та його друзів, які 
збирались поплавати в басейні в суботу.

Ілюстрація 4-5

Дозвольте дошкільнятам 
«пошукати Ісуса»: походити 

кімнатою, задаючи питання. 
Наприклад: «Де Ісус? Ви 

бачили Його? Де Він може 
бути? Ви знайшли Його?» Потім 

разом скажіть: «Повернемося 
до Єрусалиму та пошукаємо 

Його там».

Діти з задоволенням 
потримають у руках «сувій», 

схожий на стародавній сувій.

ЦІС
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- Чому б не запросити і нового хлопчика Максима. У нього 
зовсім немає друзів.

Друзі Івана відповіли:
- О ні, не будемо запрошувати його.
- Щось він мені не подобається.
- Та він же не вміє добре плавати.
- Занадто він вже тихий.
- У нього завжди брудне обличчя.
Однак Іван ніяк не міг забути сумний погляд Максима. Що 

йому необхідно зробити, якщо він хоче наслідувати приклад 
Господа Ісуса і слухатись Бога більше, ніж інших? (Дозвольте 
дітям відповісти). Той, хто прийняв Ісуса Христа, повинен 
ставати більше і більше схожими на свого Спасителя.

(Приберіть всі фігури).
Ісус, Марія та Йосип повернулись до Назарету. Марія 

спостерігала за Ісусом день за днем і все згадувала про те, що 
сталось в Єрусалимі.

Минав час, і Господь Ісус став підлітком. Біблія говорить, 
що Він завжди слухався Марію і Йосипа. (Лк. 2:51). Божий 
Син не говорив: «Я не розумію, чому мені не можна, якщо всі 
інші йдуть туди або роблять це». Ісус ніколи не обурювався. 
Якщо ти вже підліток, або коли станеш ним, будь таким, як 
Господь Ісус. Біблія говорить: «Діти, – будьте слухняні в усьому 
батькам, бо це Господеві приємне!» (Кол. 3:20).

Ми дуже і дуже мало знаємо про дитячі роки Господа Ісуса. 
Але в Біблії написано, що Він зростав, ставав високим та 
сильним. Бог благословляв Його, а жителі Назарету були про 
Нього найкращої думки, хоча й не знали, Хто Він насправді.

Якщо Ісус – твій Спаситель, попроси Його допомогти тобі 
наслідувати приклад Його життя: слухатись перш за все Бога, 
відвідувати Божий дім, бути покірним вдома – і все це робити 
так, як робив Він.

Якщо ти не знаєш Ісуса, Його чисте безгрішне життя вказує, 
наскільки твоє власне життя грішне. Життя Божого Сина 
говорить, що тобі необхідно попросити Ісуса звільнити тебе 
від гріхів і змінити своє життя. Можливо, слухаючи про життя 
Господа Ісуса в дитинстві, ти побачив велику різницю між Ним 
і тобою та зрозумів, який ти поганий. Тепер ти усвідомлюєш, 
що твоє життя неприємне Богові. Але ти також чув, що Ісус 
Христос може зробити тебе праведним в Божих очах. Він Сам 
сказав: «Я – дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить 
ніхто, якщо не через Мене» (Ів. 14:6). Ісус Христос – єдина 
дорога до Бога. Чому б тобі не попросити Його зробити це для 
тебе вже зараз? І тоді Господь Ісус допоможе тобі жити так, як 
хоче Бог, і робитиме тебе більше і більше схожим на Себе.

ЦІ

ЦІН

ЦІС
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Гра для повторення 
(для дошкільнят)

«Ґудзик»
Грайте, як вказано вище. Не 

діліть клас на команди.

Скористайтеся питаннями з 1, 
2, 3 та 4 уроків.

Питання для повторення
1. Ангол звернувся до Йосипа вже втретє. Він звелів 

Йосипові взяти Ісуса та Марію і вирушати в дорогу. 
Звідки та куди? (З Єгипту до Ізраїлю).

2. Чому тепер вони могли повернутися до Ізраїлю? (Тому що 
ті, хто хотіли вбити Ісуса, вже померли).

3. Господь Ісус вчився ремеслу, як й інші хлопчики. Якому 
ремеслу? (Він вчився на теслю).

4. Чим Ісус зовсім відрізнявся від усіх інших дітей? (Він 
ніколи не грішив).

5. На яке свято Йосип обов’язково йшов до Єрусалиму? (На 
свято Пасхи).

6. Чому народ святкував Пасху? (Щоб пам’ятати про 
рабство в Єгипті та про те, як Бог визволив їх. Тоді Бог 
звелів ізраїльтянам заколоти ягня і помазати кров’ю ягняти 
одвірки. Бог сказав: «Коли побачу кров, то мину», – іншими 
словами, Бог обіцяв минути такий будинок, і в тому будинку 
ніхто не помер).

7. Після відвідин Єрусалиму Йосип та Марія не могли 
знайти Ісуса. Де був Ісус, та що Він робив? (Ісус залишився 
в храмі; Він слухав учителів та задавав питання).

8. Коли Йосип та Марія спитали Ісуса, чому Він залишився 
в храмі, що відповів Ісус? («Чому ви шукали Мене? Хіба 
ви не знаєте, що Я маю знаходитися в Домі Отця Мого та 
виконувати Його волю?»).

9. В Біблії ми читаємо про те, що Господь Ісус слухався 
Своїх земних батьків. Наведи три приклади такої покори 
Ісуса.

10. Наведи приклад, як хлопчику (або дівчинці), який 
любить Господа, слід слухатися Бога в кожній наведеній 
ситуації.

а). Вранці перед школою.
б). Ввечері.
в). На занятті гуртка «Добра звістка».

Питання для дошкільнят
1. Для чого Йосип та Марія пішли до Єрусалиму? 

(Святкувати Пасху).
2. Про що Пасха нагадувала народові? (Пасха нагадувала про 

те, як Бог врятував Свій народ від кари, під час якої в Єгипті 
було вбито кожну первонароджену дитину).

3. Коли Йосип і Марія вирушили додому після святкування, 
де залишився Ісус? (У храмі).

4. Як ти можеш слухатися свого Небесного Отця? 
(Слухатися батьків, бути добрим, ділитися з іншими тощо).

Гра для повторення
«Ґудзик»

На днищі кожного відділу 
картонного контейнера 
для яєць запишіть бали. 

(Скористайтеся маркером). 
Киньте у контейнер 

невеличкий ґудзик та закрийте 
контейнер.

Поділіть клас на дві команди. 
Задавайте командам питання 

по черзі.

Якщо дитина правильно 
відповідає на питання, вона 

може потрясти контейнер, 
потім відкрити його та 

зазирнути під ґудзик. Команда 
заробляє бали, що записано 

під ґудзиком.

Перемагає команда, яка 
набере більше балів.
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Прикладна діяльність
Рольова гра

Розіграйте подані ситуації в рольовій грі; допоможіть 
спасеним дітям наслідувати приклад Господа Ісуса та показати 
це в рольовій грі.

1. Участь приймають двоє дітей.
Одна дитина грає роль християнина. Інша дитина каже: 

«Завтра на контрольній сядь, будь ласка, зі мною та дай 
списати».

Обговоріть разом: «Що зробив би Ісус?»
2. Участь приймають три дівчинки. Знадобиться лялька, 

лялькова коляска та м’яч.
Мама каже доньці, яка вже стала християнкою: «Покатай 

свого братика (лялька) в колясці у парку. Не залишай його, бо 
він злякається та плакатиме».

До дівчинки з коляскою підходить інша дівчинка. Вона 
тримає м’яч. Дівчинка каже: «Залиши малюка на деякий час. 
Пограй зі мною».

Обговоріть разом: «Що зробив би Ісус?»
3. Мама просить дитину швидше вставати та одягатися.
Обговоріть разом: «Що зробив би Ісус?»
4. Ввечері тато каже сину: «Роби домашнє завдання та не 

вмикай телевізор, поки не зробиш завдання»,
Незабаром транслюватимуть футбольний матч. Хлопчик 

дуже хоче ввімкнути телевізор.
Обговоріть разом: «Що зробив би Ісус?»

Прикладна діяльність
«Що зробив би Ісус?»

Разом з дітьми зробіть браслети з літерами «Щ З Б І?» (Що 
зробив би Ісус?).

Роздайте підготовлені відрізки стрічки (23 см, блакитного 
або світло-зеленого кольору). До кінців стрічки діти можуть 
приклеїти по невеличкому шматочку липучки (застібки). 
На стрічці діти пишуть тонким фломастером великі літери. 
(Заздалегідь спробуйте, як фломастер пише на стрічці).

Скажіть дітям: «Якщо ти – християнин та любиш Господа 
Ісуса, носи цей браслет. Коли виникне спокуса вчинити щось 
погане або не захочеться виявити доброту та запропонувати 
допомогу, подивись на цей браслет та подумай, що зробив би 
Ісус. Господь Ісус може допомогти тобі вчинити так, як вчинив 
би Він Сам».
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ПРИКЛАДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

◆ Випишіть біблійні вірші, щоб дитина могла 
прочитати їх вголос.

◆ Зробіть по одній копії картки (стор. 71) для 
кожної дитини.

ПЛАН УРОКУ

Вступ
То була люта боротьба! ЦІС

Розвиток подій
1. Іван проповідує біля Йордану
2. Він говорить про Того, Хто має 

прийти
3. Господь Ісус приходить
4. Він приймає хрещення від Івана
5. Святий Дух сходить в образі голуба
6. Голос: «Це Син Мій Улюблений»
7. Господь Ісус у пустелі
8. Сатана: «Перетвори це каміння на 

хліб» ЦІС
9. Господь Ісус: «Не хлібом самим буде 

жити людина» ЦІС
10. Сатана спокушає Господа Ісуса 

кинутись вниз з наріжника храму
11. Господь Ісус: «Не спокушуй Господа 

Бога свого!» ЦІС

Кульмінація
Сатана пропонує Ісусові царства світу
Господь Ісус: «Господеві Богові своєму 
вклоняйся» ЦІС

Завершення
Сатана залишає Його до часу
Анголи служать Господу Ісусу ЦІС

ПИСАННЯ
Мв. 3:1-4; 4:1-11
Мр. 1:4-12
Лк. 3:1-16, 21, 22; 4:1-13
(Порядок спокус взято з Єв. від Матвія).

ЦЕНТРАЛЬНА ІСТИНА
Ісус Христос був спокушений так, як і ми, 
проте не грішив

ЗАСТОСУВАННЯ

Для неспасених: Центральну істину 
застосовано лише для 
спасених дітей, тому в 
іншій частині програми 
ви могли б розповісти 
неспасеним дітям 
Євангелію. (Див. стор. 44).

Для спасених: Покладись на Ісуса, і Він 
допоможе тобі подолати 
спокуси.

ВІРШ ДЛЯ ЗАПАМ’ЯТАННЯ
Повторіть Євр. 2:18.

НАОЧНІ ПОСІБНИКИ

◆ Ілюстрації: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 і 5-6.
◆ До ілюстрації 5-5: з паперу виріжте три 

круги, за допомогою яких можна накрити 
круги, зображені на ілюстрації. Круги ви 
можете прикріпити за допомогою Blue-tack 
(матеріал для кріплення, який не залишає 
слідів). Відкривайте частини ілюстрації під 
час викладання уроку (5-5а, 5-5b, 5-5c).

◆ Або фігури: 4, 18, 19, 20, 33, 34, 35, 36, 37, 38 і 
39.

◆ Фон (за бажанням): чиста фланель, фон із 
зображенням річки, фон із зображенням 
неплодоносної, сухої землі.

◆ Посібник центральної істини: на символах: 
«стріла» (символ спокуси) та «щит» (символ 
безгрішності Христа). (Див. стор. 70).

Урок 5
Господь Ісус Христос у спокушенні
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Пояснення Євангелії
«Змінене серце»

Коротко та чітко поясніть Євангелію, як запропоновано 
нижче. Або ви можете поділитися своїм особистим свідченням про 
навернення чи взяти «інтерв’ю» про навернення в хазяйки оселі чи 
помічника.

Помістіть символ «Бог», 3.
Можеш уявити собі життя в такому місці, де ніхто нікого не 

ображає, де ніхто не сумує, де ніколи не відбувається нічого 
поганого? В такому місці живе Бог! Та помешкання Бога 
називається Небесами. Небеса – місце набагато ліпше, ніж 
Земля, тому що там немає того, що живе в твоєму серці.

Помістіть символ «темне серце», 5.
В Біблії ми читаємо: «Людське серце найлукавіше над все та 

невигойне...» (Єр. 17:9). Твоє серце (твоя сутність, та частина 
тебе, яка думає та відчуває) сповнене гріхом та прагне до 
недобрих вчинків. Ось чому ти не слухаєшся своїх батьків, 
погано думаєш про когось, та й взагалі порушуєш Божий 
Закон. За гріх ти заслуговуєш на покарання від Бога – на вічну 
розлуку з Ним, на вічні страждання та горе. З гріхом у серці ти 
не можеш потрапити в Небеса.

Помістіть символ «чисте серце», 9.
Як же ти можеш одержати прощення гріхів? Як твоє серце 

може стати чистим в Божих очах? Існує лише один вихід.

Помістіть символ «хрест», 7.
В Біблії написано: «... кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує 

нас від усякого гріха» (1 Ів. 1:7). Ісус, Син Божий, прийшов на 
Землю, щоб померти за твій гріх. Ісус – святий (досконалий), 
Він ніколи не робив нічого поганого. Він прийшов, щоб 
померти за всі погані вчинки, які зробив ти. Ісус страждав 
на хресті, пролив Свою дорогоцінну кров та помер – так Він 
повністю заплатив за твій гріх, щоб ти міг одержати прощення 
та жити в Небесах. Прощення гріхів ти можеш одержати, 
тільки якщо приймеш Ісуса вірою як свого Спасителя. Повір у 
Того, Хто може спасти тебе від гріха та приготувати до життя в 
Небесах. Чи готовий ти до життя в Небесах?

Поміщайте символи 
вертикально, як вказано на 

зразку.

Якщо ви навчаєте дошкільнят, 
використайте інші вірші з 

Біблії – Рим. 3:23 та Ів. 3:16. 
Замініть також приклади гріха. 

Наприклад, вдарив когось, 
не ділишся іграшками або 

розриваєш / ламаєш те, що 
зробив інший.

 

 

 

ÁîãÁîã
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Урок
То була люта боротьба! Проте її не можна було ні побачити, 

ані почути, тому що вона відбувалась в душі Пилипа. 
Три місяці тому він прийняв Ісуса Христа як особистого 
Спасителя. Брати сміялись над ним, а іноді навіть ховали його 
Біблію. Тато і мати говорили:

- Ми не думаємо, що тобі так вже знадобилось спасіння; 
незабаром і це переростеш.

Так, бути християнином дуже важко, і Пилипові дуже 
хотілось все покинути. Він знав, що Господь Ісус спас його, і 
по-справжньому любив Господа. Але вдома було дуже важко, і 
хлопчику здавалось, ніби він роздвоюється.

- Хоч хтось може зрозуміти мене? – думав він у відчаї. – Чи 
може мені допомогти хто-небудь?

Відповідь на його питання дуже проста: «ТАК». Ось 
послухай: «Бо ми маємо... Первосвященика… випробуваного в 
усьому, подібно до нас, окрім гріха» (Євр. 4:15). Це ми читаємо 
в Біблії про Господа Ісуса. Він розуміє Пилипа, тому що також 
був спокушений залишити все, але не зробив цього. Ісус може 
допомогти і тобі, тому що Він пройшов через різні спокуси та 
випробовування, проте ніколи не грішив. На минулому уроці 
ми дізнались, що навіть в дитинстві Ісус не грішив.

Пройшов час. Ісус став дорослим. Декілька років Він 
допомагав Йосипу в майстерні.

Дія 1
(Чиста дошка; помістіть фігуру 34, Ісус).
Одного дня незвичайна звістка дійшла до Назарету й до 

теслярні.
- Якийсь чоловік проповідує біля річки Йордан, і багато 

людей приходять послухати його. Він христить їх в річці. Його 
кличуть Іваном Христителем.

То був син Захарії та Єлисавети, яких Марія відвідала перед 
народженням Ісуса! Тоді Божий Син зрозумів, що прийшов час 
залишити теслярську майстерню. Ісус пішов до Йордану, щоб 
зустрітись з цим проповідником.

(Приберіть фігуру 34, Ісус).

Дія 2
(Фон із зображенням річки; помістіть фігури 33, Іван 

Христитель, і 20, люди).
Іван Христитель знав Боже Слово і був чудовим промовцем. 

Послухати його приходили різні люди: молоді й старі, багаті й 
бідні, начальники або правителі і багато простих людей. Вони 
йшли з ближніх та з далеких міст, навіть з Єрусалиму. Всіх 
цікавило питання:

Ілюстрація 5-1

Якщо ви навчаєте дошкільнят, 
ви можете пропустити 
цей урок та повторити 
чотири перші уроки. Під час 
повторення використовуйте 
відповідні фігури для 
фланелеграфу. Під час 
навчання задавайте питання, 
які, в основному, стосуються 
подій історії. Але також ставте 
деякі питання до пояснення 
та застосування. Наприклад: 
«Чому Немовля назвали Ісус?» 
Чому Ісус прийшов на Землю? 
Де Він жив до цього?»

ЦІС

Поради надано вчителям, які 
вирішили викладати урок 
дошкільнятам.

Хрещення від Івана було 
ознакою каяття (коли люди 
відверталися від своїх гріхів), 
але не ознакою прощення.

Ілюстрація 5-2
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- Може, цей Іван – Месія, Обіцяний Спаситель?
- Ні, – відповідав Іван, – але Той, Хто йде по мені, 

потужніший від мене: я не достойний понести взуття Йому!
(Помістіть фігуру 34, Ісус).
І незабаром прийшов Той, про Кого говорив Іван. Люди 

не знали, Хто Він, але Іван знав. Коли Господь Ісус вийшов з 
натовпу і попросив Івана охристити Його, проповідник не міг 
повірити власним вухам.

- Хіба я повинен христити Тебе?! – запитав він. – Адже мені 
належить христитись від Тебе!

- Зараз саме так і потрібно зробити, – відповів Господь Ісус.
Тоді Божий Син увійшов у воду, та Іван христив Його.
(Замініть фігуру 34 на фігуру 35).
Коли ж Ісус вийшов з води, сталось чудо! Бог Святий Дух, в 

образі голуба, зійшов на Господа Христа.
(Помістіть фігуру 36, голуб).
І почувся голос з Неба!
- Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав! (Див. Мр. 1:11 

та Лк. 3:22).
(Помістіть фігуру 4, трикутник).
То був голос Бога Отця! Подивись, яка досконалість! Бог 

Отець і Бог Дух Святий погодились з Богом Сином: Ісус вірно 
вчинив. Ще цей випадок показує нам, що є тільки один Бог, але 
Він відкривається у трьох Особах.

(Приберіть фігуру 4, трикутник).
Іван Христитель все почув і зрозумів. Проте, крім Івана, 

ще хтось чув Божі Слова, але ненавидів кожну мить тієї події. 
Знаєш, хто це був? (Дозвольте дітям відповісти). Сатана, диявол, 
ворог Бога.

Ворог Бога завжди хоче зіпсувати все, що робить Бог. 
Це він спокусив перших чоловіка та жінку, примусивши їх 
засумніватись в Божому Слові і не послухатись Бога. Коли ж 
Бог послав Спасителя в світ, саме сатана вклав в серце царя 
Ірода думку вбити Господа Ісуса ще в дитинстві. Він не хотів 
допустити смерті Спасителя на хресті за гріхи всього людства. 
Якщо б Ісус не помер і не пролив Своєї крові, не було б ніякого 
прощення ані для тебе, ані для мене. Сатана дуже бажав 
примусити Ісуса згрішити, адже тоді б Христос ніколи не зміг 
спасти інших.

(Приберіть всі фігури).

Дія 3
(Чиста дошка або загальний вигляд пустелі; помістіть фігуру 34, 

Ісус).
Через декілька днів після хрищення Ісуса і після того, як 

Бог сказав, що Ісус – Його улюблений Син, Святий Дух повів 
Христа у пустелю для спокуси від диявола. Пустеля – це місце, 

Ілюстрація 5-3

Ілюстрація 5-4
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де майже нічого не росте, і ніхто не живе, там є лише каміння 
та пісок. Божий Син залишився там один з дикими тваринами. 
Сорок днів Він нічого не пив і не їв. Ісус дуже зголоднів! І саме 
тоді сатана прийшов спокушати Його.

(Помістіть фігуру 37, каміння та хліб).
- Якщо Ти Син Божий, – сказав диявол, – накажи цьому 

камінню, щоб воно стало хлібом. (Див. Мв. 4:3).
Ось, що він мав на увазі: «Твій Отець не піклується про Тебе. 

Він залишає Тебе голодним. Це з Його боку не дуже добре. Тобі 
не потрібна Його допомога. Ти можеш потурбуватись про Себе 
Сам».

Часто сатана робить такі речі й сьогодні. Тих, хто належить 
Богові, він намагається примусити засумніватись, що Господь 
добре піклується про них. Напевно, саме він послав Пилипові, 
про якого ми чули на початку уроку, такі думки: «Якщо б Бог 
любив тебе, то Він би не допустив цього».

Якщо ти любиш Господа Ісуса, сатана завжди буде посилати 
тобі такі думки. Ніколи не забувай, що твій Спаситель знає про 
все, що відбувається із тобою. Там, в Небесах, Він молиться 
за тебе, щоб зберегти тебе від гріха. Ісус повністю розуміє, що 
таке спокуса, і знає, про що просити Отця для тебе. Він може 
допомогти тобі й завжди робить це, молячись за тебе (Євр. 
7:25).

Ісус Христос дивився на каміння навколо Себе, і воно, 
мабуть, все більше здавалось Йому схожим на маленькі 
хлібини. Він міг взяти один з каменів і перетворити його на 
хліб, адже Він так зголоднів. Цей хліб втамував би Його голод. 
Однак, більш за все Ісус хотів виконати волю Свого Отця. А 
якщо б Він послухався сатани, то згрішив би. І Божий Син не 
підкорився спокусі.

Господь Ісус заховав Слово Боже в Своєму серці і 
скористався ним, щоб перемогти сатану. Господь відповів:

- Написано: Не хлібом самим буде жити людина, але 
кожним словом, що походить із уст Божих». (Див. Повт. 8:3 та 
Мв. 4:4).

Їжа підтримує життя твого тіла, але справжній ти, твоя 
душа, яка живе вічно, потребує Божого Слова. Якщо ти 
виконуєш Слово, що говорить Господь, то Він піклуватиметься 
про тебе. Тому дуже важливо знати, що саме Бог сказав у 
Своєму Слові. Це допоможе тобі відмовитись від всіх спокус 
сатани, які він вкладає в твій розум. Господь Ісус відмовився 
підкорятись сатані. І ворог Божий зазнав поразки. Якщо ти 
прийняв Господа Ісуса як Спасителя, не підкоряйся сатані, 
коли він шепоче тобі: «Слідувати за Ісусом Христом дуже 
важко, залиши Його». Або: «Якщо Бог любить тебе, життя 
не повинне бути таким складним, залиши Бога». Ти не 
повинен слухати ворога. Диявол – сильний ворог, але Христос 
сильніший за нього. Він переміг сатану, і з допомогою Господа 

Ілюстрація 5-5а

Див. Лк. 4:1-13 та Мр. 1:12. 
Пустеля, про яку йдеться, 
розташовувалась, вочевидь, 
нижче Йорданської долини. 
Діти, ймовірно, захочуть 
побачити цю територію на 
мапі.

ЦІС

Передайте по ряду камінь, 
щоб допомогти дітям краще 
запам’ятати цю частину історії.

Перетворити камінь на хліб – 
не гріх, але гріх – послухатися 
сатану.

Ісус не грішив ані словами, 
ані вчинками, ані думками 
чи бажаннями. Він одержав 
перемогу над сатаною у 
такий спосіб, який можуть 
використовувати всі віруючі 
– Він користувався Словом 
Божим.

ЦІС
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ти також можеш мати перемогу. Проте боротьба Ісуса була 
набагато важчою, ніж у тебе, але кожен раз Він перемагав 
сатану! Тому Божий Син може допомогти тобі. Коли погані 
думки приходять в твій розум, проси у Господа Ісуса сили 
сказати сатані «НІ».

(Помістіть фігуру 38, Анголи).
Але Божий ворог мав ще інші задуми. Він переніс Господа 

Ісуса на дах храму.
- Якщо Ти Син Божий, кинься додолу, – сказав спокусник, – 

адже написано: «... Він накаже про Тебе Своїм Анголам, і вони 
на руках понесуть Тебе, щоб об камінь коли не спіткнув Ти 
Своєї ноги». (Див. Пс. 90 (91):11, 12 та Мв. 4:6).

Бачиш, сатана використав слова з Біблії, але розтлумачив 
їх невірно. Він пропустив одну частину, в якій говориться, 
що Анголи будуть «… тебе пильнувати на всіх дорогах 
твоїх...». Бог наказав Анголам пильнувати нас, коли ми йдемо 
Божим шляхом і робимо те, що хоче Він. Диявол спробував 
вкласти інший зміст у цей вірш. Тобто, він говорив: «Давай 
подивимось, який Бог сильний. Звичайно, Він використає 
Свою силу, щоб захистити Тебе».

Господь подивився вниз на вулиці Єрусалиму. Біля 
храму завжди було багато людей. Якщо Він кинеться вниз 
і залишиться неушкодженим, люди побачать, що Його 
захистила Божа сила, та підуть за Ним. Це була серйозна 
спокуса. Але такий шлях не був Божим. Тому Господь Ісус і 
тепер сказав «НІ» цій спокусі. Божий Син використав інший 
вірш із Біблії.

- Написано: Не спокушуй Господа Бога свого! (Див. Повт. 
6:16 та Мв. 4:7).

Ісус просто поклався на Боже Слово, яке було в Його серці. 
Він не згрішив!

Якщо ти любиш Господа Ісуса, сатана також намагатиметься 
примусити тебе не слухатись Бога заради того, щоб стати 
відомим, щоб інші приймали тебе. Наприклад, ви з друзями 
запізнились на урок. Друзі говорять: «Скажемо, що не чули 
дзвінка». Що зробиш ти? Якщо відмовишся сказати неправду, 
мабуть, залишишся без друзів? Дуже важко робити вірний 
вибір. Господь Ісус знає, як це важко. Але Він може допомогти 
тобі слухатись Бога. Пам’ятай, Божий Син молиться за тебе. 
Він також завжди поруч з тобою, коли ти в спокусі. Той, Хто не 
підкорився сатані, допоможе й тобі не піддаватись спокусам.

(Помістіть фігуру 39, світ).
Однак, Божий ворог все ще не залишав надії. Він повів Ісуса 

Христа на високу гору. Із самої вершини було видно дуже 
далеко, то був чудовий краєвид.

- Бачиш ці царства світу? - підлещувався сатана. – Я все це 
дам Тобі, якщо Ти впадеш на коліна та вклонишся мені. (Див. 
Мв. 4:8-9).

Ілюстрація 5-5b
Якщо можливо, покажіть дітям 

ілюстрацію, де зображено, як 
храм височів над долиною 

Кедрон. Це допоможе 
дітям зрозуміти, як високо 

знаходився наріжник храму.

Сатана намагався трактувати 
Пс. 90 (91):11-12, як підставу 

для дій, які без такої підстави 
вважалися б гріхом.

Ілюстрація 5-5c

ЦІС
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Можливо, ти бачив в своєму житті щось таке, що 
могло б зробити тебе відомим, і, звичайно, бажав цього? 
Біблія говорить, що царства, які показав спокусник, були 
привабливими. Господь Ісус міг стати їх володарем. Але чи 
вклониться Господь Ісус сатані замість Свого Отця, Бога? Ні. 
Божий Син зійшов на землю, щоб чинити волю Отця. І Він 
слухатиметься лише Бога.

- Відійди, сатано! – наказав Господь Ісус Христос. – Бо ж 
написано: Господеві Богові своєму вклоняйся, і служи Одному 
Йому! (Повт. 6:13 та Мв. 4:10).

Знову Господь Ісус відповів дияволу Словом Божим.
(Приберіть всі фігури).
Якщо ти християнин, я впевнений, що сатана прикладає 

всіх зусиль, щоб умовити тебе не послухати Бога, а замість 
цього пропонує тобі все, що побажаєш: «Спиши домашнє 
завдання і отримаєш гарну оцінку». Або: «Візьми гроші на 
морозиво з мамчиного гаманця, вона і не помітить цього». 
Важко сказати «НІ». Господь Ісус знає, як це важко, але Він 
Сам показав нам, як протистояти сатані. Кожного разу Божий 
Син відповідав спокуснику словами з Біблії. Тому тобі дуже 
важливо знати Боже Слово, запам’ятовувати вірші з нього. 
Коли сатана прийде до тебе зі своїми задумами, ти вже будеш 
знати, що так не слід робити і зможеш сказати: «Так говорить 
Біблія». Коли сатана каже: «Спиши» або «Візьми гроші», 
якими словам з Біблії ти можеш відповісти? (Дозвольте дітям 
відповісти).

Чудово, що Господь Ісус відповідав сатані Божим Словом. 
Нарешті Божий ворог залишив Христа до часу.

Дія 4
(Загальний вигляд пустелі).
І після того сталось щось дуже чудове.
(Помістіть фігури 34, Ісус, та 18 і 19, Анголи).
Анголи прийшли і служили Господу Ісусу. Я думаю, що 

вони принесли Йому їжу, і не тільки хліб! Напевно, вони 
також підбадьорювали Його. Ісусу не потрібно було стрибати з 
наріжника храму для того, щоб Анголи піклувались про Нього. 
Йому необхідно було лише сказати «ні» сатані і «так» Богу, і 
Бог відразу послав Анголів, виявляючи таким чином Свою 
любов і турботу.

Ми повинні бути дуже вдячними Господу Ісусу за те, що Він 
побажав пройти ці спокуси. Адже тепер Він може допомагати 
тим, хто у спокушенні, тому що Сам переніс це (Євр. 2:18). 
Якщо ти відчуєш, що підкоритись Богові важко, коли сатана 
спокушує тебе, не говори – «ніхто не розуміє мене». Адже тебе 
повністю розуміє Господь Ісус. Він молиться, щоб зберегти 
тебе від гріха. Божий Син з тобою, щоб допомогти тобі 
перемогти сатану. Він допоможе тобі пам’ятати Боже Слово і 

Ілюстрація 5-6

ЦІС

Можливо, ви захочете скласти 
перелік біблійних віршів, 
які допоможуть дітям за 
різних спокус. У прикладній 
діяльності подано ідею, як 
можна це зробити.

ЦІС
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використовувати його проти диявола.
Перед тим, як ми закінчимо це заняття, тихо в своєму 

серці розкажи Господу про свою боротьбу і попроси у Нього 
допомоги. І тоді ти пізнаєш, що саме так, як і говорить Біблія, 
Він в силі допомагати тим, хто в спокусі.

Питання для повторення
1. Як звали людину, яка христила Ісуса? (Іван Христитель).
2. Де Іван христив Ісуса? (В річці Йордан).
3. Що зробив Бог Отець під час хрищення Господа 

Ісуса? (Бог Отець промовив з Неба та сказав: «Це Син Мій 
Улюблений...»).

4. Що зробив Бог Святий Дух? (Бог Святий Дух прийняв образ 
голуба, спустився з Неба та почив на Господі Ісусі).

5. Скажи пропущене слово. Бог – один, але в той самий час 
– __________ Особи. (Три).

6. Хто є ворогом Бога та всіх Божих дітей? (Сатана, диявол).
7. Де Ісус переживав спокуси та як довго? (У пустелі; сорок 

днів).
8. Якою була перша спокуса? (Сатана пропонував Ісусу 

перетворити каміння на хліб).
9. За допомогою чого Господь Ісус перемагав спокуси? (Він 

цитував Слово Боже).
10. Як Господь Ісус, там, в Небесах допомагає християнам у 

спокусах? (Він молиться про те, щоб вони утримувались від 
гріха).

11. Що б ти відповів, якби хтось сказав тобі: «Навряд чи 
Господь Ісус може зрозуміти, що значить переживати 
спокуси»? (Він знає, що таке спокуса, тому що Сам був 
спокушений).

12. Господь Ісус може допомогти нам у спокусах з двох 
причин. Одна причина – Він так само пережив спокуси. 
Яка інша причина? (Він ніколи не грішив).

Прикладна діяльність
«Використовуй Боже Слово»

Ісус переміг сатану за допомогою Слова Божого, яке знав 
напам’ять. За допомогою поданої інформації поясніть дітям, як вони 
можуть навчитися долати спокуси за допомогою Слова Божого.

Шістьом дітям роздайте по одному біблійному віршу (вірші 
подано нижче). Читайте «спокуси». Дитина, яка має вірш, за 
допомогою якого можна подолати ту чи іншу спокусу, читає вірш 
вголос. Це – відповідь Бога на спокусу.

1. «Обман – не такий вже й великий гріх. Нічого, можна 
трохи прибрехати!» («Тому то, неправду відкинувши, говоріть 
кожен правду до свого ближнього...» /Еф. 4:25а/).

Гра для повторення
«Мітка»

Грайте, як вказано в грі 
«Ґудзик». Проте цього 

разу на днищі будь-яких 
чотирьох відділів картонного 

контейнеру для яєць поставте 
«мітку» («Х»), а в решті відділів 

напишіть бали.

Якщо дитина правильно 
відповідає на питання, вона 

може потрясти контейнер, 
відкрити його та зазирнути під 
ґудзик. Якщо ґудзик потрапив 

до відділу з «міткою», хід 
команди завершується. 

Якщо під ґудзиком записано 
бали, вони зараховуються 

команді. За бажанням, дитина 
може продовжувати трясти 
контейнер, відкривати його 

та заглядати під ґудзик, якщо 
потрапляє у відділ з балами. 

Якщо ґудзик потрапляє у 
відділ з «міткою», хід команди 

завершено, та команда 
втрачає всі бали, набрані за 

цей хід.

Перемагає команда, яка 
набере більше балів.

Гра для повторення
6 уроку

Щоб підготуватися до шостого 
уроку, спитайте дітей, в яку 

гру вони хотіли б пограти 
наступного тижня.
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2. «Ти занадто слабкий, щоб подолати спокусу». («...
більший бо Той, Хто в вас /Дух Святий/, аніж той, хто в світі /
сатана/» /1 Ів. 4:4б/).

3. «Ніхто не бачить! Давай, зроби цю капость!» («Бо Він 
аж на кінці землі придивляється, бачить під небом усім» /Йов 
28:24/).

4. «Ісус далеко, в Небі. Йому все одно, хитруєш ти чи ні. 
Тож можеш списувати!» («...Він /Господь Ісус/ завжди живий, 
щоб за них заступитись /молитися/» /Євр. 7:25б/).

5. «Не слухатися батьків – це круто!» («Діти, – слухайтеся 
своїх батьків у Господі, бо це справедливе!» /Еф. 6:1/).

6. «Бери ці гроші!» («Не кради!» /Вих. 20:15/).

Зробіть по одній копії картки (стор. 71) для кожної дитини.
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ПИСАННЯ
Ів. 1:29, 35-50
Мр. 1:16-30; 2:13-17
Лк. 6:12-16

ЦЕНТРАЛЬНА ІСТИНА
Ісус Христос закликає кожного стати Його 
учнем

ЗАСТОСУВАННЯ

Для неспасених: Послухайся Його, коли 
Він покличе тебе.

Для спасених: Завжди залишайся вірним 
учнем.

ВІРШ ДЛЯ ЗАПАМ’ЯТАННЯ
«Коли хоче хто йти вслід за Мною, 
хай зречеться самого себе, і хай візьме 
щоденно свого хреста, та й за Мною йде» 
(Лк. 9:23).

НАОЧНІ ПОСІБНИКИ

◆ Ілюстрації: 4-2, 4-3, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 і 6-6.
◆ Або фігури: 20, 30, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48 і 49.
◆ Фон (за бажанням): фон із зображенням 

узбережжя та загальний вигляд місцевості.
◆ Посібник центральної істини: на «слідах». 

(Див. стор. 72).
◆ Можливо, ви захочете підготувати додаткові 

слова на смугах: «вірити», «розповідати», 
«залишити», «вчитися» та «слухатися». 
Скористайтеся словами під час викладання 
уроку.

ПРИКЛАДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

◆ Крейда, або пряжа, або маркер і біла дошка, 
або великий аркуш білого паперу.

◆ Та/або копія картки для кожної дитини (стор. 
73).

◆ Ножиці, клей та кольоровий картон.

Урок 6
Господь Ісус закликає учнів

ПЛАН УРОКУ

Вступ
«Оце Агнець Божий!»

Розвиток подій
1. Андрій та Іван пішли за Ісусом

 ЦІН
2. Вони залишились з Ним на цілий 

день
3. Андрій привів Симона до Ісуса
4. Симон стає учнем
5. Пилип стає учнем
6. Натанаїл стає учнем ЦІН
7. Один розповідає іншому про 

Господа Ісуса ЦІС
8. Петро, Андрій, Яків та Іван 

працюють з неводом
9. Господь Ісус: «Ідіть за Мною ...»
10. Вони залишають невід та ідуть за 

Ним
11. Господь Ісус кличе Матвія ЦІНС
12. Господь Ісус молиться

Кульмінація
Він обирає Дванадцятьох

Завершення
Ісус навчає учнів ЦІС
Він посилає їх на проповідь ЦІНС
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Пояснення Євангелії
«Життя після смерті?»

Ти коли-небудь думав про смерть? Більшість дітей не 
думають про смерть, поки не помирає люба серцю людина. Як 
ти вважаєш, що відбувається після смерті? (Дозвольте дітям 
відповісти).

Покажіть картку «Х».
Деякі діти вважають, що після смерті нічого не відбувається. 

Тіло ховають, та людини більше не існує. Але Біблія говорить 
про те, що в тебе є й тіло, й душа. Тіло справді помре, а душа 
житиме вічно.

Покажіть картку з колом і стрілкою.
Деякі діти знають, що душа їхня живе вічно, але вважають, 

що душа повернеться на землю в іншому тілі або створінні. 
Таке повернення вони називають реінкарнацією. Але в Своєму 
Слові Бог каже: «... людям призначено вмерти один раз, потім 
же суд» (Євр. 9:27). Кожен з нас проживе своє життя лише 
один раз, а потім зустрінеться з Богом та увійде у вічність.

Покажіть картку зі стрілкою, що вказує вгору.
Деякі діти знають, що мають душу, та що на Землі вони 

живуть лише раз, але вважають, що душа їхня автоматично 
потрапить в Небеса. Та чи це так? (Дозвольте дітям відповісти).

Покажіть картку зі стрілкою, що вказує вниз та вгору.
Правда в тому, що дехто потрапить в Небеса та житиме 

з Богом, а дехто навіки залишиться далеко від Бога та 
проводитиме вічність у пеклі. В Біблії написано: «... всі 
згрішили» (Рим. 3:23). Всі ми – грішники. Всі ми чинимо 
неправильно; всі ми порушили Божий закон, а Бог каже, що 
кожен, хто грішить, заслуговує на смерть (на вічну розлуку з 
Богом та вічність у пеклі).

Покажіть картку з зображенням хреста.
Але Бог любить тебе та зробив усе можливе, щоб ти міг 

одержати прощення гріхів. Він прислав на Землю Свого 
Сина, Господа Ісуса, щоб Його Син помер за твій гріх. В Біблії 
написано: «... Христос один раз постраждав був за наші гріхи, 
щоб привести нас до Бога» (1 Пет. 3:18). Ісус помер замість 
тебе. Він взяв на Себе покарання, на яке заслуговуєш ти, і 
зробив це для того, щоб привести тебе до Бога. Божий Син 
повернувся до життя. Він живий. Якщо ти ще не прийняв Ісуса 
вірою як свого Спасителя, ти можеш зробити це сьогодні.

Підготуйте прості картки, 
як показано на зразку, або 

малюйте символи на дошці.
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Урок
Дія 1

(Вигляд із зображенням узбережжя; помістіть фігури 33, Іван 
Христитель, 20, люди, і 40, Ісус).

- Дивіться! – сказав Іван Христитель, і всі обернулись. – Оце 
Агнець Божий, що на Себе гріх світу бере. (Див. Ів. 1:29).

Напевно, деякі послідовники Івана вже і не згадували 
про давню Божу обітницю. Агнець (Ягнятко) Божий. А 
ці слова навели на роздуми про ягнят на жертовнику в 
Єрусалимському храмі. Їх вбивали одного за одним, текла кров 
(вона витікала з тіла тварин). Ті ягнята вмирали за гріхи. Але 
вони не могли позбавити людей від гріхів. Бог наказав робити 
це до того часу, поки не прийде Його єдиний Син, Господь Ісус 
Христос, і стане Божим Агнцем.

(На короткий час замініть фігуру 40 на фігуру 30).
Його кров проллється на хресті і позбавить людей від гріхів. 

Після цього більше не знадобляться ані ягнята в жертву за 
гріхи, ані будь-які інші жертви. «Гріхи всього світу», – сказав 
Іван. Так, всі люди грішні, це означає, що я і ти також згрішили. 
Саме за наші гріхи, за те, що ми не слухались Бога, і помер Ісус 
Христос.

(Приберіть всі фігури).

Дія 2
(Вигляд із зображенням узбережжя; помістіть фігури 41, Андрій, 

та 42, Іван).
Двоє учнів Івана були в той день зі своїм вчителем, коли 

проходив Христос. Іван знову сказав:
- Ото Агнець Божий. (Див. Ів. 1:36).
Двоє учнів відразу залишили Івана і пішли за Ісусом. Вони 

хотіли більше дізнатись про Нього, Агнця Божого, адже 
збирались стати Його учнями та послідовниками. Але тут 
виникає питання, що значить бути учнем Ісуса Христа? Учень 
– це той, хто, перш за все, прийняв Господа Ісуса Христа як 
Агнця Божого, Який помер за його гріхи. Ісус Христос все 
ще є Агнцем Божим, Який став останньою жертвою за гріх 
назавжди. І в наш час Божий Агнець закликає чоловіків, жінок, 
хлопчиків і дівчаток до Себе стати Його учнями. Відгукнутись 
на Його поклик – значить повірити в Нього як у Того, Хто 
помер за твої гріхи, і покластись на Нього в тому, що Він 
забере всі твої гріхи і очистить тебе перед Богом навіки.

(Помістіть слово «вірити»).
Саме так стають послідовниками або учнями Агнця Божого. 

Повірити в Господа Ісуса – значить почати життя покори Йому.
(Помістіть фігуру 40, Ісус).
Божий Син обернувся до чоловіків, які йшли за Ним.

Ілюстрація 6-1

Ілюстрація 4-2

Ілюстрація 4-3

ЦІН
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Ілюстрація 6-3

«Месія» означає «Христос» або 
«Обіцяний».

- Чого ви шукаєте?
- Вчителю, де Ти живеш? – спитали в свою чергу вони.
- Ідіть та подивіться, – відповів Ісус.
Вони так і зробили і залишились із Ним на весь день. 

Двоє учнів, які до того слідували за Іваном, тепер пізнавали 
Господа Ісуса. Про які чудові речі вони, Андрій та Іван, (не Іван 
Христитель, а інший Іван), напевно, дізнались того дня!

(Приберіть всі фігури).

Дія 3
(Загальний вигляд місцевості; помістіть фігуру 41, Андрій).
Андрій насилу міг дочекатись того моменту, коли зможе з 

кимось поділитись чудовою новиною. Він неодмінно повинен 
розповісти про цю Людину своєму братові Симону.

- Симоне! – радісно сповістив він. – Ми знайшли Месію!
(Помістіть фігуру 43, Петро).
Немає нічого дивного, що Андрій так хвилювався та радів. 

Бо, наскільки він пам’ятав, ті, хто любили Бога, передвіщували 
про прихід Месії. Вони шукали Його, сподівались, що ось-ось 
настане мить Його приходу. І ось Він прийшов! Симон відразу 
ж приєднався до свого брата, і вони разом поспішили до 
Господа Ісуса, Сина Божого.

(Помістіть фігуру 40, Ісус).
- Ти – Симон, – сказав Господь Ісус, – ім’я тобі буде Петро.
Симон, якого назвали Петром, так само зрадів, як і Андрій. 

Напевно, потім брати розповіли про це своєму другові Пилипу, 
бо Пилип також жив в цьому місті.

(Приберіть всі фігури).

Дія 4
(Загальний вигляд місцевості, помістіть фігури 40, Ісус, та 44, 

Пилип).
Наступного дня Господь Ісус знайшов Пилипа.
- Йди за Мною, – сказав Він.
Таким чином, і Пилип став учнем Господа Ісуса. Цей чоловік 

дуже зрадів і відразу ж пішов на пошуки Натанаїла.
(Приберіть фігуру 40, Ісус, і помістіть фігуру 45, Натанаїл).
- Ми знайшли Обіцяного Месію, – сказав він Натанаїлу, – 

про Якого писали Мойсей та пророки! Це Ісус, син Йосипа, з 
Назарету!

(Напевно, Пилип не розумів, що Ісус був Сином Божим).
- З Назарету?! – вигукнув Натанаїл. – Чи може щось добре 

прийти звідти?
- Піди і подивись, – відповів Пилип.
(Помістіть фігуру 40, Ісус).
Коли Господь Ісус побачив Натанаїла, то сказав:

Ілюстрація 6-2

За біблійних часів ім’я людини 
розкривало характер людини. 

Ім’я «Петро» означає «скеля». 
Симон став одним з вибраних 

послідовників Ісуса, тому 
згодом він стане іншою, 

зміненою людиною, сила якої 
в Господі.
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- Ось, справді, чесна людина.
- Звідки Ти знаєш Мене? – запитав Натанаїл.
- Перш, ніж Пилип покликав тебе, Я бачив тебе під фіговим 

деревом, – відповів Ісус.
Ось, що Божий Син хотів цим сказати: «Я знав тебе ще до 

того, як ти почав думати про Мене».
Ісус знає також і тебе таким, яким ти є. І Він любить тебе! 

Він кличе тебе відвернутись від своїх гріхів і прийти до Нього. 
Божий Син закликає тебе стати Його послідовником, так само, 
як Він закликав Натанаїла. Можливо, ти усвідомлюєш, що Він 
запрошує тебе стати Його послідовником, і хочеш відгукнутись 
на Його поклик, але не знаєш, як це зробити. Якщо у тебе 
буде бажання поговорити зі мною про це, наприкінці уроку я 
буду біля фланелеграфу і з радістю дам тобі відповіді з Божого 
Слова. Підійди до мене, і ми поговоримо.

- Вчителю, – сказав Натанаїл. – Ти – Божий Син! Ти – Цар 
Ізраїлів! (Або Цар Юдейський).

Навіть не дивлячись на те, що Пилип говорив про Ісуса, як 
про сина Йосипа, Натанаїл повірив, що Ісус – Син Бога. Андрій 
привів Симона, свого брата; Пилип привів Натанаїла, свого 
друга. Бути учнем Ісуса Христа також означає розповідати 
іншим про Нього.

(Помістіть слово «розповідати»).
Чи є у тебе братик, або друг, якому б ти міг розповісти про 

Спасителя? Напевно, вони питають тебе, чому ти читаєш 
Біблію, або чому не кепкуєш зі стареньких людей на вулиці. Чи 
скористався ти такою нагодою, щоб розповісти їм про Ісуса 
Христа? Ти можеш запросити своїх друзів сюди на наступне 
заняття, щоб вони також могли почути Слово Боже. Господь 
Ісус все ще закликає людей стати Його учнями. Отже, бути 
учнем означає не соромитись визнавати перед іншими свою 
залежність від Ісуса Христа. Пилип розповів про це Натанаїлу.

Господь Ісус, напевно, посміхнувся, коли сказав:
- Натанаїле, ти побачиш ще більше, ніж це.
(Приберіть всі фігури).
Ми вже дізнались про п’ятьох чоловіків, що стали учнями 

Божого Сина. Пам’ятаєш їхні імена? Вони дуже бажали більше 
дізнатися про Ісуса і знали, що Його слова – дуже важливі. 
Свій вільний від роботи час ці люди проводити в спілкуванні з 
Божим Сином.

Дія 5
(Фон із зображенням узбережжя).
Андрій, Петро та Іван були рибалками. Брат Івана, Яків, 

який теж ловив з ними рибу, чув про Господа Ісуса Христа. А 
Петро та Андрій, познайомившись з Сином Божим, напевно, 
більше розмовляли про Нього, ніж про будь-що інше.

ЦІН

ЦІС
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(Помістіть фігури 46, Андрій і Петро, та 47, Іван і Яків).
Одного ранку рибалки готували неводи для роботи. Петро 

та Андрій закидали невід у воду і знов витягували його, 
вимиваючи пісок та маленькі камінці. Іван та Яків з батьком 
лагодили невід у човні.

(Помістіть фігуру 40, Ісус).
І ось вони побачили Ісуса, Який йшов вздовж берега. 

Кожного разу, бачачи Його, вони дуже раділи. Божий Син 
підійшов прямо до них:

- Ідіть услід за Мною, – промовив Він, – і Я зроблю, що 
станете ви ловцями людей. (Див. Мр. 1:17).

Рибалки зрозуміли, що цей поклик був особливим. Це 
означало: «Залишіть свою працю; припиніть ловити рибу. 
Прийдіть і пізнайте Мене. Дозвольте Мені навчити вас істинам 
про Бога. А потім Я посилатиму вас приводити інших людей до 
Мене».

Як ти гадаєш, що відчували рибалки? Напевне, почуття 
були подвійними. Це чудово – бути запрошеним або вибраним 
слідувати за Господом. Але залишити працю? Мабуть, чоловіки 
згадали про те, як важко вони працювали на інших, щоб 
заробити достатньо грошей і купити собі власні човни; як 
вранці вони привозили багато риби на берег, розвантажували 
човни, відсортовуючи маленьку рибу від великої, а люди тим 
часом чекали, щоб купити свіжої риби. Що, вони вже тепер не 
ловитимуть рибу щодня? І більше не продаватимуть її? А де ж 
брати гроші, щоб годувати сім’ї?

Проте рибалки не довго роздумували про це, бо Біблія 
говорить, що «зараз» (Мр. 1:18) Петро та Іван залишили невода 
і пішли за Ісусом. Іван та Яків залишили батька і своє ремесло 
(Мр. 1:19-20). Господь Ісус вибрав їх, і вони пішли за Ним.

(Приберіть всі фігури).

Дія 6
(Загальний вигляд місцевості).
Господь Ісус сказав, що Бог Отець знає про наші потреби, і 

якщо ми надамо Йому перше місце в житті, Він задовольнить 
їх (Мв. 6:31-33). Учні бажали покластись в цьому на Господа 
Ісуса. Вони знали, що Бог любить їх, і вірили, що Він 
піклуватиметься про них.

Можливо, цим людям було важко уявити, як Ісус міг 
любити всіх. Вони часто разом проходили біля місця, де сидів 
Матвій, збирач податків. Люди ненавиділи його, адже зазвичай 
збирачі податків були нечесними людьми.

(Помістіть фігуру 48, Матвій).
Вони часто забирали у людей надмірно грошей. День за 

днем Матвій сидів на своєму місці на березі Галілейського 
озера. Одного дня Ісус проходив біля цього місця. Багато 
людей оточували Христа.

Ілюстрація 6-4

Можливо, діти з задоволенням 
попрацюють з «неводом».

Діти можуть зіграти роль Івана 
та Якова, коли вони пішли за 

Ісусом.
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(Помістіть фігури 20, люди, і 40, Ісус).
Серед них були також Андрій, Петро та інші учні. Господь 

Ісус подивився на Матвія і сказав.
- Іди за Мною.
Тієї ж хвилини Матвій залишив своє місце, гроші і пішов за 

Ісусом!
Петро та Андрій залишили свої човни, Матвій залишив 

свою посаду збирача податків, тому що бути учнем Ісуса 
Христа – означає також щось залишити.

(Помістіть слово «залишити»).
Для тебе це не означає залишити дім або школу, але 

покинути все те, що є поганим у твоєму житті: погані слова, 
погану компанію, погані звички, поганий характер, ... ти знаєш 
що ще. Чи готовий ти? Це може призвести до зміни твоїх 
сподівань та задумів, тому що ти віриш в те, чому вчить Біблія. 
Ти знаєш, що необхідно залишити.

Може, ти вже є учнем Ісуса, але щось інше стало 
важливішим для тебе. Якщо по телебаченню буде дуже цікава 
програма, ти пропустиш урок? Коли твій друг попросить 
тебе погратись з ним замість того, щоб іти на гурток «Добра 
звістка», яке рішення ти приймеш? Попроси Бога, щоб Він 
простив тебе і допоміг бути вірним послідовником Господа 
Ісуса Христа.

Тепер ми знаємо про сімох учнів, яких Ісус покликав 
працювати для Нього. Давай назвемо їхні імена: Андрій та 
Петро, Яків та Іван, Пилип та Натанаїл (якого іноді називають 
Варфоломій), та Матвій. Однак, Господь Ісус хотів посилати 
дванадцять чоловік на працю для Нього.

Одного суботнього дня Господь Ісус піднявся на гору.
(Приберіть фігуру 40, Ісус).
Біблія говорить, що Він пішов туди помолитись і молився 

цілу ніч. Ісус повинен був вибрати ще учнів для Своєї праці. 
Дуже важливо зробити правильний вибір. Тому Він говорив 
про це зі Своїм Отцем всю ніч.

(Приберіть всі фігури).
Вранці, коли Божий Син зійшов з гори, на Нього, напевно, 

вже чекало багато учнів (тих, хто любив слухати Його). Боже 
Слово говорить: «... обрав із них Дванадцятьох…» (Лк. 6:13). 
Ми вже назвали сімох. А ось ще п’ять: Хома, ще один Яків, 
Симон, Тадей та Юда Іскаріот.

Дія 7
(Загальний вигляд місцевості; помістіть фігуру 49, Ісус та учні).
Ці люди ніколи в своєму житті не зустрічали такого 

Вчителя, як Господь Ісус Христос. Їм подобались хвилини, 
проведені наодинці із цим чудовим Вчителем. Божий Син 
проводив багато часу, навчаючи Своїх учнів про Бога та про 

Ілюстрація 6-5

ЦІН

ЦІС

Бог обирає звичайних людей 
для надзвичайної праці!

Ілюстрація 6-6
За бажанням, ви можете 
підготувати смуги з іменами 
дванадцяти учнів.
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Його шляхи. Іноді вони не відразу Його розуміли, але Ісус 
був терплячим, тому що Його наука була дуже важливою для 
кожного учня.

Господь Ісус все ще кличе людей стати Його учнями. Якщо 
ти вже учень Ісуса, то будеш навчатись у Нього. Звичайно, ти 
не зможеш сидіти поруч з Ним на пагорбі, як тут зображено, 
але будеш навчатись, читаючи Біблію. Кожного разу, коли 
читають або пояснюють Боже Слово, ти повинен дуже уважно 
слухати. Якщо ти вже достатньо дорослий, щоб читати Біблію, 
то роби це щодня, особливо, якщо ти належиш Господу 
Ісусу. Якщо ти захочеш поговорити зі мною про те, як читати 
маленькі уривки з Біблії кожного дня, підійди до мене після 
уроку. Учні завжди вчаться у Ісуса Христа.

(Помістіть слово «вчитися»).
Навіть коли ти зістарієш, тобі все ще треба буде багато чого 

пізнати!
Після того, як учні дізнались про багато речей, Господь Ісус 

Христос послав їх на працю для Нього. Учні ж не говорили: 
«Ми не хочемо іти». Вони підкорялись своєму Господеві. Ці 
люди знали, що бути учнем означає слухатись Учителя.

(Помістіть слово «слухатися»).
Теж саме це означає і для тебе, якщо ти збираєшся стати 

учнем Ісуса. Коли ти приймеш Господа Ісуса, Агнця Божого, 
почнеться твоє життя покори Йому. Читаючи Біблію, ти будеш 
пізнавати, яким Він хоче бачити тебе, і будеш виконувати 
Його Слово. Ти знаєш, що Бог, наприклад, говорить: 
«Діти, – слухайтесь своїх батьків» (Еф. 6:1). Як учень, ти 
підкоряєшся Богу, слухаючись своїх батьків, навіть якщо тобі 
це не подобається. Своєю покорою Господу Ісусу Христу ти 
показуєш, що ти Його учень.

Господь Ісус закликає всіх людей, всіх дітей стати Його 
учнями. Чи чуєш ти в своєму серці, що Він кличе і тебе? Він 
говорить: «Іди за Мною». Якщо ти справді хочеш стати Його 
учнем, скажи Йому тихо у своєму серці: «Дорогий Агнець 
Божий, я дякую Тобі за те, що Ти помер за мене. Будь ласка, 
очисти мене від моїх гріхів і зроби Твоїм учнем».

Може, ти вже став учнем, але, дізнавшись, що необхідно 
покладатись на Господа, свідчити, залишити все погане, 
навчатись та підкорятись, ти зрозумів, що часто чинив 
неприємне Господу. Розкажи Йому про це, коли ми 
молитимемось, і попроси у Нього пробачення та допомоги 
бути кращим учнем.

ЦІС

ЦІС

ЦІН

В кінці уроку можна 
запропонувати дітям 

помолитися тихо (в серці) 
своїми словами. Нехай діти 

скажуть Богові про те, що 
вони бажають віддати Йому. 

Слова «всюди, завжди, 
все» служитимуть гарним 

нагадуванням. Можливо, ви 
захочете зробити для дітей 

закладки, які нагадуватимуть 
дітям про їхнє посвячення.

ЦІС



6161

Питання для повторення
1. Чому Ісуса названо Агнцем Божим? (Ягня помирало за гріхи 

людей. Ягнят заколювали на жертівнику в храмі; лилася кров. 
Господь Ісус помер за гріхи світу та пролив Свою кров).

2. Чому двоє учнів Івана Христителя вирішили піти за 
Ісусом? (Вони бажали багато чого навчитися в Нього).

3. Як сьогодні хлопчик або дівчинка може стати учнем 
Ісуса? (Повірити в Господа Ісуса як в Агнця Божого, Який помер 
за їхні гріхи).

4. Чому Андрій розповів про зустріч з Ісусом своєму 
братові Симону? (Бог обіцяв дати світові Месію; Андрій 
знайшов Месію та хотів, щоб Симон також зустрівся з ним).

5. Що важливе зробити Андрій та Пилип, що має робити 
кожний справжній учень? (Вони розповідали іншим про 
Ісуса).

6. Що Ісус мав на увазі, коли сказав рибалкам: «Ідіть услід 
за Мною, і Я зроблю, що станете ви ловцями людей»? 
(«Залишіть свою працю; припиніть ловити рибу. Прийдіть і 
пізнайте Мене. Дозвольте Мені навчити вас істинам про Бога. 
А потім Я посилатиму вас приводити інших людей до Мене»).

7. Чотири рибалки відразу ж залишили свої човни та свою 
справу. Чому це рішення було дуже важливим, хоча 
зовсім нелегким? (Тим учням потрібно було залишити свою 
працю, якщо вони хотіли слідувати за Ісусом).

8. Перші учні, можливо, дивувалися, коли Ісус покликав і 
Матвія стати учнем. Чому учні, напевно, здивувалися? 
(Матвій був митарем; а більшість людей ненавиділи митарів, 
тому що ті обкрадали народ).

9. Щоб стати учнем Ісуса, ти маєш бути готовий дещо 
залишити. Що саме? (Наприклад, відмовитися від поганих 
слів, залишити погану компанію, погані звички, поганий 
характер).

10. Іноді навіть учні Ісуса мали дещо залишити з любові до 
Господа. Наведіть один або два приклади.

Питання для дошкільнят
1. Чому Ісуса називали Агнцем Божим? (Ісус віддав Своє 

життя за наші гріхи).
2. Що зробили рибалки, коли Ісус покликав їх? (Пішли за 

Ісусом).
3. Як ти можеш слідувати за Ісусом? (Прийняти Його вірою як 

свого Спасителя та слухатися Його).
4. Що зробив Ісус, перш ніж вибрати дванадцять учнів? (Він 

молився).

Гра для повторення
Улюблена гра
Пограйте в гру, яку діти 
вибрали на минулому занятті. 
Або ж оберіть гру, яка, судячи 
з реакції дітей на заняттях, 
сподобала їм більше. 

Гра для повторення
Улюблена гра
Оберіть улюблену гру 
дошкільнят.

Використовуйте питання для 
повторення зі всіх уроків. 
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Прикладна діяльність
«В якому напрямку?»

Якщо можливо, кресліть лінії на підлозі крейдою (або можна 
викласти лінії пряжею) або намалюйте їх маркером на білій дошці 
або на чистому аркуші паперу.

Зачитайте дітям подані нижче ситуації.
Жанна відвідує гурток «Добра звістка» вже декілька 

тижнів. На одному занятті вона чує про Агнця Божого, Який 
прийшов, щоб узяти на Себе гріх світу. Жанна не надає цьому 
особливого значення. Вона дуже неуважна; її не тривожить 
гріх. Дівчинка залишає гурток.

Ми знаходимося на 1 пункті нашої діаграми. В якому 
напрямку йде Жанна? (Дозвольте дітям відповісти).

Вона йде геть від Ісуса. Її шлях пролягає «вздовж чорної 
лінії».

Роман також чує біблійний урок. Він розуміє, що зробив 
багато поганих вчинків та не слухається Бога. Він хоче, 
щоб Господь змінив його. Повернувшись додому, хлопчик 
схиляється на коліна біля ліжка та просить Господа Ісуса 
простити та змінити його. В якому напрямку йде Роман? 
(Дозвольте дітям відповісти).

Так, шлях Романа пролягає «вздовж жовтої лінії». Роман 
став учнем Ісуса.

Минає декілька тижнів. Друг Романа, Олексій, помічає, що 
Роман більше не свариться, та й подобрішав. Він питає Романа: 
«Чому ти так змінився?»

Романові соромно розповісти другові про те, що Господь 
Ісус спас його, і тепер він – учень Ісуса. Зараз ми на 2 пункті 
діаграми. В якому напрямку йде Роман? (Дозвольте дітям 
відповісти).

Правильно, його шлях звернув на «синю лінію». Роман 
залишається учнем Господа Ісуса, але йде за Ним не так, як 
потрібно.

Через декілька днів Роман набирається сміливості та 
розповідає Олексію про те, як Господь змінив його життя. 
Він запрошує Олексія на гурток «Добра звістка». Тепер 
Роман знову повернувся на «прямий шлях», вірно? Давайте 
приберемо «синій шлях». (Приберіть або витріть синю лінію).

Роман полюбляв футбол. Іноді у п’ятницю після школи 
декілька хлопців з Роминого класу грають у футбол у 
спортзалі. Роман також грає з хлопцями, але залишає спортзал 
о 16.30, тому що о 17.00 починається заняття гуртка «Добра 
звістка».

Хлопчик знає, що слухати Боже Слово набагато важливіше. 
Але сьогодні йому дуже кортить залишитися у грі до кінця. 
Роман просить Бога допомогти йому, виходить з гри та йде на 
заняття.

1
2

4
3чорний

синій

синій

синій

жовтий
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Ми підійшли до 3 пункту діаграми. В якому напрямку йде 
Роман? (Дозвольте дітям відповісти). Правильно, він іде за 
Ісусом. Він бажає вчитися в Ісуса, тому дещо йому доводиться 
залишати. (Приберіть або зітріть наступну синю лінію).

Майже щовечора перед сном Роман молиться та читає 
Біблію. Сьогодні ввечері він забув почитати Біблію. Він занадто 
стомився. Роман навіть не помолився.

Ми підійшли до 4 пункту. В якому напрямку йде Роман? 
(Дозвольте дітям відповісти). Так, він зійшов із «прямого 
шляху». Завтра йому потрібно не забути почитати Біблію та 
помолитися, так Роман повернеться на «прямий шлях».

Прикладна діяльність
«Услід за Ісусом»

Зробіть для кожної дитини по три копії аркушу (стор. 
73). Діти можуть вирізати «сліди» та наклеїти їх на аркуш 
кольорового картону. Заохотьте спасених дітей берегти таку 
«листівку» в Біблії, як нагадування.
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Ісус Христос – Бог Син
Прикладна діяльність (урок 1)
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Ісус Христос – Бог Син
Прикладна діяльність для дошкільнят (урок 1)
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Єдиний Спаситель 
Центральна істина (урок 2) 
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Ісус Христос був 
народженим Царем
Центральна істина (урок 3)
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Справжнє поклоніння
Прикладна діяльність (урок 3) 

Â øêîë³Â øêîë³ Â öåðêâ³Â öåðêâ³

Ç äðóçÿìèÇ äðóçÿìè Ï³ä ÷àñ ¿æ³Ï³ä ÷àñ ¿æ³

Â ñïîðò³Â ñïîðò³ ÂäîìàÂäîìà

Ç ãðîøèìàÇ ãðîøèìà Â ìîëèòâ³Â ìîëèòâ³
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Царство Ісуса
Прикладна діяльність (урок 3) 
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Ісус був безгрішним
Центральна істина (урок 5) 
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Використовуй Боже Слово
Прикладна діяльність (урок 5) 
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Услід за Ісусом
Центральна істина (урок 6) 
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Услід за Ісусом
Прикладна діяльність (урок 6)
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План бесіди з дитиною про спасіння
(Тримайте в своїй Біблії).

Дитина повинна розуміти істини:

Бог
Хто є Бог?
Бог створив нас.
Він говорить з нами через Біблію. 
Бог є чистим і святим. 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.
Гріх заслуговує покарання.

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

Поясніть, як можна стати спасеним:
Поясніть, чого чекає Господь від нас, і що обіцяє зробити Бог.
Використовуйте 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 до цього).

Поговоріть про впевненість у спасінні
Поверніться до біблійного вірша, який ви використали.
Поговоріть про змінене життя.
Розкажіть дитині про те, 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 про те, що для тебе зробив Господь.
Проси Бога пробачити тебе, коли ти згрішиш.
Зустрічайся з іншими християнами.
Пам’ятай обіцянку Господа: «Я ніколи не залишу тебе» (Євр. 13:5). 
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