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Вступ

Немає вищого завдання для вчителя, ніж розповідати дітям про Особу та працю Господа Ісуса 
Христа. Господь Ісус – єдиний шлях до Бога. Саме Він є великою темою Святого Письма та ключем 
до нього. Хіба Він не сказав: «Писання... свідчать про Мене!» (Ів. 5:39)?

У другій частині циклу уроків «Життя Ісуса Христа» ми хотіли б розповісти про деякі події життя 
та про вчення Ісуса Христа від того моменту, як Він вийшов на служіння. Розповідаючи хлопчикам і 
дівчаткам про нашого прославленого Спасителя, ви молитиметесь за дві групи дітей: за неспасених, 
щоб вони повірили в Ісуса, і за спасених дітей, щоб вони зростали в Його благодаті та пізнанні й 
ставали все більше схожими на Нього.

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

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

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

БУДЬТЕ ГОТОВІ ДО БЕСІДИ З ДИТИНОЮ
Коли ви 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 в щоденному житті. Діти можуть 
потрапити в такі обставини, 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 в 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.
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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 хотів би знати, що й ти також прийняв Господа Ісуса 
як свого Господа і Спасителя, щоб я міг молитися за тебе і, можливо, чимось допомогти».

ФІГУРИ ДЛЯ ФЛАНЕЛЕГРАФУ
Ще до заняття попрактикуйтеся у використанні наочних посібників – зміна фонів і 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 однотонній 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 центральної істини помістіть на дошці на початку заняття або коли вперше 
згадуєте центральну істину в уроці.

ДОДАТКОВІ ІДЕЇ
На полях подано додаткові ідеї, інформація та поради, які допоможуть вам провести цікаве заняття.

Додаткові ідеї та поради спрямовано на різні засоби засвоєння матеріалу. Деякі діти краще 
засвоюють 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.

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

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

… дізнатися, що діти засвоїли та зрозуміли;

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

… пограти з дітьми.

Дітям подобаються змагання, та вони з нетерпінням чекають часу повторення. Проте повторення – 
це не просто гра, це також час навчання.
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В тексті уроків подано питання лише до викладених уроків. Було б корисно включити запитання 
до пісень, до вірша для запам’ятання та до інших частин програми заняття. Це допоможе дітям 
зрозуміти, що важлива кожна частина заняття.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ТЕКСТОМ І АЛЬБОМОМ З ІЛЮСТРАЦІЯМИ?
Подані уроки розроблено для використання з фланелевою дошкою. Такі ж фігури використали для 
ілюстрацій в альбомі.

 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. Чудо на весіллі

Ів. 2:1-11

Господь Ісус – 
всемогутній.

Для неспасених: Повір в Ісуса Христа, 
щоб Він спас тебе.

Для спасених: Покладайся на 
Ісуса Христа в усіх своїх 
проблемах.

«… Він упокорив Себе, бувши 
слухняний аж до смерти, і то смерти 
хресної...» (Флп. 2:8).

2. Початок 
нового життя

Ів. 2:13-16, 23;
Ів. 3:1-16;
Ів. 7:44-52;
Ів. 19:39-42;
Чис. 21:5-12

Тобі необхідно 
народитися 
згори..

Для неспасених: Попроси Бога 
зробити тебе новою 
людиною і прийняти в Свою 
сім’ю.

«Тому й Бог повищив Його, та 
дав Йому Ім’я, що вище над кожне 
ім’я...» (Флп. 2:9).

3. Жінка з 
Самарії

Ів. 4:3-34; 39-42

Життя вічне – 
дарунок від Бога 
через Господа 
Ісуса Христа.

Для неспасених: Ти можеш отримати 
життя вічне лише тоді, коли 
приймеш Ісуса Христа 
вірою.

Для спасених: Якщо ти – християнин, 
то можеш бути впевненим, 
що маєш життя вічне.

«Тому й Бог повищив Його, та 
дав Йому Ім’я, що вище над кожне 
ім’я...» (Флп. 2:9).

4. Господь 
уздоровлює 
хлопчика. 
Від Ісуса 
відвертаються в 
рідному місті

Ів. 4:45-54;
Лк. 4:16-32

Без віри 
догодити Богові 
неможливо.

Для неспасених: Щоб одержати 
спасіння, тобі необхідно 
повірити лише в Ісуса 
Христа.

Для спасених: Тобі необхідно й надалі 
щодня вірити Ісусу Христу 
та Його Слову.

«… щоб перед Ісусовим Ім’ям 
вклонялося кожне коліно небесних, і 
земних, і підземних...» (Флп. 2:10).

5. Уздоровлення 
сліпого Вартимея
(Євангелізаційний урок)

Мр. 10:46-52;
Лк. 18:35-43

Особливий 
наголос: 
Тільки Господь 
Ісус може забрати 
темряву гріха.

Для неспасених: Повір в Нього, щоб 
Він зробив це для тебе.

«… щоб перед Ісусовим Ім’ям 
вклонялося кожне коліно небесних, і 
земних, і підземних...» (Флп. 2:10).

6. Зцілення жінки 
та воскресіння 
дівчинки

Мр. 5:21-43;
Лк. 8:40-56

Господь Ісус 
любить кожного 
окремо.

Для неспасених: Ти можеш бути 
впевненим, що Ісус 
обов’язково спасе тебе, якщо 
ти прийдеш до Нього.

Для спасених: Ісус полюбив тебе 
і помер за тебе; Він 
завжди любитиме тебе й 
піклуватиметься про тебе, 
тому розповідай Йому про 
свої проблеми.

«... і щоб кожен язик визнавав: Ісус 
Христос – то Господь, на славу Бога 
Отця!» (Флп. 2:11).
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Урок 1
Чудо на весіллі

Писання
Ів. 2:1-11

Центральна істина
Господь Ісус – всемогутній.

Застосування
Для неспасених дітей: Повір в Ісуса Христа, щоб 

Він спас тебе.

Для спасених дітей: Покладайся на Ісуса Христа 
в усіх своїх проблемах.

Вірш для запам’ятання
«… Він упокорив Себе, бувши слухняний аж до 
смерти, і то смерти хресної...» (Флп. 2:8).

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

Або

 Фігури для фланелеграфу: 1, 2, 3, 4, 5. 
Можливо, ви захочете використати додаткові 
фігури «гостей весілля».

 Фони (за бажанням): внутрішній вигляд оселі 
та загальний вигляд місцевості.

Прикладна діяльність
 Великий аркуш паперу та маркер.

Примітка
Можливо, викладаючи урок, ви захочете 
уникнути питання про те, чому на весіллі пили 
вино. Це питання може відволікти вас від 
основної теми. Якщо у дітей виникнуть питання 
з цього приводу, краще поговоріть з ними про 
це індивідуально. На весіллі пили неміцне 
розведене вино, яке містило дуже незначну 
частку алкоголю. Через забруднення питної води 
вино пили та п’ють і досі в багатьох країнах.

ПЛАН УРОКУ
Вступ

Радість у Кані

Розвиток подій
1. Все готове для весілля

2. На весілля запрошено Господа Ісуса та 
учнів ЦІ

3. Приходять гості

4. Закінчується вино ЦІН
5. Марія каже Ісусу про цю проблему

6. Ісус докоряє Марії ЦІС
7. Марія говорить слугам робити те, що 

накаже Ісус

8. Ісус велить слугам наповнити кам’яні 
глеки водою ЦІС

9. Слуги виконали все, як наказав Ісус.

Вода перетворюється на вино ЦІН
Кульмінація

Весільний староста каже молодому: «Це 
найкраще вино»

Завершення
Учні повірили в Христа ЦІСН
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Короткий предметний урок
«Лише один»

(Покажіть Біблію).

В Божому Слові, в Біблії, цифри грають важливу роль. Бог 
залишив нам у Своєму Слові цифри стосовно днів, людей, тварин. 
З якими біблійними цифрами ти знайомий?
(Коротенько обговоріть питання).

З усіх біблійних цифр ця цифра – моя улюблена!
(Покажіть цифру 1 жовтого кольору).

В Біблії написано: «… Господь, Бог наш – Господь один!» (Повт. 
6:4). Бог створив наш світ і все, що в ньому. Бог створив і тебе! 
Бог всемогутній і святий (досконалий). Він бачить тебе і знає про 
всі твої думки й вчинки. Бог хоче, щоб ти став Його дитиною та у 
вічності перебував з Ним в Небесах.

Проте існує одна проблема. Вона й утримує тебе далеко від Бога.
(В іншій руці тримайте «1» темним боком; розведіть руки далеко одну від 
одної).

Проблема криється в нашому гріху. Гріхом є будь-яка думка, 
будь-яке слово чи будь-яка дія, що йде впоперек Божого Закону. 
Коли ти кажеш неправду, вимовляєш нецензурне слово, не 
слухаєшся батьків чи допускаєш злі думки, ти грішиш. Кожен, 
хто знаходиться в цій кімнаті, грішив у своєму житті. Звідки я 
це знаю? Так написано в Біблії: «… немає доброчинця, нема ні 
одного!» (Пс. 13(14):3б). Жодна людина не заслуговує на життя в 
Небесах. Твій гріх утримує тебе далеко від Бога. Якщо твоє життя 
на Землі скінчиться, і ти так і не одержиш прощення гріхів, тоді ти 
залишишся далеко від Бога назавжди і провадитимеш вічність в 
місці покарання, яке зветься пеклом.

Як же ти можеш одержати прощення гріхів?
(Відкладіть темну та жовту «1». Покажіть червону цифру 1).

Лише одним шляхом. Ісус сказав: «Я – дорога, і правда, і життя. 
До Отця не приходить ніхто, якщо не через Мене» (Ів. 14:6). Ісус 
– досконалий (безгрішний) Божий Син. Він ніколи не грішив, в 
Ньому немає гріха. Але ж ти грішив, тому Ісус прийшов на Землю, 
щоб знести покарання, на яке заслужив ти.
(Відігніть «поперечну перекладину», вийде фігура хреста).

Ісус дозволив прибити Себе до хреста, на якому, стікаючи кров’ю, 
зносив страждання і помер.
(Візьміть темну фігуру і помістіть її перед «хрестом»).

Ісус зніс покарання за всі твої гріхи. Божий Син помер. Його 
поховали в печері. Але третього дня Він воскрес. Сьогодні 

Розкажіть Євангелію за 
допомогою трьох фігур 
із зображенням цифри 
1: одна фігура – жовта 
(золота), друга – з 
двома кольорами (один 
бік темний /чорний/, 
а інший – чистий /
білий/), третя – червона 
(третю фігуру необхідно 
зробити у формі 
хреста, «поперечну 
перекладину» загніть).

Для 
дошкільнят
Розкажіть Євангелію за 
допомогою Книги без 
слів. За детальнішою 
інформацією 
звертайтеся до 
районного працівника 
або в національний офіс 
ТЄД.

1 бік– темний 
(чорний)
2 бік – чистий 
(білий)

хрест – 
червоний
(«поперечну 
перекладину» 
загніть)

жовта (золота) 
фігура
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Ісус перебуває в Небесах. Ісус зробив усе, щоб у тебе з’явилася 
можливість одержати прощення гріхів.
(Відкладіть «хрест». Покажіть інший /світлий/ бік цифри 1 і поруч з нею 
покажіть жовту цифру 1).

Якщо ти повіриш в Ісуса як у свого Спасителя, Бог простить 
тобі твої гріхи. Він змінить тебе, твою сутність. Тоді ти зможеш 
пізнати Його і одного дня потрапиш в Небеса. Ти вже повірив у 
Господа Ісуса? Уважно слухай урок, і більше дізнаєшся про те, як 
це зробити.
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УРОК
Як раділи мешканці Кани, адже незабаром буде весілля! Я 
впевнений, що молодята почали готуватися ще за багато тижнів 
до цієї події. Шили весільне вбрання. Складали святкове меню. 
Скільки продуктів знадобиться? Скільки треба підготувати вина? 
Кого запросити на весілля?

Дія 1
(Загальний вигляд місцевості).

Нарешті настав довгоочікуваний день. Приготування 
завершилися. Все встигли підготувати.

Почали сходитися гості.
(Помістіть фігури 1, Ісус, і 2, учні).

Ісуса та учнів також запросили. Напевно, родина, яка святкувала 
весілля, була в родинних стосунках із сім’єю Господа Ісуса, адже 
Марія також була серед запрошених.

Йдучи ґрунтовим шляхом, Ісус і Його послідовники, напевно, 
очікували вдалого дня. Дивлячись на ту групу чоловіків, ти б 
навіть і не подумав, що Один з них зовсім відрізняється від інших. 
Хто саме?
(Дозвольте дітям відповісти).

Так, звичайно, Господь Ісус! Зовні Він не відрізнявся від Своїх 
однолітків, молодих людей. Але водночас Ісус був Богом, єдиним 
Божим Сином, тому що Він не втратив Своєї Божественної 
сутності, ставши Людиною.

Але тоді учні ще не розуміли, що йдуть поруч з Тим, Хто створив 
світ, сонце, зорі та планети. Той, за Ким вони слідували, – 
всесильний, всемогутній Божий Син, Який може зробити все, що 
завгодно. Однак учні усвідомлювали, що Ісус Христос був дуже 
особливим. Тож учні раділи, що разом з Ним йдуть на весілля.
(Приберіть всі фігури).

Дія 2
(Внутрішній вигляд оселі).

Гості, що приходили, зупинялися біля великих кам’яних глеків.
(Помістіть фігури 3, слуги, і 4, гості).

Ноги гостей були забруднені порохом, тому що в тій місцевості 
носили сандалі, а шляхи були дуже курними. Біля глеків стояв 
слуга, який обмивав ноги гостям. Крім того, у тій країні існувала 
традиція миття рук: кожен мав підставити руки під воду, що лив 
слуга, навіть, якщо руки не були брудними. Щоб виконати всі 
обряди миття, слугам потрібні були великі глеки з водою.

Зростав святковий настрій. Нарешті, страви були готові. Можна 

ЦІ

Покажіть дошкільнятам 
фату. Запропонуйте 
одному з дітей приміряти 
її. Дошкільнята також 
можуть зробити вигляд, 
ніби йдуть до Кани.

Дозвольте дітям показати 
Кану на мапі. Після 
хрещення та спокуси в 
пустелі Ісус знаходився 
в районі Віфанії. Там Він 
закликав шістьох перших 
учнів (Андрія, Івана, 
Петра, Якова, Пилипа 
та Натанаїла). Події, 
про які йдеться в уроці, 
відбувалися приблизно 
через три дні після того, 
як Ісус закликав Натанаїла.

Ілюстрація 1-1
Біблія не згадує більше 
про Йосипа, тож, 
можливо, його вже не 
було серед живих.

Ілюстрація 1-2

Ілюстрація 1-3
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подавати на стіл. Таці з апетитними стравами передавалися з рук 
у руки. Чаші наповнювалися вином з глеків. Гості прибували й 
прибували.
(За бажанням, можна помістити додаткові фігури).

У тій країні весілля святкують зовсім не так, як у нас. Ціла весільна 
процесія йшла вулицями міста, супроводжуючи наречену до 
оселі нареченого, де влаштовували святковий бенкет. На свято 
запрошували багато друзів та сусідів, і весілля іноді тривало 
декілька днів. Тож потрібно було багато їжі та напоїв; слуги 
постійно слідкували за тим, щоб у кожного гостя всього було 
вдосталь. Глеки порожніли та знову наповнювались дуже багато 
разів.

Ось, один зі слуг знову прибіг із порожнім глеком, щоб наповнити 
його.

- Нажаль, вина більше немає, – сказали йому.

Немає вина?! Яка прикрість! Весілля зіпсоване! Пошепки слова 
передавались від одного до іншого: «Більше немає вина». Марія, 
мати Господа Ісуса, почула ці слова. «Чим же можна зарадити?» – 
думала вона.
(Приберіть усі фігури).

Марія нічого не могла вдіяти, але її Син міг. Вона знала, що Ісус – 
Божий Син і здатен зробити все.

Марія мала рацію.
(Помістіть фігуру 1, Ісус).

Лише Господь Ісус міг вирішити цю проблему, щоб свято не 
зіпсувалося. Пам’ятаєш, чому Ісус міг допомогти?
(Дозвольте дітям відповісти).

Так, Він не був звичайною Людиною, як усі інші. Ісус – Бог, Бог 
Син. Він всесильний. Це означає, що сила Його не має меж. Ти і я 
ніколи не зрозуміємо, Який Він могутній та сильний. Ісус Христос 
має силу вирішити проблеми, що не під силу будь-кому іншому. 
Божий Син може робити те, чого не спроможний зробити ніхто 
інший.

Якщо ти ще не повірив у Господа Ісуса як свого Спасителя, 
тоді твоєю найбільшою проблемою є гріх. Ти народився із 
бажанням робити погані вчинки. Хіба не виникає в тобі бажання 
звинуватити когось іншого в своїй провині? Можливо, ти 
прийшла додому на годину пізніше й обманула, сказавши, що 
мати твоєї подруги попросила тебе залишитися та погратися з 
її донькою. Ти знаєш, що сказала неправду. І це допомогло тобі 
уникнути неприємностей вдома, але ти не послухалась Бога. В 
Біблії Бог велить нам не обманювати. Твій гріх – дуже серйозна 
річ, адже він утримує тебе далеко від Бога. Тобі загрожує вічна 

ЦІН

Дозвольте дітям 
скуштувати трохи 
соку та бісквіту. 
Така участь в уроці 
особливо сподобається 
дошкільнятам.

Ілюстрація 1-2

Через забруднення 
питної води в багатьох 
країнах вино пили та 
п’ють і досі. Багато 
богословів впевнені 
в тому, що вино 
розбавляли водою, і 
в напої залишалася 
дуже незначна частка 
алкоголю. Не допустіть, 
щоб питання про вино 
відволікло від основної 
теми – прославлення 
Сина Божого через 
перше чудо.
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розлука з Ним. Хіба це не велика проблема?

Ти не можеш вирішити цю проблему самотужки. Я чи будь-
хто інший на землі не може допомогти тобі. Але не забувай: 
Господь Ісус всемогутній. Для Нього немає нічого складного. В 
Біблії написано, що Божий Син може звільнити тебе від гріхів 
і виправдати перед Богом. Ісус помер на хресті, прийнявши на 
Себе Боже покарання за гріх. Але сьогодні Господь Ісус живий. І 
сьогодні Він не втратив Свою силу. Лише Він може зробити тебе 
чистим в Божих очах. Він може робити те, що не під силу будь-
кому іншому, й Марія розуміла це. Тому вона поспішила до Ісуса.

- Ісусе, у них немає більше вина, – сказала Марія.
(Помістіть фігуру 5, Марія).

Відповідь Господа Ісуса не здаватиметься нам дивною, якщо 
ми точно розумітимемо, що Господь Ісус мав на увазі. Давайте 
прочитаємо, що саме відповів Ісус. Це записано в Єв. від Івана 2:4. 
«Що тобі, жоно (жінко), до Мене? Не прийшла ще година Моя!»

Марія намагалась попросити Ісуса щось зробити, якось 
допомогти у вирішенні проблеми. Відповідь Христа аж ніяк не 
була грубою. Однак цими словами Ісус чітко пояснив, що Марії 
не слід було вказувати Йому, коли та як застосовувати Його силу. 
Ісус – Божий Син, тож лише Отець казав Йому, що робити. Марія 
мала засвоїти цю істину. Господь Ісус виявить Свою силу не тому, 
що Його про це попросила Марія, а тому, що таким було бажання 
Його Небесного Батька. Божий Син діятиме лише згідно з волею 
Свого Отця.

Чи намагався ти коли-небудь вказувати Ісусові, що робити? Іноді 
християни роблять так. Можливо, у тебе є проблема, і ти знаєш, 
яку відповідь і допомогу ти хотів би одержати від Господа Ісуса. 
Наприклад, учитель в школі не вірить в Ісуса Христа й каже, що 
в Біблії записано лише вигадки. Тож, мабуть, тобі дуже кортить 
молитись так: «Господи, дай мені іншого вчителя». Часто в 
молитві ти вказуєш Господу Ісусу, що для тебе треба зробити, але 
проблема залишається невирішеною. Що ж робити? Яка відповідь 
буде правильною?

а) Припинити молитись і просто чекати, доки Ісус щось зробить.

б) Продовжувати молитись і вказувати Ісусові, що Він має 
зробити.

в) Продовжувати молитись і розповідати Ісусу Христу про свою 
проблему, але просити Його вирішити її згідно Його волі.

(Дозвольте дітям відповісти).

Найкраща відповідь – третя. Продовжуй розповідати Йому 
про Свою проблему. Господь Ісус всесильний і всемогутній. Він 
знає, як найвірніше вирішити її, та зробить це, коли прийде час. 
Насправді ж Ісусові на тому весільному святі саме прийшов час 

Можливо, ви захочете, 
щоб вірш із Біблії 
прочитав хтось із дітей. 
Домовтеся про це з 
дитиною до початку уроку.

ЦІС

Ілюстрація 1-4

Звернувшись до Марії 
словом «жінко», Ісус 
не виявив неповаги 
або відсутності любові. 
Страждаючи на хресті, Ісус 
використав те саме слово, 
коли доручав Іванові 
піклуватися про Марію (Ів. 
19:26). Можливо, Марія 
чекала на чудо та явлення 
слави Ісуса, але Господь 
Ісус нагадав їй, що не в її 
владі наказувати Йому. Він 
виконував божественний 
задум і підкорявся волі 
Небесного Батька.
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виявити Свою силу.

Марія знала, що Ісус – всесильний Божий Син. Тому, звернувшись 
до слуг, вона сказала: «Зробіть усе те, що Він вам скаже!» (Ів. 2:5). 
Ось, що Марія мала на увазі: «Якщо зробите все так, як скаже 
Ісус, Він вирішить вашу проблему».

Слуги подивилися на Ісуса. Що ж Він скаже? А Ісус поглянув на 
шість великих кам’яних глеків, в яких раніше була вода для обряду 
миття. В Єв. від Івана 2:7 ми читаємо, що сказав Божий Син: 
«Наповніть водою посудини».
(Приберіть фігуру 5, Марія; помістіть фігуру 3, слуги).

Слуги, напевно, подумали: «Дивина та й годі – наповнити 
посудини водою. Для чого? Всі гості вже тут, кожен вже омивався, 
до того ж нам потрібне вино, а не вода! Чи Його взагалі не хвилює 
наша проблема?»

Господа Ісуса хвилювала ця проблема, і Він збирався виявити 
Свою велику силу, щоб допомогти слугам.

Християнине, хіба не прекрасно знати, що Господа Ісуса хвилює 
кожна проблема, яка виникає в тебе! Він опікується тобою та 
виявить Свою силу, щоб допомогти тобі. Можливо, твоя родина 
не вірить в Господа Ісуса. Тобі здається, що ніхто не розуміє тебе. 
Але всесильного Господа Ісуса Христа хвилює твоя проблема, й 
Він допоможе тобі. Для Нього не існує заважких чи надмірних 
проблем. Продовжуй розповідати Йому про свої труднощі. 
Молись до Нього щодня й проси допомагати тобі. Іноді, коли 
у тебе виникають труднощі, було б добре помолитися з кимось 
іншим. Хочу, щоб ти знав, що коли в тебе виникають труднощі, я з 
радістю молитимусь про них Богові. Ми могли б молитися разом. 
Не соромся, підійди і розкажи мені про свої проблеми, й ми разом 
скажемо про них Господу. Бог обіцяв відповідати на молитви 
Своїх дітей. Він не обіцяв християнам легкого життя, але обіцяв 
допомагати їм. Можливо, незабаром Господь Ісус спасе когось 
із твоєї родини. Та ще за допомогою Своєї сили Господь Ісус 
допоможе тобі залишатися вірним Йому. Божий Син допоможе 
тобі жити християнським життям вдома. Він хоче допомагати 
тобі так само, як хотів допомогти на весіллі. Ось чому Ісус наказав 
наповнити глеки водою.

Незважаючи на свої думки, слуги все ж таки прислухалися до 
поради Марії й зробили все, як сказав Ісус. Вони наповнили 
кожен глек. На це знадобилося дуже багато води, адже один глек 
містив приблизно 100 літрів. Коли все зробили, Ісус сказав:

- Тепер зачерпніть і несіть до весільного старости.

Слуги, напевно, трохи вагались, чи слід їм нести старості воду, але 
й цього разу послухалися. Коли слуги почали черпати з великих 
глеків, то не повірили своїм очам. У глеках було вино! Слуги 

Можливо, хтось із дітей 
прочитає вірш з Біблії.
Слова Марії, звернені до 
слуг, виявляють її віру в 
Ісуса.

Прочитайте (або 
попросіть когось із дітей 
прочитати) вірш з Біблії.

Весільний староста був 
головною людиною на 
весіллі, щось на зразок 
головного офіціанта або 
розпорядника свята.

Ілюстрація 1-5

Цікаво, що для 
звершення дива Ісус 
вибрав глеки, які 
використовували для 
миття (очищення). 
Юдейський закон 
передбачав очищення 
водою, Ісус же прийшов 
на Землю, щоб показати 
новий шлях, дати новий 
Заповіт в Його крові.

ЦІС
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налили воду, а вона перетворилося на вино! Чудо! Ісус перетворив 
воду на вино миттю. Чому Він міг це зробити?
(Дозвольте дітям відповісти).

Так, тому що Ісус – Бог. Він всемогутній, для Нього не існує нічого 
надважкого. Він може все. Ісус може простити й спасти навіть 
найбільшого грішника в світі. Господь Ісус може спасти й тебе.

Якщо ти ще не просив Ісуса Христа спасти тебе, але розумієш, що 
тобі необхідно зробити це, ти можеш звернутися до Господа Ісуса 
в дома у своїй кімнаті або вже зараз там, де сидиш.

Однак, якщо ти хотів би поговорити зі мною про це, я з радістю 
допоможу тобі та поясню, як ти можеш одержати спасіння. 
Сьогодні, коли всі підуть додому, підійди до першого ряду. Ми 
сядемо, і я докладніше розповім тобі, як стати спасеним.

Можливо, твій гріх утримує тебе далеко від Бога, а ти хочеш бути 
поруч з Богом. Розкажи про це Господу Ісусу вже зараз. Ти можеш 
сказати приблизно так: «Господи Ісусе, я грішник. Я не можу 
позбавитись своїх гріхів, але вірю, що це під силу Тобі. Звільни 
мене від моїх гріхів вже зараз». Біблія каже, що «може Він завжди 
й спасати тих, хто через Нього до Бога приходить…» (Євр. 7:25). 
Це означає, що Ісус повністю врятує тебе, яким грішним ти б не 
був. Якщо ти щиро повіриш в Господа Ісуса, Він забере твої гріхи, 
і ти будеш поруч з Богом вічно. Це чудо набагато прекрасніше від 
того, що відбулося на весіллі.

Покуштувавши вино, весільний староста поспішив до нареченого. 
Він не міг збагнути, звідки взялося це вино.

- Звідки ти взяв це вино? – спитав він. – Я ніколи не бачив, щоб 
добре вино подавали останнім. На інших весіллях спочатку 
подають добре вино. Але це вино найкраще!

Немає нічого дивного! Воду перетворив на вино Сам Господь Ісус, 
Той, Хто все створив (Ів. 1:3).

Багато з тих людей, хто знав про воду, що перетворилася на 
вино, пам’ятали це диво все своє життя. Вони бачили те, що було 
під силу тільки Богові. Ісус Христос – всемогутній Божий Син. 
Особливо учні зрозуміли, Ким був Господь Ісус, і повірили в 
Нього ще більше.

Християнине, хіба ти не тішишся тим, що твій Спаситель – 
всемогутній? Тож знаючи, що Господь Ісус здатен робити все, ти 
можеш більше довіряти Йому та віддавати Йому свої проблеми. 
Він допоможе тобі у вирішенні твоїх проблем і зробить для тебе 
те, що не під силу будь-кому іншому.

Можливо, ти ще не прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя. Ти 
ще не просив Його спасти тебе від твоєї найбільшої проблеми – 
гріха. Чи ти прийдеш до Нього сьогодні, чи попросиш прощення? 

ЦІН

Ілюстрація 1-6

ЦІС

ЦІН
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Якщо ти повіриш в Нього, то всемогутній Господь Ісус Христос 
стане твоїм Спасителем. «… може Він завжди й спасати тих, хто 
через Нього до Бога приходить…» (Євр. 7:25). Чи ти прийдеш до 
Ісуса сьогодні?

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Де Господь Ісус зробив перше чудо? (На весіллі в Кані).

2. Кого ще, окрім Господа Ісуса, запросили на весілля? (Марію та 
учнів).

3. Для чого використовувались великі посудини/глеки з водою? 
(Для обряду миття, щоб гості, ввійшовши, могли обмити руки 
й ноги).

4. Яка проблема виникла на весіллі? (Закінчилося вино).

5. До Кого звернулася Марія, і до Кого ми повинні звертатися з 
нашими проблемами? (До Господа Ісуса Христа).

6. Марія намагалася вказати Господу Ісусу, що треба якось 
зарадити проблемі, але Ісус відповів, що це не залежить від 
неї. Чому? (Ісус діяв тільки згідно з волею Свого Отця).

7. Що Господь Ісус звелів слугам зробити? (Наповнити 
посудини/глеки водою).

8. Що сталося, коли слуги почали наповнювати глечики для 
вина? (Сталося чудо – вода перетворилася на вино).

9. Чому Господь Ісус зміг перетворити воду на вино? (Ісус – Бог; 
Він всемогутній).

10. Яке чудо Господь Ісус може зробити в житті кожної людини 
сьогодні? (Господь Ісус може забрати наші гріхи та зробити 
нас дітьми Божими).

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
(для дошкільнят)
1. Хто під час весілля сказав Ісусу про те, що скінчилося вино? 

(Мама Ісуса, Марія).

2. Що Ісус звелів слугам зробити? (Наповнити водою великі 
кам’яні глеки).

3. Що Ісус зробив з водою у кам’яних глеках? (Перетворив її на 
вино).

4. Хто може допомогти тобі вирішити твої проблеми? (Ісус).

ПРИКЛАДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
На дошці або на великому аркуші паперу записуйте відповіді 
дітей так, щоб усі могли бачити. Нижче подано можливі варіанти 
відповідей, але ваш перелік буде довшим.

Гра для 
повторення
«Хрестики-нулики»
(«живі»)
Організуйте ігрове поле 
за допомогою 9 стільців 
або ж «розкресліть» 
сітку за допомогою 
мотузки (стрічки) (див. 
мал.).

Поділіть клас на дві 
команди: хрестики («Х») 
і нулики («О»). Команди 
по черзі відповідають на 
питання. 

Якщо дитина правильно 
відповідає, вона може 
стати (сісти) в квадрат, 
який сама обере.

Перемагає команда, яка 
першою створить лінію 
з 3 гравців (вертикальну, 
горизонтальну чи 
діагональну).

Якщо бажаєте, сітку 
можна накреслити на 
великому аркуші паперу 
і записувати «Х» чи «О».

Гра для 
дошкільнят
«Хрестики-нулики»
Грайте, як вказано 
вище. Проте для 
гри з дошкільнятами 
підготуйте п’ять фішок 
одного кольору чи 
форми і п’ять фішок 
іншого кольору чи 
форми. Дітей не діліть 
на команди.
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1. В яких ще проблемах всесильний Господь Ісус може 
допомогти тобі?

Ймовірні відповіді:

Господь Ісус може допомогти...

(1) ... впоратися з важким домашнім завданням;

(2) ... скласти шкільні екзамени;

(3) ... під час хвороби;

(4) ... коли почуваєшся самотньо;

(5) ... коли тебе ображають.

2. Як Господь Ісус може допомогти християнинові у виконанні 
домашнього завдання?

Ймовірні відповіді:

Він може допомогти тобі…

(1) ... добре вивчити матеріал;

(2) ... зосередитися на тому, що слід зробити;

(3) ... покладатися на Нього.

3. Як Господь Ісус може допомогти християнинові у хворобі?

Ймовірні відповіді:

Він може допомогти тобі…

(1) ... швидко одужати, якщо на це Його воля;

(2) ... бути терплячим під час хвороби.

Дозвольте дошкільнятам 
відповісти на питання 
і помістити фішку 
в сітці (сітку можна 
«розкреслити» пряжею 
на фланелеграфі 
або намалювати на 
великому аркуші). 
Наступний малюк, 
відповівши на питання, 
одержує фішку іншого 
кольору чи форми.

Малюки з задоволенням 
поміщатимуть фішки в 
сітці та плескатимуть в 
долоні, коли 3 однакові 
фішки утворять рядок.
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Урок 2
Початок нового життя

Писання
Ів. 2:13-16, 23;
Ів. 3:1-16;
Ів. 7:44-52;
Ів. 19:39-42;
Чис. 21:5-12

Центральна істина
Тобі необхідно народитися згори.

Застосування
Для неспасених дітей: Попроси Бога зробити 

тебе новою людиною і прийняти в 
Свою сім’ю.

Вірш для запам’ятання
«Тому й Бог повищив Його, та дав Йому Ім’я, 
що вище над кожне ім’я...» (Флп. 2:9).

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

Або

 Фігури для фланелеграфу: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
і 13.

 Фони (за бажанням): внутрішній вигляд 
храму.

А також

 Можна підготувати деякі наочні посібники, 
які допоможуть утримати увагу дітей 
під час викладення бесіди між Христом 
і Никодимом. Пропонуємо виготовити 
«мовні хмарки» зі словами (для 
використання на фланелеграфі). Зразки 
подано на стор. 57.

 Додатковий наочний посібник із 
зображенням мідяного змія (на «хресті») 
подано на стор. 58.

Прикладна діяльність
 Скопіюйте і виріжте картки (стор. 59).

ПЛАН УРОКУ
Вступ

«Він така гарна людина!»  ЦІН
Розвиток подій

1. Ісус очищує храм ЦІН
2. Никодим приходить до Ісуса

3. «Ти – Вчитель від Бога»

4. «Людині належить народитись згори» 
ЦІ

5. «Як?»

6. «Через Бога, Святого Духа» ЦІН
7. «Як?»

8. Історія про Мойсея

9. «Син Людський мусить бути 
піднесений» ЦІН

Кульмінація
Никодим одержує народження згори

Завершення
Життя Никодима змінилось ЦІСН
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УРОК
Дія 1
(Чиста дошка; помістіть фігуру 6, Никодим).

«Він така гарна людина!» Я впевнений, що про Никодима багато 
хто так казав. Никодим був фарисеєм. Фарисеї – це релігійна 
група людей за часів перебування Господа Ісуса на землі. Вони 
часто довго молились у храмі, віддавали десяту частину від своїх 
прибутків, а також давали милостиню бідним. Фарисеї мали багато 
жорстких правил, яких і намагалися дотримуватись. Здавалося, ці 
люди справді люблять Бога й бажають догодити Йому. Никодим 
же був не просто фарисеєм, але одним з їхніх начальників.

Завдяки добрим справам, інші люди бачили в Никодимі дуже 
шановану та хорошу людину. Та лише Бог міг бачити, яким 
Никодим був насправді. Господь бачив, що відбувалося в розумі 
та серці Никодима. Так, як і кожен з нас, Никодим народився 
з грішною природою, сутністю. Він не любив Бога всім своїм 
серцем. Йому подобалося робити так, як до вподоби йому, а 
не Богові. Тож, яким би побожним не був Никодим, він не міг 
змінити свою грішну сутність, як не можемо зробити цього й ми.

Можливо, ти щодня намагаєшся добре поводитися, постійно 
ходиш до церкви та кажеш завчені молитви, але все це не змінить 
тебе. Твої добрі справи не заважають тобі дратуватися в думках, 
виявляти егоїзм, заздрити, коли твоя мати приділяє немовляті 
більше уваги. Чому ти такий? Тому що в тебе грішна сутність. Ти 
вже народився таким і нічого не можеш зробити, щоб змінити 
своє становище. Ніхто на землі не може змінити тебе. Лише Богові 
це під силу. Тільки Він може зробити тебе новою людиною. Ти сам 
ніколи не зможеш змінитися так, щоб догодити Богові.

Никодим жив в Єрусалимі. Вірогідно, він чув про Господа Ісуса, 
але ще не був знайомий з Ним.
(Приберіть фігуру 6, Никодим).

Дія 2
(Чиста дошка, помістіть фігуру 7, Ісус).

Наближалося свято Пасхи. Господь Ісус прийшов до Єрусалиму. 
Євреї святкували Пасху щороку. Це свято нагадувало їм про 
те, як багато століть тому Бог вивів їх з Єгипту. Тисячі людей 
сходилися до Єрусалиму, щоб прийняти участь у святкуванні. 
Вулиці були переповнені мешканцями з усіх куточків країни. 
Люди зустрічались і розмовляли з друзями, яких не бачили цілий 
рік. Вони мали багато про що поговорити. Напевно, чимало 
людей говорили про Ісуса, про чуда, які Він чинив, та істини, яким 
навчав. Коли Божий Син проходив крізь натовп, дехто, можливо, 
вказував на Нього своїм друзям. Ісус йшов до храму.
(Приберіть фігуру 7, Ісус).

ЦІН
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На подвір’ї храму панувала метушня. Всюди були люди. За 
столами сиділи міняльники грошей. Коло них товпилися 
численні покупці. Справа в тому, що за особливою традицією в 
храмі слід було використовувати певні монети. Тому міняльники 
розмінювали звичайні гроші на монети для храму. Вони часто 
обманювали покупців, щоб заробити на цьому гроші. Сьогодні 
людьми також володіє жадоба. Люди прагнуть заробити якомога 
більше грошей, ошукуючи інших. Біблія говорить: «Бо корінь 
усього лихого – то грошолюбство…» (1 Тим. 6:10). Ти помічаєш 
у собі жадібність та егоїзм? Саме тому тобі потрібен Господь Ісус, 
адже лише Він може змінити тебе.

Дія 3
(Чиста дошка або загальний вигляд храму).

Окрім цього, в храмі продавали овець, телят, голубів. Євреї 
купували цих тварин для жертви Богові. Частіше за все ціна 
на худобу була занадто високою. Через цю торгівлю в храмі 
здіймався галас, крик і суперечки. Увійшовши в самісіньку гущину 
цієї метушні, Христос узяв справи в Свої руки. Він був дуже 
розгніваний: усе це беззаконня відбувалося в Божому домі! Божий 
Син зробив батіг з мотузків, що лежали поруч, і змахом розсік 
повітря.

- Негайно заберіть усе це звідси! – наказав Він. – Не перетворюйте 
дім Мого Отця на дім торговий!

Столи з грошима були перекинуті. Монети покотилися по 
підлозі. Овець і телят розігнали. Люди хапали клітки з голубами, 
ухиляючись від ударів. Можеш лише уявити, що вони думали!

«Хто Він такий? Що Він мав на увазі, кажучи «дім Мого Отця»? 
Яке Він має право робити таке?» Більшість людей не розуміли, 
чому Ісус так діє. Але ми знаємо, вірно? Чому Ісус міг зробити 
таке? Можливо, минулий урок допоможе нам зрозуміти це? 
Так, правильно. Ісус Христос – всемогутній Божий Син. Саме 
тому Він мав владу й силу так діяти. Ісус Христос також мав силу 
творити чудеса, й, напевно, зробив декілька чудес в Єрусалимі.

Очевидно, Никодим бачив або чув про все, що сталося. Він більше 
зацікавився, Хто ж такий Ісус. Як би йому зустрітися з Ісусом 
Христом? Інші фарисеї не повинні бачити його з Ісусом. Їм зовсім 
не подобалося вчення Божого Сина, тому що Він викривав їхні 
гріхи, незважаючи на їхні добрі справи. «Піду вночі», – вирішив 
Никодим.

Дія 4
(Чиста дошка, помістіть фігури 6, Никодим, і 7, Ісус).

Так він і зробив. Коли люди вже спали, Никодим вирушив туди, де 
зупинився Ісус. Можливо, бесіда відбулася під зоряним небом.

ЦІН
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- Раві (або Вчителю), – сказав Никодим, – ми знаємо, що Ти – 
Учитель, що прийшов від Бога, тому що ніхто не може робити такі 
чуда, якщо з ним не буде Бог.

Чи був Господь Ісус просто Вчителем? Чи прийшов Він від Бога? А 
можливо, Він є Кимось більшим, ніж Вчителем від Бога? Звичайно 
так. Ісус – Бог, Божий Син. Господь Ісус відповів Никодимові на 
привітання.
(Помістіть на дошці смугу зі словами «Коли хто не народиться згори, то не 
може побачити Божого Царства», Ів. 3:3 і прочитайте слова разом із дітьми).

Давайте прочитаємо, що сказав Божий Син:

- Коли хто не народиться згори, то й не може побачити Божого 
Царства. (Ів. 3:3).

Досить дивна відповідь, чи не так? Знаєш чому Він сказав це? 
Ісус Христос знав Никодима і розумів, яке питання насправді 
турбувало його. Никодим хотів бути в Божому Царстві. Він 
бажав належати Богові та перебувати з Ним вічно. Те, що він був 
побожним, довго молився, ходив до храму, не допомагало йому 
здійснити своє бажання. Справжній Никодим був ще грішною 
людиною і не міг догодити Богові. Те ж стосується тебе й мене. 
Никодим, ти і я вже народилися з грішними серцями.
(Помістіть фігуру 8, людина з «темним серцем»).

Щоб стати членом Божої родини, нам необхідно народитися 
знову. Якби ти розмовляв з Ісусом тієї ночі, яке наступне питання 
ти б задав?
(Дозвольте дітям відповісти).

Саме про це й спитав Никодим.
(Помістіть смугу зі словом «Як?»).

Ось, що він запитав:

- Як може стара людина народитися знову? Хіба може вона знову 
стати немовлям?

Для Никодима то була справжня загадка. Ісус пояснив йому, 
що існує два різних народження. Перше народження, фізичне, 
відбувається тоді, коли немовля народжується у світ, коли людина 
починає своє життя на землі. Кожна дитина народжується, як і 
всі люди, в тілі та з гріховною сутністю. Інше народження, про 
яке розповідав Ісус, духовне, відбувається, коли людина входить 
у Божу родину, коли людина стає новою, іншою особою. Це не 
означає, що людина відразу одержує нове тіло, але справжнє єство 
людини, тобто те, що живе в тілі, настільки змінюється, що Біблія 
називає його «новим створінням» (2 Кор. 5:17).
(Помістіть фігуру 9, людина зі «світлим серцем»).

Той, хто народився згори, зовнішньо виглядає так само, але його 
звільнено від гріха. Бог дає йому нову природу: людина має силу 

ЦІ

Можливо, Никодим 
прийшов до Ісуса 
вночі, щоб уникнути 
натовпу на вулицях, 
проте, вірогідніше за 
все, він бажав уникнути 
несхвалення з боку 
інших членів синедріону, 
а також мати можливість 
поговорити з Ісусом 
особисто.

Ілюстрація 2-3
(половину ілюстрації потрібно закрити)
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і бажання жити, догоджаючи Богові. Лише Бог може зробити це. 
Ісус сказав Никодимові, що Бог Святий Дух перероджує людей.
(Помістіть смугу зі словами «від Бога Духа Святого»).

Ти вже чув, що тобі належить відвернутися від гріхів і навернутися 
до Господа Ісуса, прийняти Його вірою як Спасителя, але твоє 
грішне серце не хоче робити цього. В тебе немає власної сили на 
такий крок. Тобі потрібен Бог Дух Святий, Який торкнеться твого 
серця та допоможе тобі усвідомити свою гріховність. Тільки тоді 
тобі буде прикро за свої грішні вчинки, і ти зможеш прийняти 
Господа Ісуса вірою. Стати членом Божої родини ти зможеш лише 
тоді, коли Святий Дух зробить тебе новою людиною. Господь Ісус 
ще раз сказав про це Никодиму:

- Тобі необхідно родитись згори (див. Ів. 3:7).
(Помістіть смугу зі словами «Вам необхідно родитись згори»).

Никодим все ще не зовсім розумів, що Ісус мав на увазі.

- Як це може статися? – запитав він Божого Сина.
(Помістіть другу смугу зі словом «Як?»).

Тоді Господь Ісус нагадав Никодимові про те, що сталося з 
народом Ізраїлю багато років тому. Никодим дуже добре знав цю 
історію.
(Приберіть фігури 8 і 9, людина з «темним серцем» і людина зі «світлим 
серцем»; помістіть фігуру 10, ізраїльтяни та змії).

Багато століть тому євреї йшли з Єгипту до Краю, який Бог обіцяв 
їм дати. Вони нарікали, скаржились і дратувалися на свого вождя, 
Мойсея. Бог був дуже незадоволений Своїм народом, тому що 
своїм ставленням люди грішили проти Нього. Бог наслав на євреїв 
отруйних змій. Багато людей померли від укусів змій, а ще багато 
інших чекали смерті.

- Мойсею! – заволали ізраїльтяни. – Ми згрішили, бо говорили 
проти Бога й проти тебе. Попроси Бога, щоб Він забрав зміїв. 
(Див. Чис. 21:7).

Мойсей помолився за людей. Бог вислухав його молитву й дав 
людям можливість зцілитися від отрути зміїв. Він наказав Мойсею 
зробити мідяного змія та піднести його в пустелі на жердині.
(Помістіть фігуру 11, змій на жердині).

- Той, хто подивиться на мідяного змія, житиме, – сказав Бог.

І люди зцілялися. Послухай, що Ісус промовив Никодимові:

- І, як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути 
й Син Людський, щоб кожен, хто вірує в Нього, мав вічне життя. 
(Див. Ів. 3:14-15).
(Приберіть фігуру 10, ізраїльтяни і змії; помістіть фігуру 12, Ісус на хресті, і 
смугу зі словами «Так мусить піднесений бути й Син Людський»).

Див. Числа 21:4-9.

Ілюстрація 2-4
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Що Божий Син хотів цим сказати? Господь Ісус пояснював, як 
люди можуть народитися згори. Ісус прийшов на землю для того, 
щоб знести на Собі покарання за всі гріхи людей і померти на 
хресті, саме тому хлопчики та дівчатка, чоловіки та жінки можуть 
стати «новим створінням». Якби Ісус Христос не помер за нас, 
жодна людина не змогла б перебувати в Божому Царстві. Яку 
велику ціну заплатив Господь Ісус, щоб ми могли народитися 
згори! Можливо, ти дійсно хочеш стати Божим дитям. А як же ти 
можеш народитися згори? Що мав робити народ у пустелі, щоб 
зцілитися?
(Дозвольте дітям відповісти).

Так, люди дивилися на мідяного змія і одразу одужували. Люди 
повірили в те, що лише погляд зцілить їх. Господь Ісус був 
піднесений на хресті. Але сьогодні, звичайно, Божого Сина немає 
на хресті, Він в Небесах. Тому, якщо, ти повіриш в Нього, то 
отримаєш прощення. Приймаючи вірою Господа Ісуса, ти ніби 
«дивишся на Нього» очима віри, так само як євреї дивилися на 
мідяного змія. Якщо ти віриш в Господа Ісуса, то можеш сказати 
Йому приблизно так: «Любий Господи Ісусе, я хочу належати 
Богові. Дякую Тобі за те, що Ти помер на хресті за мої гріхи. 
Будь ласка, звільни мене від гріхів і візьми моє життя в Свої 
руки». Якщо ти всім серцем повіриш в Нього, іншими словами 
«подивишся на Нього» очима віри, то будеш народжений згори, 
Бог Святий Дух дасть тобі нове єство.
(Приберіть фігури 11, змій на жердині, і 12, Ісус на хресті).

Ісус хотів, щоб Никодим зрозумів: єдиний шлях до Бога – віра 
в Нього, Ісуса Христа. Господь сказав Никодимові з любов’ю: 
«Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, 
щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне» (Ів. 
3:16).

- Никодиме, тобі необхідно повірити в Мене, – промовив 
Спаситель.
(Помістіть смугу зі словом «вірити»).

Біблія не розповідає нам, що було далі. Ми не знаємо, чим 
завершилася бесіда, чи потрібно було Никодимові ще подумати 
над словами Господа Ісуса.
(Приберіть усі фігури).

А, можливо, Никодим прийняв Ісуса вірою вже під час бесіди з 
Ним. Щоб прийняти Спасителя вірою, не обов’язково перебувати 
на якомусь особливому місці. Ти можеш прийняти Його дома в 
своїй кімнаті. Також не обов’язково, щоб з тобою хтось був. Та 
вже зараз ти можеш схилити голову і в молитві попросити Божого 
Сина спасти тебе.

Деколи у дітей виникають питання про те, як прийняти Ісуса 

ЦІН
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Хоча в Писанні 
конкретно не 
розповідається про те, 
що Никодим народився 
згори, багато богословів 
впевнені, що життя 
Никодима свідчить 
про таку зміну в його 
житті. Спочатку він 
потай прийшов до Ісуса, 
але пізніше відкрито 
виступив на Його захист 
і допоміг поховати Тіло 
Ісуса. (Див. Ів. 7:45-52 і 
19:38-42).
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вірою, й вони хочуть, щоб хтось їм допоміг. Якщо ти один з 
таких хлопців або дівчат, якщо у тебе є такі питання, я з радістю 
залишуся після заняття і спробую відповісти. Якщо в тебе є 
питання, будь ласка, підійди до мене і скажи про це. Ти також 
можеш після заняття пересісти на перший ряд, і я зрозумію, що 
ти хочеш поговорити про те, як прийняти Ісуса Христа вірою, й 
бажаєш зробити цей крок сьогодні.

Никодим одержав відповідь на своє питання і пішов додому. Але 
ми знаємо, що Святий Дух зробив його «новим створінням».
(Помістіть фігуру 13, Никодим).

Ніхто не бачив, як Святий Дух робив його новою людиною, адже 
ніхто не може бачити Святого Духа. Та люди бачили зміни, які Бог 
Дух Святий зробив у серці Никодима. Одного дня, коли фарисеї 
хотіли вбити Ісуса, Никодим заступився за Нього. На такий 
вчинок потрібна була мужність, і Бог дав Никодимові ту мужність. 
Востаннє ми зустрічаємо в Біблії згадку про Никодима, коли 
йдеться про смерть Ісуса. Тоді всі учні Христа розбіглися, тому що 
боялися фарисеїв і тих, хто розіп’яв Господа. А Никодим приніс 
прянощі. Разом з Йосипом вони огорнули тіло Ісуса полотном і 
поховали в новому гробі. Можеш собі уявити, як зрадів Никодим, 
коли Господь Ісус воскрес із мертвих?! Всі оточуючі бачили, що 
Никодим справді змінився.

Коли ти народишся згори, твоє життя також зміниться. Ти станеш 
слухняним й більше допомагатимеш вдома. Ти захочеш завжди 
підтримувати порядок у своїй кімнаті та з радістю ходитимеш в 
магазин, коли мама попросить тебе. Оточуючі побачать, що ти 
став новою людиною.

Ти вже народився згори? Я не питаю, чи ти ходиш до церкви, чи 
молишся і чи добре поводишся. Никодим був таким, але йому 
необхідно було народитися згори. Сьогодні Господь Ісус каже й 
тобі: «Тобі необхідно родитись згори». Повір в Господа Ісуса 
сьогодні, попроси Його зробити тебе новою людиною, «новим 
створінням» і прийняти тебе в Свою родину.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Хто такі фарисеї? (Дуже побожні люди, які полюбляли довго 

молитися і показували, що люблять Бога).

2. Як звали фарисея, який прийшов поговорити з Ісусом? 
(Никодим).

3. В якому місті відбулася зустріч Никодима і Господа Ісуса? (В 
Єрусалимі).

4. Що побачив Господь Ісус Христос у храмі? Через що Він так 
розгнівався? (Обмін грошей, торгівля худобою та при цьому 
ще й обман).

Ілюстрація 2-6

Діти з задоволенням 
понюхають прянощі та 
торкнуться їх.

ЦІС

ЦІН

Гра для 
повторення
«Гігантські кроки»
Навпроти кожного 
питання напишіть 
цифру.

Попросіть дітей стати в 
лінію обличчям до вас. 
(Якщо група велика, 
поділіть дітей на дві 
команди; нехай команди 
зберуться окремо). 
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5. Що зробив Господь Ісус? (Він вигнав міняльників, худобу й 
тих, хто продавав її).

6. За кого Никодим вважав Ісуса? (За Вчителя від Бога).

7. Що, за словами Господа Ісуса, мало відбутися в житті 
Никодима? (Йому необхідно було народитися згори).

8. Що значить – «народитися згори»? (Стати новою людиною, 
«новим створінням», коли Дух Святий працює в нас й дає 
нове єство).

9. За допомогою якої історії Господь Ісус пояснив, що людина 
може врятуватися лише вірою в Нього? (Історія про 
ізраїльтян, яких кусали отруйні змії. Поглянувши на мідяного 
змія, люди зцілялися).

10. Як Никодим міг народитися згори, і як ми можемо це 
зробити? (Через віру в Ісуса Христа, Який був розіп’ятий та 
воскрес для нас).

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
(для дошкільнят)
1. Які незвичайні слова Господь Ісус сказав Никодимові? (Він 

сказав про те, що Никодимові необхідно народитися згори).

2. Згадай історію про те, як ізраїльтян жалили змії. Що мав 
робити вжалений, щоб одужати? (Подивитися на мідяного 
змія).

3. Що зробив Ісус для того, щоб ми могли стати членами Божої 
родини? (Він помер на хресті за наші гріхи).

4. Коли ти одержуєш народження згори, до Чиєї родини тебе 
приймають? (До Божої родини).

ПРИКЛАДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
«Шаради»
Зробіть копію сторінки 59 і розріжте аркуш. Картки тримайте в 
руці, як віяло, так, щоб діти не бачили, що в них написано.

Дозвольте одному з дітей взяти картку та жестами показати, що в 
ній написано. Решта дітей намагаються відгадати, що написано в 
картці.

Коли діти правильно відгадають, що написано, коротко 
поговоріть з ними про запропоновану ситуацію. Допоможіть 
дітям зрозуміти, що запропоновані дії є проявом нового життя у 
Христі.

Гра для 
дошкільнят
«Гігантські кроки»
Грайте, як вказано вище, 
але не діліть дітей на 
команди.

Встановіть фінішну 
лінію.

Задавайте питання. 
Дитина, яка правильно 
відповідає на питання, 
може зробити стільки 
«гігантських кроків», 
скільки вказано 
навпроти питання. 
(Якщо у грі приймають 
участь дві команди, 
наступний гравець, який 
правильно відповідає 
на питання, починає 
«крокувати» з того місця, 
де зупинився перший 
гравець команди).

Перемагає гравець 
(команда), який першим 
перетне фінішну лінію.

Якщо ви проводите 
повторення в 
невеличкому 
приміщенні, можна 
використати дві фігурки 
для фланелеграфу 
(по одній на команду). 
Нехай команди, 
відповідаючи 
на питання, 
переміщають фігурки 
на фланелеграфі до 
фінішу (який необхідно 
позначити пряжею).
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Урок 3
Жінка з Самарії

Писання
Ів. 4:3-34; 39-42

Центральна істина
Життя вічне – дарунок від Бога через Господа 
Ісуса Христа.

Застосування
Для неспасених дітей: Ти можеш отримати 

життя вічне лише тоді, коли приймеш 
Ісуса Христа вірою.

Для спасених дітей: Якщо ти – християнин, 
то можеш бути впевненим, що маєш 
життя вічне.

Вірш для запам’ятання
«Тому й Бог повищив Його, та дав Йому Ім’я, 
що вище над кожне ім’я...» (Флп. 2:9).

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

Або

 Фігури для фланелеграфу: 1, 2, 14, 15,17, 18, 
19, 20 і 21.

 Фони (за бажанням): загальний вигляд 
місцевості.

А також

 Можливо, буде нелегко викладати поданий 
урок, тому що в оповіданні описується мало 
дій, але дуже довга бесіда і багато символів 
(«жива вода», «духовна спрага» тощо). 
Щоб утримати увагу дітей під час уроку, ви 
можете показати склянку води і вказувати 
на неї, порівнюючи з поняттями «духовна 
спрага», «вода життя», а також «прийняття 
Божого дарунку».

 Копії слів, що подані на стор. 60.

Прикладна діяльність
 По одній евангелізаційній брошурці для 

кожної дитини.

Будьте готові до бесіди
В уроці розповідається про те, як Господь Ісус 
пояснював самарянці шлях спасіння. Перед 
викладанням уроку скажіть дітям, що ви 
готові докладно розповісти про шлях спасіння 
кожному, хто бажає дізнатися про це. Скажіть 
дітям, коли і куди вони можуть підійти до вас. 
Дітям недостатньо лише почути, як жінка, 
повірила в Христа. Дітям також необхідно 
прийти до Христа й прийняти Його вірою. 
Повідомте дітей, що ви можете пояснити це 
індивідуально, кожному, хто хоче про це знати.

ПЛАН УРОКУ
Вступ

Стомлені, спраглі, голодні

Розвиток подій
1. Самарянка приходить до криниці ЦІ
2. Розмова з Ісусом Христом

3. «Дай напитися Мені»

4. «Я самарянка»

5. «Я можу дати живу воду» ЦІ
6. «Дай мені цієї води»

7. «Піди, поклич свого чоловіка»

8. «Чоловіка не маю» ЦІН
9. «Де ми повинні поклонятися Богові?»

10. «Вклоняйтеся в дусі та в правді» ЦІ
11. «Я знаю, що повинен прийти Месія...»

12. «Це Я» ЦІС
13. Учні повернулися

14. Жінка побігла від криниці

Кульмінація
«Підіть, подивіться на Людину…»

Завершення
Ісуса просять залишитися

Багато людей повірили в Нього  ЦІН
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УРОК
Дія 1
(Загальний вигляд місцевості).

Яка нестерпна спека! Вони пройшли велику відстань, стомились, 
прагли і дуже хотіли їсти. А попереду чекала ще довга дорога.
(Помістіть фігури 1, Ісус, і 2, учні).

Господь Ісус та Його учні йшли з Юдеї до Галілеї, дорогою 
котилася курява пороху. В Галілеї Ісус виріс. Найкоротший шлях 
туди пролягав через Самарію. Тринадцять чоловіків тільки-но 
увійшли в Самарію та наближалися до міста Сіхар. Перед ними 
відкрилося досить гарне місце.

Було б добре тут зупинитися і перепочити, бо Господь Ісус 
втомився. Хоча Ісус – Бог Син, Він також був Людиною. Божий 
Син стомлювався та відчував голод. Хіба ти не зрадієш склянці 
води, коли дуже спраглий, чи навіть крихті їжі, коли голодний? 
Учні пішли в місто, щоб знайти щось попоїсти.
(Приберіть усі фігури).

Дія 2
(Загальний вигляд місцевості; помістіть фігуру 15, самарянка).

Майже в цей же час з міста вийшла жінка з глеком для води. Вона 
прямувала до криниці, щоб набрати води. Зазвичай о цій годині 
дня до криниці ніхто не ходив. Напевно, жінка хотіла набрати 
води та не спілкуватися з іншими. Вона була дуже грішною та, 
напевно, мала небагато справжніх друзів. Можливо, їй подобалося 
таке грішне життя, але вона не знала, що може мати інше, вічне 
життя. Жінка була «мертвою через прогріхи», як говорить Біблія 
про людей, що живуть без Христа (Еф. 2:5). Біблія каже, що саме 
через гріх ми мертві для Бога. Це означає, що ми відділені від 
Бога, тому що Він святий, а ми грішні. Нам потрібне вічне життя 
від Бога. А без нього ми навіки залишимося далеко від Бога. Та 
самарянка, живучи в гріхах, ніколи не чула про те, що може мати 
життя вічне. Вона поспішала до криниці.
(Помістіть фігуру 14, Ісус біля криниці).

Як же вона здивувалася, прийшовши до криниці! Біля криниці 
хтось був. Жінка вирішила, що лише набере води та не звертатиме 
на Незнайомця уваги. Напевно, самарянка намагалася дивитися 
в інший бік, коли ставила глек на криницю. Але раптом 
Незнайомець звернувся до неї.

- Дай Мені напитися, будь ласка! – попросив Ісус.

Він сказав це не лише тому, що хотів пити. Так можна було 
зав’язати дружню розмову з іншою людиною.

Жінка обернулася та уважно подивилася на Нього. Єврей! Тож 

Дошкільнята можуть 
зробити вигляд, ніби 
вони, стомлені та 
зголоднілі, йдуть з 
Христом та учнями.

ЦІ

Дошкільнята з 
задоволенням зліплять 
криницю з тіста для 
ручної праці.

За бажанням, ви 
можете показати мапу 
Палестини і допомогти 
дітям знайти Юдею, 
Галілею та Самарію, 
а також продивитися 
маршрут, яким євреї 
ходили до Галілеї, 
оминаючи Самарію.

Ілюстрація 3-1

Дошкільнята з радістю 
зроблять вигляд, ніби 
наливають воду у 
великий глек і несуть 
повний глек на плечах, 
як самарянка.

Ілюстрація 3-2
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він, єврей, так звертається до самарянки! За тих часів євреї не мали 
дружніх стосунків з самарянами. Тому жінка спитала Ісуса:

- Як ти, бувши юдеянином, просиш мене дати тобі води? Я ж 
самарянка.

- Якби ти знала Божий дар, – відповів Ісус, – та Хто Я, то сама б 
просила Мене дати тобі напитись, і Я дав би тобі «живу воду». 
(Див. Ів. 4:10).

Жінка здивувалася:

- Пане, у Тебе й черпака немає, а криниця глибока. Звідки у Тебе 
«жива вода»? Чи Ти вважаєш, що Ти більший від нашого отця 
Якова, який дав нам цю криницю?
(Помістіть символ 18, вода).

Самарянка не знала, Ким був Ісус, і не розуміла, про що Він 
говорить. Що ж таке «жива вода»?

Ісус казав про вічне життя. Звичайна вода необхідна нам для 
того, щоб жити на землі, але «жива вода», або вічне життя, нам 
потрібне, щоб ми могли жити з Богом. Коли людина має вічне 
життя, вона вже не є мертвою для Бога. Вона знає Бога, любить 
Його і житиме з Богом вічно.
(Помістіть символ 19, вічне життя).

Але як ти можеш отримати життя вічне? Яка з поданих 
можливостей є правильною?
(Під час викладання поміщайте на фланелеграфі відповідні слова).

а). Ти можеш отримати вічне життя, якщо народився в 
християнській сім’ї та ходиш до церкви.

б). Ти можеш мати вічне життя, як нагороду за добрі вчинки.

в). Ти можеш отримати вічне життя, якщо багато молитимешся.

Як ти вважаєш, чи можна назвати правильною хоча б одну з цих 
можливостей?
(Дозвольте дітям відповісти).

Ні. Ось, як ти можеш мати життя вічне:

г). Це Божий подарунок.

Подарунок – це те, що дають тобі просто так. Щоб подарунок 
став твоїм, його треба прийняти. Лише Господь Ісус Христос, 
Божий Син, може дати тобі вічне життя. А вічне життя – то життя 
Бога в нас, маючи яке ми можемо почати жити для Господа. Ісус 
Христос дає грішникам таке життя. Він хотів, щоб ця грішна жінка 
зрозуміла, що лише Він може дати їй воду життя.

Тож Божий Син сказав їй:

- Кожен, хто п’є воду з цієї криниці, буде прагнути знову. – Жінка 

Самаряни були 
змішаним народом: 
євреї та погани. Багато 
самарян практикували 
й змішану релігію 
–поклоніння Богові 
та ідолам. Юдеї часів 
перебування Ісуса 
Христа на Землі 
вважали самарян 
«нечистими» і не хотіли 
мати з ними нічого 
спільного.

Для Бога раса не має 
значення. Бог любить 
усіх людей!

ЦІ

Ілюстрація 3-3

Вважається, що 
глибина криниці сягала 
приблизно 30 метрів.
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зрозуміла. Вона знала, що вода їй потрібна щодня. Ісус вів далі: 
– А той, хто п’є воду, що Я даю, ніколи не буде прагнути. Ця вода 
стане в нім джерелом, що тече в життя вічне. (Див. Ів. 4:14).

- Дай мені цієї води, – попросила самарянка, – щоб я не хотіла 
більше пити і не приходила сюди знову по воду.

Жінка ще не все розуміла, та Господь Ісус пояснював далі. Він 
сказав їй дещо дуже незвичайне:

- Піди, поклич свого чоловіка, та повертайся сюди.

Від подиву у жінки аж дух перехопило, та вона відповіла:

- Чоловіка не маю.

- Знаю, – погодився Ісус. – У тебе було п’ять чоловіків, і той, з 
яким живеш тепер, не муж тобі. (Див. Ів. 4:17-18).

Ісус знав про самарянку все. Як? Він знав, адже Він – Бог. Ісус 
Христос знав про грішне життя самарянки. Жінка була мертвою 
в гріхах і відділена від Бога. Вона порушила Божий Закон, як 
і кожен з нас. В Біблії написано, що немає людини, яка б не 
згрішила (Рим. 3:12).

Гріх також проявляється й у твоєму житті. Тебе більше цікавлять 
телевізійні програми та ігри, ніж істини про Бога. Але Божа 
Заповідь каже: «Хай не буде тобі інших богів передо Мною!» 
(Вих. 20:3). В твоєму житті не повинно бути жодної речі 
важливішої від Бога. Чи ти, буває, інколи гніваєшся на свого 
брата та кажеш: «Я ненавиджу його»? Господь Ісус сказав, що 
ненависть до іншого – порушення Заповіді «Не вбивай!» (Вих. 
20:13 та Мв. 5:21-22). Твоє життя грішне. Напевно, ти вважаєш, 
що є люди «більш грішні» від тебе. Та знай, що навіть один гріх 
відділяє тебе від Бога. Якщо ти й далі грішитимеш, то ніколи 
не матимеш вічного життя і ніколи не знатимеш Бога, тобто ти 
ніколи не зможеш перебувати з Ним. Однак, якщо ти бажаєш 
відвернутися від усього поганого в твоєму житті та прийняти Ісуса 
Христа вірою, ти отримаєш Божий подарунок вічного життя, саме 
те, що Ісус пропонував самарянці.

Але жінка просто розгубилася, збентежилася. Звідки цей Чоловік 
так багато знає про неї? Як Він дізнався про її гріх? Тож вона 
подумала, що Він, мабуть, пророк від Бога. Тоді самарянка почала 
говорити про поклоніння Богові.
(Приберіть символи 18, вода, і 19, вічне життя).

- Ми поклоняємося на оцій горі, – сказала вона, вказуючи на 
гору, що височіла неподалік, – але ви, євреї, кажете, що треба 
поклонятися в Єрусалимі.

Господь Ісус лагідно відповів їй:

- В служінні Богові важливо не місце, де ми поклоняємося Йому, 

ЦІН

Ілюстрація 3-4
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але те, як ми це робимо. Тож слід вклонятися Йому в дусі та 
правді. (Див. Ів. 4:21-24).

Господь Ісус хотів, щоб жінка зрозуміла: лише ті люди, чиї серця 
та життя належать Богові, можуть поклонятися Йому. Ті, хто 
прийняв Його великий дар вічного життя, можуть приходити 
до Нього та розмовляти з Ним, тому що їхні гріхи вже не 
відділяють їх від Бога. Такі люди знають і люблять Бога – саме 
це означає вклонятися «в дусі та в правді» (Ів. 4:24). Ти не 
можеш удавати, що праведний перед Богом, навіть, якщо всі інші, 
хто бачить тебе в церкві, вважають, що ти поклоняєшся Йому. 
Багато людей в багатьох церквах поклоняються Богові, але, якщо 
вони не прийняли Божого дару життя вічного, їхнє поклоніння 
не є справжнім. Самарянка не знала істинного Бога, тому не 
вклонялася Йому.

Ось, що вона сказала:

- Я знаю, що Бог обіцяв послати Месію, Христа. Коли Він прийде, 
то про все розповість нам.

- Це Я, – відповів Господь Ісус Христос, – Той, Хто говорить з 
тобою, Кого послав Бог. (Див. 4:26).

Господь Ісус і є Месія або Христос. Він, Божий Син, прийшов 
на Землю, щоб дати людям вічне життя. Ісус Христос зійшов для 
того, щоб померти. Він залишив Небеса, щоб повністю заплатити 
за гріх, щоб ті, хто повірить в Нього, мали життя вічне.

Сьогодні Господь Ісус живий, бо якби то було не так, вічного 
життя не існувало б. Ісус живий і житиме повіки. Кожна людина, 
яка вірить в Нього, може бути впевнена, що після життя на Землі 
вічно житиме з Ним. Біблія говорить: «Хто має Сина, той має 
життя...» (1 Ів. 5:12). Це Божа обітниця для спасених. Диявол 
спробує примусити тебе сумніватися. Іноді він казатиме тобі: «Ти 
не дуже добрий християнин. Подивись, що ти наробив. Може, ти 
зовсім неспасений?»

Але пам’ятай, що каже Бог: «Хто має Сина, той має життя...» (Ів. 
5:12). Якщо ти знаєш, що Господь Ісус – твій Спаситель, можеш 
бути впевнений, що маєш вічне життя вже зараз та назавжди. Не 
забувай дякувати Господеві за те, що Він дав тобі вічне життя.

Можливо, в той момент жінка повірила в Господа Ісуса, і Він 
дав їй вічне життя. Божий Син міг спасти самарянку від гріхів і 
подарувати життя вічне. Тепер життя її зовсім зміниться.

Дія 3
(Загальний вигляд місцевості; помістіть фігуру 2, учні).

Тим часом повернулись учні Господа. Вони здивувались, 
побачивши, що Божий Син розмовляє з жінкою, але ніхто не 
наважився спитати Його, чому Він це робить. А самарянка 

ЦІ
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поспішила до міста.
(Замініть фігуру 15 на фігуру 20, самарянка, і помістіть фігуру 17, глек).

Чому жінка так раптово поспішила до міста? Вона навіть залишила 
глек. Чому? Вона планувала повернутися до криниці? Учні не 
знали, що й думати, але самарянка точно знала, що хотіла зробити. 
Вона побігла до міста й розповіла все мешканцям.
(Приберіть фігуру 20, самарянка).

- Підіть, подивіться. Той Чоловік сказав мені все, що я вчинила. 
Чи не Він Месія, Христос, Якого обіцяв Бог?

Людям було цікаво, про Кого вона каже, й вони пішли за нею до 
криниці за місто.

Дія 4
(Загальний вигляд місцевості; помістіть фігуру 21, самаряни).

Мешканцям міста дуже хотілося зустрітися з Людиною, про Яку 
вони почули. Самаряни запросили Господа Ісуса до свого міста. 
Божий Син з радістю прийняв запрошення. Разом із учнями 
Божий Син провів там два дні. Протягом цих днів Він міг 
розповідати людям про те, що їм потрібне життя вічне.

Отже, самарянка розповіла про Господа Ісуса, й багато людей 
повірили в Нього. Вони чули про Божого Сина, познайомилися 
з Ним, слухали Його і повірили в Нього. Ті люди отримали вічне 
життя. Недостатньо лише знати про Ісуса та про те, що Він може 
подарувати вічне життя. Недостатньо знати, що тобі потрібне 
вічне життя. Грішники повинні прийняти Господа Ісуса вірою 
та попросити Його простити їхні гріхи й дати їм цей величний 
подарунок.

Чи ти прийняв Ісуса Христа вірою? Пам’ятай, в Божому Слові 
написано, що ті, хто приймуть Його, не згинуть (не будуть 
відділені від Бога), але матимуть життя вічне (Ів. 3:16). Якщо 
ти ще не прийняв Ісуса вірою, не залишайся мертвим у гріхах. 
Скажи Господу, що ти хочеш звільнитися від гріхів і бажаєш 
одержати Його дарунок життя вічного. Скажи це Йому сьогодні. 
Прийми Його вірою як свого Спасителя. Тоді, як і мешканці того 
самарянського міста, ти матимеш вічне життя.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Де зупинились Господь Ісус та Його учні, щоб перепочити та 

попоїсти на шляху з Юдеї до Галілеї? (В Самарії, біля міста 
Сіхар).

2. Чому Господь Ісус сів біля криниці? (Він стомився).

3. Хто прийшов по воду опівдні? (Жінка з Самарії).

4. Чому жінка здивувалася, коли Христос попросив її дати 

Гра для 
повторення
«Ведучий у колі»
Поділіть групу на дві 
команди і попросіть 
команди обрати свого 
ведучого. Попросіть 
кожну команду сісти по 

Ілюстрація 3-5
Діти з радістю 
розіграють цю захопливу 
частину історії.

Дошкільнята можуть 
зіграти роль самарянки, 
яка кличе: «Підіть, 
подивіться! Там Ісус!»

Ілюстрація 3-6

ЦІН
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Йому води? (Вона не чекала, що Він розмовлятиме з нею, 
тому що Він був юдеєм, а юдеї не були в дружніх стосунках з 
самарянами).

5. Що Господь Ісус міг дати самарянці, якби вона попросила? 
(«Живу воду», життя вічне).

6. Звідки Господь Ісус знав про жінку все? (Господь Ісус – Бог).

7. Що сказав Господь Ісус про Себе, Хто Він? (Христос, 
обіцяний Спаситель).

8. Чому самарянка поспішила до міста, залишивши глек? (Вона 
хотіла розповісти іншим про Господа Ісуса: «Чи не Він 
обіцяний Месія?»)

9. Що сталося, коли Господь Ісус пробув два дні в Сіхарі та 
розмовляв з мешканцями? (Багато людей прийняли Його 
вірою як Спасителя).

10. Що тобі необхідно зробити, щоб отримати вічне життя? 
(Своїми силами я не заслужу вічне життя; мені потрібно лише 
повірити в Господа Ісуса Христа, і Він дасть вічне життя).

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
(для дошкільнят)
1. Що Ісус попросив у самарянки? (Трохи води).

2. Яка проблема була в житті жінки? (Гріх).

3. Яку воду Ісус міг дати самарянці? (Живу воду).

4. Коли жінка повірила в Ісуса, що вона зробила? (Розповіла про 
Нього іншим).

ПРИКЛАДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
«Що сказати?»
Поговоріть з дітьми про те, як розповісти Євангелію іншим.

Спитайте дітей, що вони можуть розповісти про гріх, про Божу 
любов, про Господа Ісуса (про те, Хто Він та що Він зробив 
для нас), про те, що необхідно зробити людині, щоб одержати 
спасіння. Відповіді дітей ви можете записувати на дошці.

За бажанням, ви можете дати кожній дитині по одній 
євангелізаційній брошурі. Попросіть дітей взяти брошуру додому 
та поділитися з ким-небудь Євангелією. Обов’язково поясніть, як 
за допомогою брошури можна розповісти Євангелію, та дозвольте 
дітям на занятті попрактикуватися у використанні брошури.

Якщо дозволяє час, двоє дітей можуть прийняти участь у рольовій 
грі: продемонструвати свідчення про Христа за допомогою 
брошури.

Гра для 
дошкільнят
«Ведучий в колі»
Посадіть всіх дошкільнят 
по колу.

Задавайте питання. 
Якщо дитина правильно 
відповідає на питання, 
вона може сісти в центрі 
кола. На наступне 
запитання відповідає 
інша дитина. Якщо 
відповідь правильна, 
дитина займає місце 
ведучого.

Задавайте питання з 1, 2 
і 3 уроків.

Якщо ви хочете дати 
дитині (ведучому) 
можливість довше 
посидіти в колі, тоді 
перед наступним 
питанням повторюйте 
з дітьми вірш для 
запам’ятання.

колу; ведучий – в центрі. 
(Якщо команди дуже 
маленькі, зробіть коло 
за допомогою пряжі та 
попросіть ведучого сісти 
в коло).

Задавайте питання 
командам по черзі.

Весь час, коли команда 
дає правильні відповіді, 
ведучий знаходиться 
в центрі кола. Якщо 
команда помиляється, 
ведучий сідає поруч 
з іншими гравцями. 
Команда лишається без 
ведучого, але продовжує 
відповідати на наступні 
питання. Коли команда 
дає правильну 
відповідь, вона може 
обрати іншого ведучого. 
Ведучий сідає в центрі 
кола.

Перемагає команда, 
в якій рідше мінявся 
ведучий.
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Урок 4
Господь уздоровлює хлопчика.
Від Ісуса відвертаються в рідному місті
Писання
Ів. 4:45-54;
Лк. 4:16-32

Центральна істина
Без віри догодити Богові неможливо.

Застосування
Для неспасених дітей: Щоб одержати спасіння, 

тобі необхідно повірити лише в Ісуса 
Христа.

Для спасених дітей: Тобі необхідно й надалі 
щодня вірити Ісусу Христу та Його 
Слову.

Вірш для запам’ятання
«… щоб перед Ісусовим Ім’ям вклонялося кожне 
коліно небесних, і земних, і підземних...» (Флп. 
2:10).

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

Або

 Фігури для фланелеграфу: 2, 7, 22, 23, 24, 25 і 
26.

 Фони (за бажанням): внутрішній вигляд 
оселі, загальний вигляд місцевості та 
внутрішній вигляд храму.

Прикладна діяльність
 Зробіть копію стор. 61 і розріжте картки.

Будьте готові до бесіди
Пояснюючи вірш, ви можете повідомити про 
те, що готові індивідуально поговорити з тим, 
хто бажає «вклонити коліна» перед Господом 
Ісусом і прийняти Його вірою як Спасителя й 
Господа, але не знає, як це зробити.

ПЛАН УРОКУ
Вступ

«В домі панував смуток...»

Розвиток подій
1. Хлопчик серйозно захворів

2. Батьки чують, що Ісус в Кані

3. Батько йде до Кани ЦІН
4. Батько просить Господа прийти ЦІН
5. «Прийди, поки не померла моя дитина»

6. «Твій син живий» ЦІН
7. Родина повірила в Господа ЦІС
8. Господь Ісус в синагозі

9. Люди не вірять Йому ЦІН
Кульмінація

Люди намагаються вбити Ісуса

Завершення
Ісус залишає Назарет ЦІН
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УРОК
Цей дім, напевно, був одним з найкращих в Капернаумі. Його 
володар займав дуже високу посаду, тому що служив у самого царя. 
Він був царедворцем. Але зараз в домі панував смуток.

Дія 1
(Чиста дошка або внутрішній вигляд оселі; помістіть фігуру 22, царедворець).

Син царедворця хворів. У хлопчика була гарячка, він вмирав. 
Ніхто не знав, як вилікувати його. Лікарі нічим не могли зарадити.
(Помістіть фігуру 23, дружина царедворця).

Можеш уявити, що відчувала родина? Здавалося, вже не було 
жодної краплі надії. Можливо, саме тоді до кімнати увійшов слуга.

- Ісус в Кані.

- Ісус? А, так! Той, що перетворив воду на вино.

Безсумнівно, звістка про чуда Ісуса досягла Капернауму, бо те 
місто розташовувалося на відстані приблизно 30 кілометрів від 
Кани. Люди чули про Господа Ісуса та знали, що Він мав силу 
творити чудеса.

«Чи прийде Ісус зцілити нашого сина?» – можливо, 
замислювалися батьки.

- Піду та запрошу Його, – сказав царедворець.
(Приберіть усі фігури).

Дія 2
(Загальний вигляд місцевості; помістіть фігуру 22, царедворець).

Подорож до Кани ніколи не здавалась такою довгою. Для 
хлопчика, що вмирав, була дорогоцінною кожна хвилина. 
Крокуючи в самоті, царедворець, напевно, роздумував про Ісуса. 
Як він радів, що почув про Нього! Якби ніхто не сказав йому про 
Ісуса, на що він міг би сподіватися?

Дуже важливо почути про Господа Ісуса Христа. Жодна людина 
не може прийняти Його вірою, доки не почує про Нього. На 
нашому занятті ти вже чув про Господа Ісуса. Ти знаєш, Хто Він, і 
що Він зробив для людей. Можеш розповісти трохи про те, що ти 
вже почув?
(Дозвольте дітям прийняти участь у короткій бесіді).

Ми знаємо, що все це правда, адже читали про це в Біблії. Ми 
знаємо, що Господь Ісус може зробити все, що завгодно. Він 
завжди виконує Свої обіцянки. Ми також знаємо, що Божий Син 
може простити гріхи й дати вічне життя. Дуже важливо знати 
про Господа Ісуса, але є дещо важливіше: прийняти Його вірою 
як свого Спасителя. Ми можемо знати все про Божого Сина, але, 
якщо не приймемо Його вірою, не зможемо догодити Богові. В 

Попросіть дітей 
повторювати імена 
людей і назви міст; так 
діти краще запам’ятають 
назви.

ЦІН

Діти із задоволенням 
покажуть Кану на мапі. 
За бажанням, можна 
коротко повторити події, 
викладені в 1 і 3 уроках. 
Тепле ставлення до 
Ісуса в Галілеї швидко 
змінилося на відкинення; 
напевно, очевидне 
диво не викликало в 
мешканців віру в Ісуса 
як у Сина Божого.

Можливо, людина, про 
яку йдеться в уроці, 
служила Іродові Антипі. 
Не зовсім зрозуміло, 
чи був царедворець 
язичником, чи юдеєм; 
проте більшість 
богословів вважають, 
що він був юдеєм.

Ілюстрація 4-1

Ілюстрація 4-2
Дошкільняти можуть 
пройтися, ніби разом з 
царедворцем шукають 
Ісуса. В одному кінці 
кімнати помістіть знак 
«Кана», а в іншому кінці 
кімнати – «Капернаум».
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Своєму Слові Бог каже: «Догодити ж (Богу) без віри не можна» 
(Євр. 11:6). Як важливо догоджати Богові, шанувати Царя царів 
і Господа господарів, нашого Творця та єдиного Спасителя! 
Щоб догодити Богові, перш за все, необхідно повірити в Нього, 
прийняти Його вірою як свого Господа й Спасителя. Хіба ти не 
радий, що почув про Ісуса, як і царедворець?

Прийшовши до Кани, він відразу почав розшукувати Господа 
Ісуса.
(Замініть фігуру 22 на 24, царедворець; помістіть фігури 7, Ісус, і 2, учні).

Знайшовши Ісуса Христа, батько хлопчика почав просити й 
благати Його:

- Будь ласка, прийди до мене та зціли мого хлопчика, бо він 
вмирає.

Батько знав, що Ісус міг зцілити сина. Та чи знаєш ти, що Господь 
може пробачити всі твої провини? Чи ти віриш, що Він може 
дати тобі вічне життя? Важливо знати про Господа Ісуса, як знав 
царедворець; важливо також бути впевненим, що Господь Ісус 
може простити тебе. Та лише знань не достатньо, щоб догодити 
Богові. Ти повинен повірити в Ісуса Христа, щоб Він забрав усі 
твої гріхи. Коли ти хворієш, тобі дають ліки. Що треба з ними 
робити? Чи допоможуть тобі ліки, якщо залишатимуться на 
столі біля твого ліжка? Чи допоможе тобі знання про те, що 
це найкращі ліки в світі? Звичайно ні. Ти повинен вжити їх, 
прийняти. Немає значення, як багато ти знаєш про Господа Ісуса 
або наскільки ти впевнений у тому, що Ісус може зробити для тебе. 
Все це не змінить твого життя, доки ти не приймеш Ісуса Христа 
вірою та не попросиш Його забрати твої гріхи.

- Господи, прийди поки не вмерла дитина моя, – благав батько.

- Іди додому і більше не хвилюйся. Житиме твій син, – лагідно 
сказав Господь Ісус. (Див. Ів. 4:50).

Господь Ісус не пішов разом з батьком, щоб оглянути його сина, а 
батько більше не просив Ісуса про це. Чому?
(Дозвольте дітям відповісти).

Так, батько повірив Словам Господа Ісуса. Він мав віру в Бога, 
тому повернувся й пішов.
(Приберіть фігуру 24, царедворець).

Вірити – значить покладатися на Ісуса в тому, що Він обіцяє 
зробити. Божий Син обіцяє дати вічне життя тим, хто повірить 
в Нього, прийме Його. Кожен, хто вірує в Нього, не згине, але 
матиме життя вічне (див. Ів. 3:16). Ти можеш прийняти Його 
вірою вже сьогодні та отримати вічне життя. Ти можеш сказати 
Йому приблизно так: «Любий Ісусе, я знаю, що лише Ти можеш 
дати мені вічне життя. Я вірю, що Ти помер на хресті за мої 

Ілюстрація 4-3

ЦІН

Ілюстрація 4-4

ЦІН
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гріхи. Будь ласка, забери мої гріхи і дай мені життя вічне. Будь 
ласка, візьми моє життя в Свої руки та стань моїм Господом і 
Спасителем». Поки ти всім серцем не повіриш в Божого Сина 
як в Єдиного, Хто може очистити тебе перед Богом, твоє життя 
ніколи не задовольнятиме Бога. Чи ти приймеш Його сьогодні 
вірою, як зробив царедворець?
(Приберіть усі фігури).

Дія 3
(Загальний вигляд місцевості; помістіть фігуру 22, царедворець).

Після бесіди з Господом Ісусом, батько хлопчика з деяких 
причин не пішов додому того ж дня. Минула вже половина дня, 
а до Капернауму від Кани треба було подолати 30 кілометрів. 
Можливо, чоловік дуже стомився й не міг вирушити додому 
відразу ж. Можливо, він мав таку віру в Господа Ісуса, що напевне 
знав: син одужав, тому спокійно залишився на ніч в Кані.

Наступного дня, наближаючись до рідного міста, царедворець 
побачив людей, що поспішали прямо до нього. Чоловік упізнав 
своїх слуг.
(Помістіть фігуру 25, слуги).

Коли вони підійшли ближче, царедворець побачив посмішки і 
почув радісну звістку:

- Ваш син живий і здоровий.

Тож Ісус Христос сказав правду.

- Коли йому покращало? – запитав батько.

- Вчора, о сьомій годині, гарячка залишила його, – відповіли слуги.

Як затремтіло серце чоловіка від радості! Він зрозумів, що саме в 
цей час він розмовляв з Ісусом.
(Приберіть фігуру 25, слуги).

Царедворець поспішив додому, бо дуже хотів побачити сина і 
дружину.
(Помістіть фігуру 26, син і дружина царедворця).

Можеш собі уявити, як раділа вся родина? Так, щастя просто 
переповнювало їхні серця, коли батько розповів їм усе про Ісуса. 
Того ж дня всі мешканці домівки повірили в Ісуса.

Можливо, ти вже прийняв Господа Ісуса, і Він вже оправдав 
тебе перед Богом. Тепер ти – християнин. Ти знаєш, що 
Господь простив тебе й дав життя вічне. Але на цьому твоя віра 
не закінчується. Бог хоче, щоб ти й далі щодня довіряв Йому. 
Вір Богові, коли Він каже в Біблії: «Я перебуватиму з вами 
повсякденно аж до кінця віку» (Мв. 28:20). Вір, що Він перебуває 
з тобою в школі, вдома, коли ти наодинці, навіть, коли спиш. 

Дошкільнята можуть 
«сповістити царедворцю 
радісну звістку»: «Ваш 
син здоровий!»

Ілюстрація 4-5

Покажіть годинник. 
«Сьомий час» в Юдеї 
означав першу годину 
дня; а відповідно до 
римського часу, була 
сьома година вечора. 
Проте сутність у тому, 
що диво сталося саме 
в той момент, коли 
Ісус сказав, що син 
царедворця живий!

Ілюстрація 4-6

ЦІС
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Щоразу, читаючи в Біблії обіцянку, ти можеш бути впевнений, що 
так воно й буде. Проси Бога виконати для тебе Свої обітниці. Це 
означає вірити та довіряти Йому, як зробила родина царедворця.
(Приберіть усі фігури).

Проте далеко не всі мешканці Галілеї повірили в Ісуса Христа. 
Неподалік від Кани розташувався Назарет, місто, де виріс Ісус.

Дія 4
(Загальний вигляд храму).

У день поклоніння, який називали «Шабат» або субота, Ісус 
прийшов до синагоги, до місця, що було спеціально призначене 
для поклоніння. Відвідування синагоги чимось нагадує 
відвідування церкви. Начальники синагоги знали, що Ісус – 
Вчитель, тому запросили Його прийняти участь у служінні. До 
цього часу Ісус вже навчав у багатьох синагогах Галілеї, і всі казали, 
що Він великий Вчитель. Начальники подали Ісусові сувій.
(Поясніть, що таке «сувій», і, якщо можливо, покажіть наочно).

Уривок Писання, який дали прочитати Ісусу, міститься в Біблії, в 
книзі пророка Ісаї.
(Помістіть фігуру 7, Ісус).

Господь Ісус відкрив сувій на тому уривку Писання, який 
записаний в 61 розділі книги пророка Ісаї, і почав читати.
(Прочитайте Іс. 61:1-2а).

Потім Ісус віддав сувій та сів. Усі присутні в синагозі хотіли 
почути, що Він скаже.

- Писання, що Я прочитав, здійснюється сьогодні, тут, тепер, – 
сказав Він. (Див. Лк. 4:21).

Іншими словами, Ісус казав, що Він є Той, про Кого написав Ісая 
майже сімсот років тому. Божий Син прочитав з Писання про 
Себе. Ісус вів далі. Люди ж дивувалися, слухаючи Його.

- Хіба Він не син Йосипів? – питали вони.

Їх дивувало, як це Йосипів син міг говорити про такі речі. Для 
них Ісус був лише сином теслі з Назарету. Вони не вірили, що 
Ісус – Син Живого Бога. Мешканці Назарету більше покладалися 
на свої молитви, відвідування синагоги, на добрі вчинки і 
дотримання правил. Але вони не вірили, що Христос – єдиний 
Спаситель. Хіба розумно вони чинили? Дуже нерозумно. Але так 
само нерозумно чинять багато хлопчиків та дівчаток, може, навіть 
дехто з вас. Ти багато разів чув про Господа Ісуса. Ти чув з Біблії, 
що тобі необхідно прийняти Його вірою, щоб виправдатися 
перед Богом, але чи зробив ти це? Якщо ні, твоє життя ніколи 
не буде приємним Богові, незважаючи на всі твої зусилля добре 
поводитися або якомога частіше відвідувати церкву чи біблійні 

За традицією в синагозі 
Писання читали стоячи, 
а говорили сидячи.

ЦІН
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заняття. Тобі необхідно прийняти Ісуса Христа вірою як свого 
Спасителя. Як сумно, коли люди так багато знають про Ісуса, але 
не вірять у Нього. Мешканці Назарету знали Ісуса дуже добре. 
Дехто з них жив з Ним на одній вулиці; дехто, можливо, грався з 
Ним у дитинстві, але майже всі відмовились повірити в Нього як у 
Спасителя.
(Приберіть фігуру 7, Ісус).

Більш того, почувши слова Христа, мешканці Назарету дуже 
розгнівалися. Ісус нагадав їм про те, що Бог спасає не лише 
євреїв. А євреї дуже пишалися належністю до свого народу. 
Вони вважали, що Бог не любить нікого, крім них. У гніві люди 
підхопилися та вивели Ісуса з синагоги.

Потім, обступивши Ісуса з усіх боків, вони виштовхали Його за 
місто до краю скелі. В Біблії написано, що мешканці Назарету 
хотіли скинути Ісуса зі скелі. Вони хотіли вбити Його. Це було б 
дуже легко зробити, адже їх було багато. Та, коли всі вже дійшли 
до краю, сталася дивна річ. Незважаючи на всі поштовхи, Божий 
Син пройшов крізь натовп, не зазнавши шкоди. То було чудо. Він 
віддалився від них так, ніби вони були не сильнішими від мухи, 
та вирушив до Капернауму. Ще не настав час смерті Господа Ісуса. 
Коли ж пророцтва виконалися, Ісуса прибили до хреста за наші 
гріхи, й Він воскрес для нас. Який Він чудовий Спаситель! А в 
Назареті залишалися ті, хто не повірив у Нього.

Можливо, й ти схожий на мешканців Назарету? Звичайно, ти 
не намагався вбити Ісуса, але Біблія каже, що, коли ти не хочеш 
прийняти Христа вірою в своє життя, ти такий же, як мешканці 
Назарету. Ти ще не догоджаєш Богові, тому що залишаєшся 
грішником. Чи ти приймеш Господа Ісуса вірою сьогодні, як це 
зробив царедворець? Чи ти попросиш Його стати твоїм Господом 
і Спасителем, адже «догодити (Богу) без віри не можна» (Євр. 
11:6)?

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. До якого міста вирушив царедворець, щоб знайти Господа 

Ісуса? (Кана).

2. Чому царедворець хотів поговорити з Господом Ісусом? (Його 
син серйозно захворів).

3. Що Господь Ісус сказав царедворцю? («Йди додому, житиме 
твій син»).

4. Що зробив батько хлопчика, почувши ті слова? (Він повірив 
словам Господа Ісуса).

5. Яку новину принесли царедворцю слуги, коли наступного 
дня він повертався додому? (Його син одужав саме тоді, коли 
Господь Ісус сказав це йому).

Гра для 
повторення
«Перейди до нас»
Поділіть дітей на дві 
команди і вишикуйте 
команди в шеренги одна 
навпроти одної.

Задавайте питання 
командам по черзі. Якщо 
команда правильно 
відповідає на питання, 
перший гравець у 
шерензі команди-
суперниці переходить 
до команди, яка 

ЦІН
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6. Що сталося, коли батько повернувся додому? (Всі мешканці 
домівки повірили в Господа Ісуса Христа).

7. Що зробили мешканці Назарету, почувши промову Господа 
Ісуса в синагозі? (Вони відмовились повірити в Нього).

8. До чого призвело їхнє невір’я? (Вони хотіли скинути Ісуса зі 
скелі).

9. Чому мешканці Назарету не змогли скинути Господа Ісуса? 
(Ісус сильніший від них; Він вільно пройшов крізь натовп).

10. Що необхідно для того, щоб розпочати життя, приємне 
Богові? (Необхідно прийняти Господа Ісуса Христа вірою).

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
(для дошкільнят)
1. Про що царедворець попросив Ісуса? (Він попросив 

уздоровити його сина).

2. Що сталося з сином, коли царедворець повернувся додому? 
(Син вже був здоровий).

3. Що означає «вірити»? (Покладатися, довіряти).

4. Що сталося зі всіма мешканцями оселі царедворця? (Вони всі 
прийняли Господа Ісуса вірою).

ПРИКЛАДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
«Віра в Божі обітниці»
Зробіть копію стор. 61, розріжте картки і розкладіть їх на столі 
словами додолу.

Дозвольте дітям по черзі вибирати картки і знаходити вказане 
місце Писання в Біблії. Підкажіть дитині, як знайти місце 
Писання, або, якщо дитина сама знає, як, тоді попросіть її 
розповісти іншим, як вона знаходить це місце Писання. Потім 
попросіть дитину прочитати знайдений вірш або уривок і сказати, 
про яку обітницю йдеться.

(Якщо діти вашої групи добре орієнтуються в Біблії, за бажанням, 
можна провести «гру з мечем»; при цьому кожна дитина повинна 
мати Біблію або по одній Біблії на двох).

Обговоріть записану обітницю і запропонуйте дітям подумати, за 
яких обставин їм необхідно покладатися на цю обітницю.

Гра для 
дошкільнят
«Вибери фігуру»
Розкладіть фігурки 
біблійного уроку на столі 
біля фланелеграфу. 
Задавайте питання. 
Якщо дитина правильно 
відповідає на питання, 
вона може вибрати 
фігурку, трохи розповісти 
про цього персонажа 
і помістити фігуру на 
фланелеграфі.

Ви можете використати 
питання до уроку 4 або, 
за бажанням, включити 
також питання та фігурки 
трьох попередніх уроків.

Продовжуйте грати, 
поки дітям цікаво, і поки 
дозволяє час.

відповідала, та стає в 
кінці шеренги.

Перемагає команда, 
в якій наприкінці гри 
виявиться більше 
гравців.

У гру можна грати 
й сидячи. Кожному 
гравцеві команди 
призначається 
колір (однаковий 
набір для кожної 
команди). Невеличкі 
смуги кольорового 
паперу (кольори 
мають відповідати 
призначеним кольорам) 
покладіть у непрозорий 
пакет. Якщо команда 
правильно відповідає 
на питання, гравець, 
який відповідав, виймає 
смугу кольорового 
паперу з мішка, гравець 
з протилежної команди ( 
з відповідним кольором) 
переходить до команди, 
яка відповідала.
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Урок 5
Уздоровлення сліпого Вартимея
(Особливий євангелізаційний урок)
Писання
Мр. 10:46-52;
Лк. 18:35-43

Особливий наголос (ОН)
Тільки Господь Ісус може забрати темряву гріха.

Застосування
Для неспасених дітей: Повір в Нього, щоб Він 

зробив це для тебе.

Вірш для запам’ятання
«… щоб перед Ісусовим Ім’ям вклонялося кожне 
коліно небесних, і земних, і підземних...» (Флп. 
2:10).

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

Або

 Фігури для фланелеграфу: 2, 7, 21, 27, 28, 29 і 
30.

 Фони (за бажанням): загальний вигляд 
місцевості.

Будьте готові до бесіди
Даний урок надає вам чудову можливість 
чітко та просто викласти звістку Євангелії. 
Однак в результаті уроку в деяких дітей 
можуть виникнути запитання про спасіння. 
Пропонуємо вам під час заняття, можливо, після 
пісні, сказати дітям: «Сьогодні на уроці ми 
познайомимось з однією людиною, яка прийшла 
до Ісуса, щоб уздоровитись. Але гріх, що живе в 
твоєму серці, набагато серйозніший від будь-якої 
хвороби. Щоб позбавитися гріхів, тобі потрібно 
прийти до Ісуса. На уроці ти почуєш, як можна 
це зробити. Але якщо й після уроку в тебе все 
ж таки виникнуть питання про те, як прийти 
до Господа Ісуса, підійди до мене після заняття 
(вкажіть місце), і ми поговоримо про це. Я з 
радістю відповім тобі на підставі Біблії. Дуже 
важливо прийти до Ісуса та отримати прощення 
гріхів».

Примітка
Якщо у вашій групі виникають труднощі з 
дисципліною, тоді краще пропустити вступ і 
почати з дії 1.

ПЛАН УРОКУ
Вступ

Закрийте очі

Розвиток подій
1. Сліпий просить

Гріх направлений проти Бога

2. Ніхто не може вилікувати сліпого
Ти не можеш позбавитись гріха власними 

силами

3. Вартимей чує про Ісуса
Смерть Ісуса Христа

4. Ісус йде до Єрихону

5. Вартимей кличе Ісуса Ціна слідування

6. Ісус Христос звелів привести Вартимея
Любов Христа

7. «Що ти хочеш, щоб Я зробив тобі?» 
Спасіння

Кульмінація
Вартимей може бачити

Завершення
Вартимей змінився  Спасіння 
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УРОК
Закрийте очі та не відкривайте їх, поки я рахуватиму до десяти.
(Рахуйте повільно).

Що ти бачив із закритими очима? Нічого. Як ти думаєш, чи зміг би 
ти підійти до мене з закритими очима? Можливо, ти зробив би це, 
бо знаєш, де я стою.
(Запропонуйте комусь із дітей вийти вперед).

Андрію, можна я зав’яжу тобі очі?
(Зав’яжіть очі дитині та відведіть її в іншу частину кімнати).

Тепер я відійду від тебе і не говоритиму до тебе. Я хочу, щоб ти 
спробував знайти мене. Я подам знак іншим, щоб вони сказали 
тобі, коли можна починати шукати.
(Дайте дитині декілька хвилин спробувати знайти вас. Звичайно, дитина не 
зможе знайти вас, адже ви можете щоразу відходити. Зупиніть дитину, але не 
знімайте пов’язку).

Що потрібно зробити Андрієві, щоб знайти мене? Так, йому треба 
зняти пов’язку.
(Зніміть пов’язку).

Тепер Андрій може бачити, він більше не знаходиться в темряві. 
Важко собі уявити, що то значить – завжди перебувати в темряві. 
Але оцей чоловік знав це.

Дія 1
(Загальний вигляд місцевості; помістіть фігуру 27, Вартимей).

Він сидів на узбіччі дороги за містом, що називалось Єрихон. 
Місто було дуже гарним, але чоловік не міг бачити високих пальм, 
що погойдувались від вітру. Він не бачив трояндових квітників 
і чудових квітів, які цвіли в кожному куточку міста. Цей чоловік 
міг лише відчувати запах рослин і квітів, що росли біля нього, але 
не бачив їх. Він був сліпим та до того ж і бідним. За тих часів сліпі 
люди не могли заробляти собі на життя.

В наші дні сліпі люди можуть багато чого робити. Вони можуть 
читати. Як сліпа людина може читати? Вона читає, відчуваючи 
маленькі випуклі крапки на сторінці. Така абетка називається 
абеткою Брайля.
(Було б добре, якби ви змогли показати дітям таку книгу для сліпих).

Сліпі люди можуть навчитися друкувати або робити багато 
інших речей. Але за тих часів, про які я розповідаю, сліпі могли 
займатися лише однією справою – жебракувати. В Біблії написано, 
що цього сліпого жебрака звали Вартимеєм.

Чи знаєш ти, що неспасену людину Біблія порівнює з Вартимеєм? 
Іншими словами, якщо ти неспасений, ти знаходишся у темряві! 
Я знаю, що ти думаєш: я не можу бути в темряві, адже все 

Діти із задоволенням 
покажуть Єрихон на 
мапі.
Запропонуйте 
дошкільнятам закрити 
очі, а потім доторкнутися 
до квітки та понюхати 
її. Допоможіть дітям 
зрозуміти, що сліпа 
людина може відчувати 
речі на дотик і запах, 
хоча й не може бачити.

Ілюстрація 5-1

Ім’я Вартимея 
згадується в Мр. 
10:46-52. Нехай діти 
повторять ім’я Вартимея 
разом з вами, так вони 
краще запам’ятають 
ім’я людини, про яку 
йтиметься в уроці.
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бачу. Звичайно, ти бачиш, але темрява, про яку я кажу, то гріх, 
порушення Божих Заповідей. Твій гріх дуже не подобається 
Богові. Ти пам’ятаєш, як, граючи у настільний футбол, ти не 
влучив у ворота й висловив своє розчарування поганим словом, 
при цьому використавши Боже Ім’я надаремне? Бог каже тобі: 
«Не призивай Імення Господа, Бога твого, надаремно…» (Вих. 
20:7).

Або тобі дуже не подобається один з твоїх однокласників, тому що 
його велосипед кращий від твого. Бог велить: «Не жадай...» (Вих. 
20:17), – але тобі так хочеться мати той сучасний велосипед, адже 
твій звичайний велосипед тобі вже не до вподоби.

Коли ти порушуєш те чи інше Боже веління, ти грішиш, а Бог 
говорить, що гріх подібний до темряви. Бог ніколи не дозволяє 
гріху перебувати поруч з Собою, адже в Біблії сказано: «Бог є 
світло, і немає в Нім жодної темряви!» (1 Ів. 1:5). Бог чистий і 
безгрішний. Отже, якщо твоє життя сповнене темряви гріха, ти 
знаходишся далеко від Господа й ніколи не зможеш перебувати з 
Ним в Небесах. Темрява гріха – проблема набагато серйозніша, 
ніж звичайна сліпота.

Сліпота – то фізична вада та перешкода. Життя сліпих людей 
зовсім інше. Можливо, життя Вартимея, проходило приблизно 
так… Щодня він сидів при дорозі, що вела до міста Єрихон. Цією 
дорогою подорожувало завжди багато мандрівників, адже то 
була дорога до Єрусалиму. День у день сліпий сидів та щосили 
викрикував:

- Бакшиш! Бакшиш!

Це означає: «Будь ласка, дайте дарунок. Будь ласка, дайте мені 
що-небудь».
(Помісіть фігуру 21, люди).

Багато людей минали його. Інколи хтось давав йому маленьку 
монету, щоб хоч трохи допомогти. Коли збиралося досить 
грошей, сліпий міг купити трохи їжі. Він дуже радів, що деякі 
люди допомагали йому купувати їжу, але ніхто не міг допомогти 
йому позбутися темряви. Ніхто не міг дати Вартимею зір.

Те саме стосується й темряви гріха. Ти сам не можеш позбутись 
її. Проте деякі люди намагаються це зробити. Вони вважають, що 
можуть якось своїми силами позбутися темряви гріха. Наприклад, 
вважають, що дуже гарна поведінка, або відвідування церкви, чи 
щоденні молитви звільнять їх від гріха. Однак навіть й такі добрі 
вчинки не допоможуть. Якщо Бог не забере в тебе цю темряву, 
твоє життя залишатиметься сповнене гріхом. Тобою завжди 
керуватиме гріх. Ти ніколи не зможеш допомогти собі, як не міг 
допомогти собі й Вартимей. Сліпий міг лише сидіти при дорозі та 
прислуховуватися до голосів перехожих.

Ілюстрація 5-2
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Дія 2
(Загальний вигляд місцевості).

Вартимей навчився розпізнавати кроки та голоси багатьох людей, 
що минали його. Деякі з них були постійними перехожими. Вони, 
напевно, часто чули голос сліпого жебрака. А що він викрикував?
(Дозвольте дітям відповісти).

Дехто навіть товаришував з Вартимеєм. Вони не лише давали 
«бакшиш», але й зупинялися, щоб трохи поговорити з 
Вартимеєм. Напевно, товариші розповідали йому останні новини 
з Єрихону або Єрусалиму.
(Замініть фігуру 21, люди, на фігуру 28).

Можливо, саме хтось із друзів вперше розповів сліпому про 
Господа Ісуса. Вартимей, напевно, хотів чути все: про чуда, про 
воду, що стала вином, про людей, які отримали зцілення. Напевно, 
він задавав багато питань, наприклад:

- Хто ж такий Господь Ісус? Чи є Він той, Кого обіцяв нам дати 
Бог?

Вартимей починав розуміти, що лише Ісус з Назарету міг 
допомогти йому. Вартимей зможе бачити, лише якщо Господь Ісус 
позбавить його, Вартимея, сліпоти.

Чи знаєш ти, що Господь Ісус Христос може позбавити тебе 
темряви гріха? Божий Син назвав Себе «Світлом для світу» (Ів. 
8:12). Що Він мав на увазі? Ісус Христос чистий та безгрішний, 
і коли Він увійде в твоє життя, темрява гріха залишить тебе 
назавжди. Гріх більше не керуватиме тобою. Ти одержиш 
прощення. Ісус повністю позбавить тебе гріхів. Чому Він може 
зробити це? Тому що Він, єдиний Божий Син, помер на хресті, 
щоб звільнити людей від гріха. Він зносив покарання так, ніби 
Його життя було сповнене гріха. Насправді ж Його життя було 
чистим і безгрішним, але Він помер, і Бог покарав Його за наші 
гріхи. Ісус помирав на хресті замість нас. Третього дня Він воскрес 
і тепер живий повіки. Ось чому Божий Син, і лише Він один, може 
позбавити тебе темряви гріха. Тобі потрібен Господь Ісус, як Він 
був потрібен і Вартимею.

Відтоді Вартимей відчайдушно бажав зустріти Ісуса. «Якби лише 
зустріти Його, – думав Вартимей, – Він точно подарував би мені 
зір».

Спливав час. Вартимей залишався сліпим і бідним. Напевно, він 
з нетерпінням чекав свята, що наближалося. Незабаром євреї 
святкуватимуть Пасху. Щороку в цей час сотні людей йшли 
до Єрусалиму. Дорога була запруджена мандрівниками. Вони 
проходили повз Вартимея, і він міг отримати більше грошей, ніж в 
будь-які інші дні.

Пасха – одне з 
юдейських щорічних 
свят, під час якого євреї 
згадують про вихід з 
Єгипту, про ту ніч, коли 
ангол Господній оминув 
оселі, одвірки яких були 
помазані кров’ю ягняти.

Ілюстрація 5-3

Нехай дошкільнята 
пройдуться кімнатою 
один за одним, ніби 
прямують до Єрусалиму 
на свято.
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Дія 3
(Загальний вигляд місцевості; помістіть фігури 7, Ісус, і 2, учні).

Так одного дня, коли Вартимей жебракував, він відчув, що 
відбувається дещо незвичайне. Галас? Панувало якесь незвичайне 
збудження. Такого ще не було. Здавалося, що великий натовп йде 
з Єрихону. Що відбувається? Треба дізнатися. Нарешті, Вартимею 
вдалося привернути чиюсь увагу до себе. Сліпому сказали, що йде 
Ісус із Назарету.

Ісус із Назарету?! Ісус, Син Давидів?! Обіцяний Богом?! Той, Хто 
міг позбавити Вартимея сліпоти?! Саме цієї миті так довго чекав 
Вартимей.

- Ісусе! – закричав він. – Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною!

- Вартимею, замовкни! – Ті, що знаходились ближче до нього, 
обурились і роздратовано казали: – Замовкни, не кричи.

Напевно, вони думали, що Ісуса не цікавить сліпий жебрак, 
тому намагались якось втихомирити його. Можливо, твої друзі 
намагаються зробити те ж і з тобою. Якщо вони дізнаються, 
що ти хочеш попросити Господа Ісуса позбавити тебе темряви 
гріха, то можуть сказати: «Не вір у це, то ж неправда!», або «Ти 
вже християнин, адже ходиш до церкви». Вони, навіть, можуть 
пригрозити: «Якщо ти це зробиш, ми більше не друзі тобі». Що 
ж ти маєш зробити? Тобі слід слухати Бога та не звертати уваги на 
тих, хто говорить щось інше.

Вартимей не звертав уваги на людей, які намагалися перешкодити 
йому. Він навіть голосніше почав кричати:

- Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною!

Господь Ісус почув його й зупинився.

- Покличте того чоловіка, – сказав Ісус, – нехай підійде до Мене.

Божий Син був небайдужий до проблеми Вартимея. Він любив 
його. Ісус також любить і тебе. Ми з тобою не заслуговуємо на 
Його любов. Ісус Христос – Світло для світу, досконалий і чистий, 
а ми сповнені темряви гріха. Хіба не дивно, що Він зміг полюбити 
нас отаких? Але це так. Біблія знов і знов нагадує нам про це. 
Божий Син запрошує нас прийти до Нього. Чи Він кличе тебе 
сьогодні? Якщо ти розумієш, що тобі необхідно прийти до Нього, 
це означає, що Ісус кличе тебе. Ісус любить тебе і хоче позбавити 
тебе темряви гріха. Чи ти прийдеш до Нього? Вартимей прийшов.

Дія 4
(Загальний вигляд місцевості; замініть фігуру 27, Вартимей, на 29).

Вартимей ще ніколи так не радів. Він скинув свого плаща та 
швидко підвівся. Хтось допоміг йому пройти крізь натовп до 
Господа Ісуса. Той, Хто міг зцілити його, стояв перед Вартимеєм.

Дошкільнята можуть 
повторити слова 
перехожих: «Ісус з 
Назарету йде!»

Запропонуйте 
дошкільнятам прикласти 
пальчик до вуст і 
вимовити: «Ш-ш-ш-ш!»

Скажіть слова Вартимея 
виразно.

Ілюстрація 5-4

Допоможіть дітям 
зрозуміти, що Бог 
любить кожного з них 
особисто.

Коли Ісус покликав 
Вартимея, Вартимей 
скинув свого плаща 
жебрака (Мр. 10:50), що 
було виявом великої 
віри з боку Вартимея!
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- Що ти хочеш, щоб Я зробив тобі? – запитав Господь Ісус.

Що скаже Вартимей? Чи він попросить «бакшиш»? Чи він 
попросить багато грошей, щоб більше ніколи не жебракувати? 
Ні! Більше за все Вартимей бажав бачити. Він хотів позбутись цієї 
темряви.

- Господи, я хочу бачити, – відповів він.

Якщо Ісус запитає тебе сьогодні про твоє бажання, що ти скажеш 
Йому? Чи ти бажаєш більш за все одержати прощення гріхів? Чи 
ти бажаєш жити новим життям – життям, яким більше не керує 
гріх? Якщо ти попросиш Ісуса Христа простити і змінити тебе, 
то ніколи не пошкодуєш. Вартимей не розчарувався. Ісус відказав 
йому:

- Твоя віра допомогла тобі. Ти повірив Мені, тому Я даю тобі зір.
(Замініть фігуру 29, Вартимей, на 30).

Раптом зір Вартимея став таким, як у інших людей. Він бачив! 
Він бачив Господа Ісуса, людей, небо – все! Як чудово! То був 
найпрекрасніший день його життя!

Якщо сьогодні ти попросиш Господа Ісуса позбавити тебе 
гріхів, цей день стане найкращим у твоєму житті. Всім тим, 
хто попросить Ісуса забрати їхні гріхи, Божий Син обіцяє, що 
вони «не будуть ходити в темряві» (Ів. 8:12), ними більше не 
керуватиме гріх. Ти позбавишся гріха і після земного життя, 
після смерті, зможеш жити з Богом в Небесах. В Біблії написано: 
«Кожен, хто вірує в Нього, одержить прощення гріхів...» (Дії 
10:43). Чи ти попросиш Господа Ісуса спасти тебе сьогодні? 
Не відкладай це рішення. Не дозволяй іншим зупинити тебе. 
Цей крок важливіший понад усе. Скажи Богові приблизно так: 
«Любий Господи Ісусе, моє життя сповнене темряви гріха. Будь 
ласка, позбав мене цієї темряви». Господь Ісус виконає Твоє 
прохання і змінить тебе. Вартимей також змінився. Змінилося і 
його життя. Йому не потрібно було більше жебракувати, а лише 
йти за Ісусом. Твоє життя також зміниться, коли Ісус позбавить 
тебе темряви. Тобі більше не буде подобатися гріх. Ти не захочеш 
бути схожим на грішників, але матимеш бажання догоджати 
Богові. Твоє життя зміниться. Ісус Христос перебуватиме з тобою 
завжди. Чи ти прийдеш до Нього сьогодні? Прийди і попроси 
Його позбавити тебе темряви гріха. Пам’ятай, «Кожен, хто вірує в 
Нього, одержить прощення гріхів…» (Дії 10:43).

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Хто позбавився сліпоти неподалік від Єрихону? (Вартимей).

2. Якщо в житті та в серці людини не має Господа Ісуса, чим вона 
схожа на Вартимея? (Життя такої людини сповнене темряви 
гріха).

Гра для 
повторення
«Голосування 
всліпу»
Поділіть клас на дві 
команди.

Ілюстрація 5-5

Запропонуйте 
дошкільнятам закрити 
очі та прикрити руками, 
потім прибрати руки і 
відкрити очі.
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3. Що робив Вартимей, щоб отримати гроші на їжу? (Він 
жебракував, просив).

4. Чому лише Господь Ісус може позбавити нас темряви гріха? 
(Він, Син Божий, помер на хресті за наші гріхи і воскрес).

5. На яке свято дорогою до Єрусалиму мандрувало багато 
людей? (Наближалося свято Пасхи).

6. Що зробив Вартимей, коли дізнався, що йде Господь Ісус? 
(Він почав кричати: «Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді 
мною!»)

7. Як поставилися до цього люди? (Вони наказували йому 
мовчати).

8. Коли Господь Ісус почув благання сліпого, що Він зробив? 
(Він зупинився і звелів Вартимею підійти до Нього).

9. Господь Ісус запитав Вартимея: «Що ти хочеш, щоб Я 
тобі зробив?» Що відповів Вартимей? («Господи, я хочу 
бачити»).

10. Про що найважливіше кожна людина повинна попросити 
Господа? (Прощення гріхів).

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
(для дошкільнят)
1. Чому Вартимей покликав Ісуса? (Вартимей був сліпим і хотів, 

щоб Ісус уздоровив його).

2. Яка темрява наповнює серця людей? (Темрява гріха).

3. Що зробив Ісус для того, щоб ти одержав прощення гріхів і 
жив у світлі? (Він помер за твої гріхи).

4. Що сталося з Вартимеєм, коли він зустрівся з Ісусом? (Він 
одержав зір і прощення гріхів).

ПРИКЛАДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
«Добро»
Поділіть дітей на пари і попросіть поділитися один з одним тим, 
що доброго Господь Ісус зробив для них.

Коли діти завершать ділитися один з одним, зберіть їх в 
одну групу. Потім попросіть кожну пару по черзі вставати і 
розповідати, що Бог зробив для них, при цьому діти розповідають 
один про одного, а не про себе. Якщо в класі дуже багато дітей, 
дозвольте лише декільком парам поділитися тим, що вони 
дізналися один про одного.

В кінці подякуйте Богові в молитві за все те добре, що Він зробив 
для всіх.

Гра для 
дошкільнят
«Квітка»
Задавайте питання. 
Якщо дитина правильно 
відповідає на питання, 
малюйте на дошці 
або на аркуші паперу 
одну частину «квітки» 
(наприклад, стебло, 
листя, серединка, 
пелюстка і т.д.).

Скористайтеся 
питаннями для 
дошкільнят з 1, 2, 3 і 4 
уроків. Продовжуйте 
грати, поки не 
намалюєте «квітку».

Гра для 
повторення 
уроку 6
Спитайте дітей, в яку 
гру (для повторення) їм 
хотілося б пограти на 
наступному уроці.

Задайте питання і 
запропонуйте комусь 
із дітей відповісти. 
Потім попросіть усіх 
дітей закрити очі та 
проголосувати. Якщо 
діти вважають відповідь 
вірною, великим 
пальцем необхідно 
вказати вгору; якщо 
відповідь, на їхню 
думку, невірна, великим 
пальцем потрібно 
вказати додолу.

Порахуйте правильні 
«голоси» в кожній 
команді. В раунді 
перемагає команда, в 
якої більше правильних 
«голосів».

Продовжуйте грати, 
задаючи наступні 
запитання.
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Урок 6
Зцілення жінки та воскресіння дівчинки

Писання
Мр. 5:21-43;
Лк. 8:40-56

Центральна істина
Господь Ісус любить кожного окремо.

Застосування
Для неспасених дітей: Ти можеш бути 

впевненим, що Ісус обов’язково спасе 
тебе, якщо ти прийдеш до Нього.

Для спасених дітей: Ісус полюбив тебе і помер 
за тебе; Він завжди любитиме тебе 
й піклуватиметься про тебе, тому 
розповідай Йому про свої проблеми.

Вірш для запам’ятання
«... і щоб кожен язик визнавав: Ісус Христос – 
то Господь, на славу Бога Отця!» (Флп. 2:11).

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

Або

 Фігури для фланелеграфу: 7, 21, 25, 28, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37 і 38.

 Фони (за бажанням): загальний вигляд 
узбережжя озера та внутрішній вигляд оселі.

Прикладна діяльність
 Олівці та папір.

ПЛАН УРОКУ
Вступ

Пожвавлення в місті

Розвиток подій
1. Хвора жінка – чи захоче Ісус допомогти?

2. Дівчина хвора – чи захоче Ісус 
допомогти? ЦІ

3. Яір і жінка шукають Ісуса ЦІС
4. Яір зустрічає Господа

5. Хвору жінку уздоровлено

6. Ісус говорить із жінкою ЦІН
7. Новина про смерть маленької дівчинки

8. «Твоя дочка житиме» ЦІС
9. Ісус входить до кімнати дівчинки ЦІН
10. «Дівчатко, вставай!»

Кульмінація
Велика радість в оселі

Завершення
«Дайте їй їсти» ЦІСН
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УРОК
Дія 1
(Загальний вигляд узбережжя).

Яке пожвавлення панувало в місті на північному березі озера! 
Багато людей залишили свої домівки і вже стояли в очікуванні на 
березі.
(Помістіть фігури 21 і 28, народ).

Мав прибути Особливий Гість. Новина швидко облетіла місто. А 
новина була про те, що Господь Ісус плив до їхнього міста. Чутка 
перелітала з одних вуст до інших:

- Ісус їде.

Одна хвора жінка також почула новину. Повільно вона вийшла 
з дому. Їй було важко ходити, бо вона була дуже слаба. Вже 
дванадцять років жінка хворіла. Вона відвідала багато лікарів, 
витратила на ліки величезну суму грошей, але так і не одужала. 
Помалу жінка йшла до озера. Ніхто не бажав їй допомогти. Всі 
поспішали, проштовхуючись крізь натовп, щоб зайняти краще 
місце. «Чи захоче Ісус допомогти мені?» – напевно, думала жінка.

В тому ж місті, що називалося Капернаум, але в іншому домі, 
сумували батьки.
(На маленькій дошці, яку триматимете в руках, помістіть фігуру 36, Яір і його 
дружина).

Їхня дитина, донька дванадцяти років, серйозно захворіла. Стан 
її здоров’я був настільки поганий, що вона ось-ось мала померти. 
Тож немає нічого дивного, що батьки так тривожилися. Вони 
також почули, що Ісус прибуде до їхнього міста. Напевно, батьки 
хворої дівчинки також питали себе: «Чи захоче Ісус зарадити в 
їхній проблемі?»

Як ти думаєш, чи захоче Ісус допомогти цим людям? Так, 
звичайно. Господь Ісус любить людей. Хіба Він не виявив Свою 
любов самарянці біля криниці? Хіба Він не виявив любові до 
Вартимея, коли інші намагалися втихомирити сліпого? З любові 
до людей Господь Ісус залишив Небеса, прийшов у цей світ і 
помер на хресті. Того дня Ісус йшов до Капернауму. Він знав, що в 
тому місті жили люди, яким Він потрібен, наприклад, хвора жінка 
і дівчина.

Почувши новину про Ісуса, батько дівчинки поспішив до озера.
(Приберіть маленьку дошку).

До того часу Ісус вже вийшов із човна і знаходився серед людей, 
які чекали на Нього на березі.
(Помістіть фігури 7, Ісус, і 31, учні).

Неймовірний натовп! Крізь такий натовп неможливо 
Ілюстрація 6-1

Вірогідно, жінка 
страждала від 
порушення 
менструального циклу 
або від кровотечі. 
За Законом жінка 
вважалася нечистою 
і не допускалася до 
будь-яких суспільних 
контактів (див. Лев. 
15:25-27). Цікаво, що 
тривалість хвороби 
жінки співпала з віком 
доньки Яіра.

ЦІ

Діти з задоволенням 
покажуть Капернаум на 
мапі. Якщо дозволяє 
час, ви, за бажанням, 
можете згадати з дітьми, 
яке чудо Господь вже 
звершив у Капернаумі 
(уздоровив сина 
царедворця). Події, про 
які йдеться в поданому 
уроці, відбувалися роком 
пізніше.

Дошкільнята з 
задоволенням «швидко 
підуть до берега» і, 
приклавши долоню до 
лоба, «вдивлятимуться 
вдалечінь, очікуючи 
Господа Ісуса та Його 
учнів».
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протиснутись! Дуже багато людей бажали якомога ближче підійти 
до Ісуса. Чи зможе батько дівчинки вчасно дійти до Божого Сина? 
Чи зглянеться Ісус на його горе? Чи захоче допомогти?

Десь серед натовпу була й слаба невисока жінка. Вона не мала 
сили проштовхуватися крізь натовп. Невже Ісус мине місто 
й так і не дізнається про неї? Чи зглянеться на неї? Чи захоче 
допомогти? Звичайно так. Ісус, Божий Син, любить людей. Він 
любить не лише всіх людей взагалі, але й кожну людину окремо. 
Він любить кожного. Якщо Ісус – твій Спаситель, Він любить тебе 
особливо. Він так сильно любить тебе, що навіть помер замість 
тебе. Він зробив тебе дитиною в Божій родині. Ісус цікавиться 
всім, що стосується тебе. Твої проблеми можуть здаватись іншим 
не дуже важливими, але Ісус Христос цікавиться кожною твоєю 
проблемою. З якими труднощами ти зустрічаєшся в своєму житті? 
Можливо, в тебе виникли проблеми з друзями в школі? Можливо, 
проблеми зі здоров’ям? Які в тебе труднощі?
(Дозвольте дітям поділитися своїми проблемами).

Господь Ісус хоче, щоб ти прийшов до Нього і розповів про 
свої проблеми. Він допоможе тобі зрозуміти, що слід робити. 
В Біблії написано: «Покладіть на Нього всю вашу журбу, бо 
Він опікується вами!» (1 Пет. 5:7) Якщо ти – християнин, 
тобі не слід хвилюватися про свої власні проблеми. У батька 
маленької дівчинки виникла проблема, але він вірив, що Ісус може 
допомогти йому.
(Помістіть фігуру 32, Яір).

Він схвильовано протиснувся крізь натовп. Люди поверталися, 
щоб побачити, хто так штовхається. Вони, мабуть, були здивовані, 
побачивши, хто то був. Мешканці міста знали цього чоловіка. То 
Яір, один з начальників синагоги (посада подібна до керівника в 
церкві). Більшість начальників синагог не мали часу для Господа 
Ісуса. Вони не вірили, що Ісус – Син Божий, але Яір, здавалося, 
з нетерпінням хотів побачити Ісуса. Можливо, дехто навіть 
поступався Яірові, даючи дорогу. Діставшись до Ісуса, Яір низько 
вклонився Йому.
(Замініть фігуру 32, Яір, на фігуру 33).

- Моя донька вмирає, – сказав він. – Прийди, поклади руки на неї, 
щоб вона видужала і не померла.

Яір благав Господа Ісуса допомогти йому. Ісус же не вагався. Він 
відразу пішов з Яіром до його оселі.
(Замініть фігуру 7, Ісус, на фігуру 34, і фігуру 33, Яір, на фігуру 32).

Натовп рушив за ними. Люди штовхалися з усіх боків. Десь у 
цьому натовпі знаходилася й бідна хвора жінка. Весь час вона 
думала: «Як я зможу підійти до Нього? Якби я хоч доторкнулася 
до Його одягу, то вірю, що видужала б». Жінка звернула увагу, 

Ймовірно, донька була 
єдиною дитиною Яіра.
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що натовп просувається до міста. Вона рухалася разом з іншими, 
і раптом опинилася біля Господа. Лише на одну мить між нею та 
Господом з’явився проміжок. Жінка швидко простягнула руку і 
доторкнулася пальцем до краю одягу Божого Сина. Тієї ж миті 
жінка одужала! Вона вже знала, що хвороба відійшла від неї. Яка 
радість наповнила її серце! Через дванадцять років хвороби вона 
нарешті повністю видужала!

Раптом Господь Ісус зупинився й озирнувся.

- Хто доторкнувся до Мене? – запитав Він.
(Замініть фігуру 34, Ісус, на фігуру 7).

«Яке дивне питання», – подумали учні. Яір, напевно, подумав 
те саме. Він дуже хвилювався за свою доньку та хотів, щоб Ісус 
поквапився, але Божий Син зупинився. Учні ж сказали:

- Вчителю, народ коло Тебе купчиться й тисне, і Ти ще питаєш: 
«Хто доторкнувся до Мене»? Люди оточують Тебе з усіх боків. 
Багато з них, напевно, доторкнулися до Тебе.

Тоді Господь Ісус пояснив, що Він мав на увазі зовсім інше, то був 
не простий дотик. Він сказав:

- Я відчув, як сила вийшла з Мене. І Я знаю, хтось доторкнувся до 
Мене і отримав допомогу.

Як ти думаєш, чи знав Господь Ісус, хто саме доторкнувся до 
Нього? Так, звичайно знав. Як Він дізнався про це? Правильно. 
Він – Бог і знає все й кожного. Напевно, навіть, питаючи «Хто 
доторкнувся до Мене», Він дивився на цю жінку. Тоді чому Він 
задав таке запитання?
(Дозвольте дітям висловити свої думки).

Можливо, Божий Син хотів, щоб жінка показала всім свою віру 
в Нього. Ще, напевно, Він хотів, щоб люди побачили, що Він 
опікується потребою звичайної жінки. Хвора жінка одужала, та 
Господь Ісус хотів, щоб люди знали про це.

Жінка не могла більше мовчати. Вона знала, що не зможе 
сховатися від Ісуса. Дуже хвилюючись, вона підійшла і встала на 
коліна перед Ним.
(Помістіть фігуру 35, жінка, перед фігурою 7, Ісус).

- Це я доторкнулася до Тебе, – визнала вона.

І там, серед мешканців міста, вона розповіла свою історію. Тоді 
Господь Ісус сказав їй:

- Дочко, віра твоя спасла тебе. Йди з миром. (Див. Лк. 8:48).

Жінка повірила, що Ісус міг зцілити її, і Він зробив це для неї. 
Він опікувався її проблемою, також Він опікується й твоїми 
потребами, тобою. Божого Сина дуже непокоїть, що багато людей 
не вірять в Нього. Можливо, й ти ще не віриш? Він знає, який 

Такий вияв доброти 
та ласки був особливо 
цінним для зціленної 
жінки, яка довгий час 
через свою хворобу 
залишалася вигнанцем 
суспільства.
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ти. Ісус знає про твої дратівливі думки, про твоє егоцентричне 
ставлення до інших. Пам’ятаєш, як ти дратувався та не дозволяв 
своїм товаришам гратися з твоїм новеньким футбольним м’ячем? 
А шоколадні цукерки, які ти тримав лише для себе і не поділився 
ні з ким? Господь знає, що ти – грішник, тому що ти порушив 
Божий Закон, але Він любить грішників, Він любить тебе. Божий 
Син помер, щоб знести покарання за твій гріх. Він хоче, щоб 
ти відвернувся від гріха і прийняв Його спасіння. Можливо, ти 
боїшся прийти до Господа Ісуса. Можливо, ти думаєш: «Якщо 
я прийду, чи прийме Він мене? Можливо, я дуже незначний для 
Нього або дуже поганий?» В Біблії Ісус говорить: «... того, хто 
до Мене приходить, Я не вижену геть» (Ів. 6:37). Господь Ісус не 
відвернеться від тебе, якщо ти попросиш Його спасти тебе. Якщо 
ти прийдеш до Господа Ісуса, ти пізнаєш, як Він любить тебе. Ти 
зможеш пізнати особливу любов, якою Він любить Своїх дітей. 
Прийди до Нього сьогодні, не зволікай! Найбільше чудо, яке 
може статися в твоєму житті, – це спасіння від гріхів, подароване 
Господом Ісусом.

Якщо ти справді хочеш стати спасеним від гріха, але не до кінця 
розумієш, як це може статись, я з радістю поговорю з тобою 
про це після заняття. Просто пересядь на одне з місць першого 
ряду, коли всі підуть додому. Тоді я знатиму, що ти хочеш більше 
дізнатись про те, як прийняти Христа й отримати нове життя. Я 
розкажу тобі на підставі Біблії, чого чекає від тебе Бог, а також, що 
обіцяє зробити Господь.

Весь цей час Яір міг лише стояти й чекати. Напевно, його дуже 
непокоїв стан доньки. Він, напевно, бажав, щоб Ісус поквапився. 
Раптом, коли ще Божий Син говорив з жінкою, хтось протиснувся 
крізь натовп. То був хтось з Яірового дому…
(Приберіть фігуру 35, жінка; замініть фігуру 7, Ісус, на фігуру 34; помістіть 
фігуру 25, слуги).

Здалося, серце Яіра на мить зупинилося. Він дуже боявся почути 
страшну звістку:

- Твоя донька померла. Не турбуй більше Вчителя.

Нещасний Яір! Як він засмутився! Як розчарувався! Він, мов 
уві сні, повернувся та вже збирався йти додому. «Все, запізно, – 
напевно, думав він. – Можливо, якби Ісус не зупинився, у нас був 
би ще час». Тоді Господь Ісус промовив до Яіра:

- Не бійся, тільки покладись на Мене, і твоя донька одужає.

Божий Син любив Яіра і його доньку, яка вже померла. Ісус 
не забув про дівчину, коли зупинився, щоб поговорити з 
уздоровленою жінкою. Ісус ніколи нічого не забуває. Це з 
нами інколи таке трапляється. Іноді ти забуваєш скласти 
іграшки, навіть, коли обіцяєш це зробити. Можливо, мати іноді 
забуває зробити те, що обіцяла. Навіть, якщо ми когось дуже 

Нехай дошкільнята 
уявлять, ніби кажуть 
Яірові: «Для Бога немає 
нічого неможливого!»
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сильно любимо, ми часто можемо забувати про свої обіцянки. 
Але Господь Ісус ніколи не забуває тих, хто належить Йому. 
Щохвилини, вдень і вночі, Він піклується про тебе. Він завжди 
з тобою. Він ніколи не забуває про твої проблеми. Навіть якщо 
Господь Ісус не відповів на твою молитву відразу, Він пам’ятає про 
неї. Він завжди робить лише найкраще для тебе, тому що любить 
тебе. Ісус робив для Яіра якнайкраще, навіть якщо Яірові важко 
було терпляче чекати. Чи міг Яір покластися на Ісуса? «Покладись 
на Мене, і вона одужає», – сказав Господь Ісус.
(Приберіть фігуру 25, слуги).

Яір повернувся і повів Божого Сина до своєї оселі. Натовп рушив 
за ними. Всі хотіли побачити, що буде далі.
(Приберіть усі фігури).

Діставшись до оселі Яіра, люди побачили, що в домі було повно 
людей. Який гомін! В будинку плакали, ридали, голосили. Всі 
оплакували дівчинку.

- Припиніть цю метушню, – звелів Ісус, – дівчинка не померла, а 
спить.

Всі знали, що дівчинка померла. Як же Ісус міг сказати: «Вона не 
померла, а спить»? Люди почали сміятися з Ісуса. Але що Божий 
Син мав на увазі? Його слова означали, що Він може повернути 
дівчинку до життя, так, наче вона спала та прокинулась. Звичайно, 
більшість людей не повірили в це. Господь Ісус відіслав усіх з 
дому крім Яіра, його дружини і Своїх трьох учнів, Петра, Івана та 
Якова. Вони разом з Ісусом увійшли до тихої кімнати, де лежала 
дівчинка.

Дія 2
(Внутрішній вигляд оселі, помістіть фігури 34, Ісус, 31, учні, 36, Яір та його 
дружина, і 37, дитина).

Щічки дитини вже не були рожевими. Дівчинка була бліда, 
нерухома та холодна. Ісус подивився на неї. Він любив її. Хіба 
не чудово, що Господь Ісус любить дітей! Так каже Біблія! Він 
справді опікується дітьми. Іноді діти відчувають, що дорослі не 
помічають їх. Іноді дорослі поводяться так, ніби діти нічого не 
варті. Так колись вважали й учні, але Ісус суворо нагадав їм про те, 
що любить дітей. Тоді Божий Син сказав: «Пустіть діток до Мене 
приходити…» (Мр. 10:14). Ти можеш бути маленьким на зріст 
або за віком, але Господь Ісус хоче спасти тебе. Він хоче, щоб ти 
прийшов до Нього й попросив Його забрати твої гріхи. Якщо ти 
зробиш це, Він любитиме тебе завжди.

Люблячий Господь Ісус взяв у Свою руку бліду, холодну руку 
дівчинки.

- Дівчатко, вставай, – лагідно звелів Він.

Більшість плакальників 
навіть не знали цю 
дитину. За тих часів 
існувала традиція 
запрошувати 
плакальників, які 
оплакували померлого 
та горювали, виявляючи 
тим самим повагу до 
рідних померлого.
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Учні, батько та матір дитини уважно спостерігали. Очі дівчинки 
відкрились! Вона озирнулася так, ніби лише прокинулася після 
глибокого сну. Потім вона сіла на ліжку! Дівчинка поставила ноги 
на підлогу й встала! А потім пішла – може, навіть, побігла – до 
своїх батьків.
(Розповідаючи про воскресіння дівчинки, замініть фігуру 37, дитина, на фігуру 
38).

Яір і його дружина ще ніколи не переживали такого подиву та 
щастя водночас.

- Дайте їй щось попоїсти, – сказав Господь Ісус.

Коли дівчинка хворіла, вона майже не їла. Тепер вона була живою, 
здоровою та дуже зголоднілою. Уявіть, Господь Ісус попіклувався 
навіть про таку дрібницю. Хіба не дивно, що Він піклується про 
нас, коли ми голодні!

Християнине, ніколи не забувай, як сильно любить тебе Господь 
Ісус та опікується тобою. Він ніколи не припинить турбуватися 
про тебе. Спробуй на цьому тижні записати на аркуші паперу, 
в чому Бог виявляє Свою турботу про тебе. А перед наступним 
заняттям покажи мені, що ти записав. Можливо, хтось із вас, один 
або двоє, розкаже всім нам, як Бог піклується про вас.

Якщо Ісус ще не став твоїм Спасителем, чи ти прийдеш до Нього 
сьогодні? Він так сильно любить грішників, що помер за них, 
взявши на Себе покарання, на яке вони заслужили. Якщо ти 
зараз звернешся до Нього в молитві та попросиш Його стати 
твоїм Господом і Спасителем, Він спасе тебе й любитиме завжди. 
Господь Ісус піклуватиметься про тебе щодня, й ти відчуватимеш 
Його турботу.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Як звали начальника синагоги, який хотів, щоб Господь зцілив 

його доньку? (Яір).

2. Що зробив Господь Ісус, коли Яір попросив Його прийти та 
зцілити його доньку? (Господь Ісус відразу пішов із ним).

3. Що сталося, коли натовп тіснив Господа Ісуса на шляху 
до Яірового дому? (Жінка доторкнулась до одягу Ісуса та 
видужала).

4. Що спитав Господь Ісус, показуючи, що знає про те, що 
сталося? (Він запитав: «Хто доторкнувся до Мене?»)

5. Коли Яір ще був у дорозі з Ісусом, яку сумну новину він 
почув? («Твоя донька померла»).

6. Кого Ісус узяв із Собою в кімнату до мертвої дівчинки? (Яіра, 
його дружину, Петра, Івана та Якова).

7. Яке чудо сталося в оселі Яіра? (Господь Ісус воскресив доньку 
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Яіра).

8. Як Господь Ісус виявив Свою любов до нас? (Він помер на 
хресті за наші гріхи).

9. Яке найбільше чудо може статися в твоєму житті? (Господь 
Ісус може спасти тебе від гріхів).

10. Скільки років було дівчинці, яку воскресив Господь Ісус? 
(Дванадцять).

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
(для дошкільнят)
1. Чому Яір пішов до Ісуса по допомогу? (Донька Яіра 

захворіла).

2. Що сталося, коли Ісус та Яір йшли до хворої дівчинки? 
(Жінка затримала їх на шляху; донька Яіра померла).

3. Чому Ісус сказав: «Не бійся, лише покладайся на Мене»? 
(Ісус міг зробити все, що завгодно).

4. Що нам необхідно зробити, щоб ми більше не боялися смерті? 
(Прийняти Господа Ісуса вірою як Спасителя).

ПРИКЛАДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
«Немає нічого важкого»
Поділіть клас на дві команди і дайте кожній команді аркуш паперу 
та олівець. Попросіть дітей протягом двох хвилин (або більше) 
виписати з Біблії дивні діла Бога (наприклад, Бог створив світ; 
Він зробив так, що води Червоного моря розійшлися; Він ходив 
по воді). Потім попросіть представників команд прочитати, що 
записали їхні команди. Команді, перелік якої виявиться довшим, 
можна вручити невеличкий приз.

Якщо дозволяє час, ви також можете запропонувати декільком 
дітям поділитися свідоцтвом про те, що дивного та чудового Бог 
зробив у їхньому житті. На завершення нагадайте дітям про те, що 
для Бога немає нічого важкого. 

Гра для 
дошкільнят
Виберіть гру, яка більше 
сподобалася малюкам.

Скористайтеся 
питаннями для 
повторення всіх уроків 
поданого циклу.
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Життя Ісуса Христа. Частина 2

«ТОБІ НЕОБХІДНО НАРОДИТИСЯ ЗГОРИ»
Додатковий наочний посібник. Урок 2

Як?

Від Бога Духа Святого

ВіритиЯк?

Коли хто не народиться 
згори, то й не може 

побачити Божого Царства

Вам необхідно 
родитись згори

Так мусить піднесений 
бути й Син Людський



Життя Ісуса Христа. Частина 2
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«МІДЯНИЙ ЗМІЙ»
Додатковий наочний посібник. Урок 2
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Життя Ісуса Христа. Частина 2

«ШАРАДИ»
Прикладна діяльність. Урок 2
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Життя Ісуса Христа. Частина 2
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«ЯК ТИ МОЖЕШ ОТРИМАТИ ЖИТТЯ ВІЧНЕ?»
Додатковий наочний посібник. Урок 3
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Життя Ісуса Христа. Частина 2

«ВІРА В БОЖІ ОБІТНИЦІ»
Прикладна діяльність. Урок 4
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План бесіди з дитиною, яка хоче 
навернутися до Христа

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

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

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

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

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

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

Дайте (пізніше) декілька порад стосовно християнського 
життя

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

Скопіюйте, виріжте і тримайте в своїй Біблії        
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