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Вступ
Третина Євангельської розповіді присвячена тижню подій, кульмінацією яких є смерть 

Христа і Його воскресіння. Чому? Тому що це – головна частина Звістки спасіння. Шість 
уроків даної серії розповідають, Ким є Господь Ісус Христос, що Він звершив і як Він може 
спасати хлопчиків і дівчаток сьогодні. Моліться разом з нами, щоб преобразилося не тільки 
життя дітей, але й наше життя, життя християнських вчителів.

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 
позначили літерами ЦІ. Ці розділи також вказані й у планах уроків.

Ви помітите, що центральна істина також позначена літерою «Н» або «С», що вказує 
на групу дітей, для життя котрих застосовується істина – спасені або неспасені. Це також 
вказано в самому тексті за допомогою наступних фраз: «Якщо ти ще не прийняв Господа 
Ісуса вірою...» або «Християнине, ти...».

Застосування центральної істини позначено лінією. Можливо, ви захочете адаптувати 
застосування для дітей, яких навчаєте. Найважливішим є те, щоб Боже Слово було 
застосоване до життя дітей.

Будьте готові до бесіди з дитиною (БГБ)
Коли ви пояснете 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 
особистого Спасителя. Проте будуть і такі діти, яким знадобиться допомога. У дітей можуть 
виникнути питання; вони можуть потребувати допомоги або підбадьорення.

Також коли ви навчатимете спасених дітей, можливо, декому з них знадобиться порада за 
важких обставин або пояснення, як той чи інший урок 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 у тому випадку, якщо ви – єдина християнська підтримка для дитини.

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

Тому не повідомляйте дітям про свою готовність поговорити з ними, коли закликаєте 
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 бесiди

«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 біля столу. 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 біля столу».
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Приклад запрошення спасеної дитини до бесiди
«Якщо ти вже прийняв Господа Ісуса як особистого 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 особистого Господа і Спасителя, щоб я міг молитися за тебе та, 
можливо, чимось допомогти».

Вірші для запам’ятання
В кожному уроці запропоновано вірш Писання для вивчення з дітьми. Якщо ви 

викладаєте цикл уроків протягом шести тижнів, радимо обрати два або три вірші, щоб ви 
могли детально пояснити їх, і щоб діти запам’ятали їх. Якщо ви спробуєте використати 
шість віршів, діти, ймовірно, не зможуть добре вивчити жодного з них.

Фігури для фланелеграфа
Ще до уроку попрактикуйтеся у використанні наочних посібників: змінювати фони та 

фігури. Докладно ознайомтеся зі всіма фігурами до уроку, щоб знати, яку фігуру та коли 
розміщувати на фланелеграфі. На початку кожної дії подано пропозиції стосовно фонів. 
Проте це не означає, що без фонів ви не можете викладати. Ви можете викласти урок, 
розміщуючи фігури на чистій дошці (без фону).

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

цупкого паперу приклейте обрізки бархатистого паперу (для фланелеграфа). 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 усе на 
слух, деяким дітям необхідно щось потримати в руках, до чогось доторкнутися, а комусь 
допомагає активна участь.

Додаткові ідеї ви можете використовувати, якщо дозволяє час.

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

на тому ж занятті після викладення біблійного уроку або на наступному занятті перед 
викладанням нового уроку.

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

… дізнатися, що діти засвоїли та зрозуміли;
… побачити, що вам, вчителеві, необхідно ще раз пояснити;
… пограти з дітьми.
Дітям подобаються змагання, та вони з нетерпінням чекають часу повторення. Проте 

повторення – це не просто гра, це також час навчання.
В тексті уроків подано питання лише до викладених уроків. Було б корисно включити 

запитання до пісень, до вірша для запам’ятання та до інших частин програми. Це допоможе 
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дітям зрозуміти, що важлива кожна частина заняття.

Як користуватися альбомом з ілюстраціями?
Подані уроки розроблено для викладання з фланелевою дошкою. Ті самі фігури 

використано для малюнків з альбому.
* Альбом містить 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.

* Порівнюючи схеми дій для фланелеграфа, що містяться в тексті уроків, з ілюстраціями, 
ви впевнитесь, що вони майже завжди однакові або схожі.

* Якщо дія 1 для фланелеграфа та ілюстрація 1 однакові або схожі, використовуйте 
ілюстрацію як наочний посібник під час викладання поданої дії. Це стосується усіх дій 
уроку.

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

істина Застосування Вірш для 
запам’ятання

1. Тріумфальний 
в’їзд
Мв. 21:1-16; Мк.
11:1-10;
Лк. 19:29-40;
Ів. 12:12-19

Ісус Христос – 
Цар

Неспасені: Прийми Його вірою, 
і Він визволить тебе з 
під влади сатани і стане 
твоїм Царем.

Спасені: Прославляй Його.

Євр. 1:8
«А про Сина: 
«Престол Твій, 
о Боже, навік-
віку; берло твого 
царювання – берло 
праведности».

2. Верхня кімната 
і сад
Мв. 26:17-56;
Мк. 14:12-52;
Лк. 22:7-53;
Ів. 13:1-38;
Ів. 18:1-12

Будь вірним 
послідовником 
Ісуса Христа

Неспасені: Не будь удаваним 
послідовником.

Спасені: Якщо ти зазнав невдачі, 
Господь може простити 
тебе та допомогти бути 
вірним.

Повторіть Євр. 1:8.
Або вивчіть 1 до Сол. 
2:12.
«... щоб ви гідно 
поводилися перед 
Богом, що покликав 
вас у Своє Царство та 
в славу».

3. Суд
Мв. 26:57 – 27:31;
Мк. 14:53 – 15:20;
Лк. 22:54 – 23:25;
Ів. 18:13 – 19:16

Господь Ісус 
Христос ніколи не 
грішив

Неспасені: Ісус може спасти 
тебе, тому що Він – 
безгрішний.

Спасені: Покірність Ісуса 
зарахована тобі.

1 Петр. 3:18
«Бо й Христос один 
раз постраждав був 
за наші гріхи, щоб 
привести нас до 
Бога, Праведний за 
неправедних...»

4. Розп’яття
Мв. 27:31-66;
Мк. 15:20-47;
Лк. 23:26-56;
Ів. 19:16-42

Господь Ісус 
помер замість 
грішників

Неспасені: Прийми Його вірою як 
Того, Хто помер замість 
тебе.

Спасені: Люби Його міцніше і 
частіше дякуй Йому.

Повторіть 1 Петр. 
3:18.

5. Воскресіння
Мв. 28:1-15;
Мк. 16:1-14;
Лк. 23:55 – 24:12;
Лк. 24:36-48;
Ів. 20:1-21

Ісус Христос 
воскрес із мертвих 
і живе повіки

Неспасені: Якщо ти приймеш 
Його вірою, то зможеш 
бути впевнений, що 
за твої гріхи повністю 
заплачено.

Спасені: Ти можеш пізнавати 
Його більше і більше 
та з нетерпінням чекати 
зустрічі з Ним.

Об’явл. 1:18
«І був Я мертвий, а 
ось Я Живий на вічні 
віки».

6. Вознесіння
Мв. 26:32;
Мв. 28:7, 10, 16-20;
Ів. 20:24-29;
Ів. 21:1-17;
Дії 1:3-11;
1 Кор. 15:3-7

Ісус Христос – 
Господь

Неспасені: Якщо ти приймеш 
Ісуса Христа вірою як 
Спасителя, Він стане 
Господом твого життя.

Спасені: Слухайся Ісуса Христа і 
зокрема виконуй Його 
доручення розповідати 
іншим Добру Новину.

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



ПЛАН УРОКУ

Вступ
Князь, замок та полонені ЦІН

Розвиток подій
1. Ісус посилає учнів знайти віслюка
2. Вони приводять віслюка до Нього
3. Ісус їде на віслюкові ЦІ
4. Люди стелять одяг, прославляють 

Ісуса та махають пальмовими 
гілками ЦІН

5. Релігійні керівники розлючені
6. Ісус говорить: «... коли ці 

замовкнуть, то каміння 
кричатиме...» ЦІС

7. Ісус оплакує Єрусалим

Кульмінація
Ісус входить до храму
Божий Син уздоровлює хворих
Діти прославляють Його ЦІС

Завершення
Пророцтво Захарії про
тріумфальний в’їзд ЦІН

Урок 1
Тріумфальний в’їзд

7

ПИСАННЯ
Мв. 21:1-16;
Мк. 11:1-10;
Лк. 19:29-40;
Ів. 12:12-19

ЦЕНТРАЛЬНА ІСТИНА
Ісус Христос – Цар

ЗАСТОСУВАННЯ

Для неспасених дітей: Прийми Його вірою, 
і Він визволить тебе з під 
влади сатани і стане твоїм 
Царем.

Для спасених дітей: Прославляй Його.

ВІРШ ДЛЯ ЗАПАМ’ЯТАННЯ
посл. до Євреїв 1:8
«А про Сина: «Престол Твій, о Боже, 
навік-віку; берло твого царювання – берло 
праведности».

НАОЧНІ ПОСІБНИКИ

◆ Ілюстрації: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 і 1-6.
◆ Фігури: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 і 15.
◆ Фони: Загальний вигляд місцевості та храму.
◆ На аркуші паперу напишіть вірш (Зах. 9:9) і 

скрутіть аркуш, ніби сувій.
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Пояснення Євангелії
«Картки»

(Покажіть конверти).
Я маю шість конвертів. В кожному з них міститься малюнок 

із зображенням хреста і гробниці, які нагадують нам про те, 
як Ісус Христос помер і воскрес. На звороті кожної картки 
записано слова, які розповідають частину цієї дивовижної 
історії. Виймеш один малюнок і прочитаєш слова?

Нехай одна дитина зробить це. Коли дитина прочитає слова, 
обговоріть символ, як пояснено нижче.

Те саме зробіть з іншими символами.
1. Бог – Творець світу. Він створив усе, включаючи 

тебе і мене. Бог – досконалий і святий. Тож в 
Небесах не буде жодного гріха. Але Бог любить 
тебе і бажає, щоб ти жив з Ним в Небесах. Хто 
може процитувати вірш з Єв. від Івана 3:16? 
(Дозвольте дітям відповісти).

 Бог – досконалий і бездоганний. Він любить тебе!
2. Хто може сказати, що таке гріх? (Це будь-які 

думки, слова або вчинки, які порушують Божий 
Закон). В Біблії написано: «…всі згрішили…» 
(Рим. 3:23). Можеш сказати, як діти іноді 
грішать? (Дозвольте дітям відповісти).

 Бог змушений покарати гріх. І це покарання 
– вічне відділення від Бога і життя у 
найжахливішому місці.

3. Але Бог любить тебе. Він дав тобі змогу одержати 
спасіння від гріха. Для цього Його Єдиний Син, 
Господь Ісус, зійшов на землю. Він ніколи не 
грішив ані думками, ані словами, ані вчинками. 
Настав день, коли Господь Ісус дозволив злим 
людям прибити Його до хреста. Ісус стікав 
кров’ю і помер за твої і мої гріхи. Він взяв на 
Себе покарання, на яке заслуговуємо ти і я.

 (Процитуйте 1 до Кор. 15:3).
4. Коли Ісус Христос помер, Його поховали. Але 

третього дня Він повернувся до життя. Пізніше 
Господь Ісус повернувся в Небеса, де перебуває й 
сьогодні.

 (Процитуйте 1 до Кор. 15:4).
5. В Біблії написано: «… кожен, хто вірує в Нього, 

не згинув, але мав життя вічне» (Ів. 3:16). Тобі 
потрібно визнати себе грішним перед Богом і 
повірити (цілком покластися на) в Ісуса, Сина 
Бога, Який помер і воскрес заради тебе. Тоді Бог 
простить твій гріх, і ти зможеш жити в Небесах.

Зробіть шість копій «хреста 
і гробниці», стор. 61, і 

виріжте картки і символи. 
До зворотного боку кожного 
символу приклейте по одній 

картці зі словами.

Пронумеруйте шість конвертів 
і помістіть в них символи з 
відповідними словами: (1) 

коло, (2) темне серце, (3) хрест, 
(4) гріб, (5) чисте серце, (6) 

Біблія.

Якщо ви плануєте 
скористатися грою категорії 

«пам’ять» («Хрест і гробниця»), 
яку подано в уроці 5, тоді 
зробіть два набори таких 

символів і один набор 
відкладіть до 5 уроку.
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6. Якщо ти прийняв Господа Ісуса вірою як свого 
Спасителя, Бог хоче, щоб ти розоповідав про 
Нього іншим. Кому ти можеш розповісти про 
Ісуса Христа?



10

Урок
Жорстокий князь мав багато полонених. Кожен робив те, 

що бажав князь. А князь часто казав своїм полоненим, що 
вони дуже щасливі, бо належать йому. Він часто обіцяв їм 
дещо добре. Але насправді він не піклувався про підлеглих; він 
турбувався лише про себе. Якось почали поширюватися чутки 
про те, що незабаром жахливе нещастя спіткає князя та його 
полонених. Хіба не можуть ті бідні раби втекти? Можуть, але 
за однієї умови: якщо хтось сильніший від князя визволить їх – 
можливо, могутній Цар.

Про кого я розповідав вам? Про сатану. В Біблії його 
названо князем (Еф. 2:2). Кожен, хто робить погані вчинки, чиї 
гріхи ще не прощені, залишається одним з полонених сатани. 
Господь Ісус сказав: «… кожен, хто чинить гріх, той раб гріха» 
(Ів. 8:34). Кожна людина народжується грішною. Ось чому 
ти виявляєш егоїзм, кажеш неправду, дратуєшся, не слухаєш 
батьків, маєш погані думки, не думаєш про Бога та не живеш 
для Нього. Ти – один з полонених сатани. А на сатану і його 
полонених справді чекає дещо жахливе – вони зноситимуть 
вічне покарання. Нам потрібен хтось сильніший від сатани, 
щоб спасти нас від гріхів, – могутній Цар, добрий Цар!

За декілька днів до смерті Господа Ісуса люди думали, що 
Він стане добрим царем. Що ж сталося?

Дія 1
(Загальний вигляд місцевості або чиста дошка; помістіть фігури 

7, Ісус, і 2, учні).
Господь Ісус продовжував Свій шлях до Єрусалиму. Він 

точно знав, що станеться там, але не повертав назад. Понад усе 
Він бажав виконати волю Свого Отця. Ісус мав час зупинитися 
зі Своїми друзями у Віфанії. В неділю Він сказав двом Своїм 
учням:

- Підіть у село, що перед вами. Там ви знайдете прив’язану 
ослицю та молодого віслюка. Вони стоятимуть біля дверей 
неподалік від роздоріжжя. Відв’яжіть їх та приведіть до Мене.

Учні, напевно, здивувались: як вони можуть таке зробити?! 
Адже тварини належать комусь. Господь Ісус знав думки учнів.

- Якщо хтось запитає: «Що ви робите?», – просто скажіть: 
«Господь Ісус потребує їх і скоро поверне вам їх». Тоді хазяї 
дозволять вам взяти тварин, – сказав Ісус.

Учні пішли виконувати таке незвичайне доручення!
(Приберіть усі фігури).

Дія 2
Все сталося точнісінько так, як сказав Ісус! Учні знайшли 

молодого віслюка та почали відв’язувати його.
(Помістіть фігури 2, учні, 8, ослиця і осля).

ЦІН

Дозвольте дітям показати 
Єрусалим і Віфанію на мапі.

Ілюстрація 1-1

Наведіть приклади гріха, які 
відповідають віку дітей вашої 

групи.
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Хтось запитав:
- Чому ви відв’язуєте віслюка?
(Помістіть фігуру 9, хазяїн ослика).
- Він потрібен Господеві; незабаром він повернеться, – 

відповіли учні.
- Тоді беріть, – почулася відповідь.
Отже, учні взяли осля та його матір. (Можливо, необхідно 

було взяти з собою мати віслюка, щоб осля також пішло). В 
Біблії написано, що ніхто ніколи не сідав на цього молодого 
віслюка.

(Приберіть фігури 8, ослиця і осля, і 9 хазяїн).

Дія 3
(Загальний вигляд місцевості; помістіть фігури 3, 4, 5 і 6, учні).
Посланці швидко повернулися до Вчителя. Потім учні зняли 

свій верхній одяг та поклали його на ослицю та ослятко, щоб 
зробити для Господа Ісуса щось подібне до «сідла». На диво, 
Господь Ісус сів на осля, на якому ніхто не їздив. Зазвичай, таке 
молоденьке осля не бажало, щоб хтось сидів на ньому. Воно 
намагалося б скинути наїзника, плигаючи та брикаючись.

(Помістіть фігуру 10, Ісус на ослику).
Дивовижно, та коли Господь Ісус сів на ослятко, малеча 

не плигала, не кусалася та не брикалася. Може, цей віслюк 
якось відрізнявся від усіх віслюків? Ні! Справа в тому, що на 
ньому їхав Той, Хто відрізнявся від усіх наїзників, від усіх 
людей! То – Творець Всесвіту. Він керує всім Своїм творінням, 
навіть маленьким віслюком. Він – Цар над усім: над вітром та 
морями, над сонцем та зірками, над птахами й тваринами. Ось 
чому осля залишалося таким спокійним, не зважаючи на те, 
що люди навколо здіймали стільки галасу. Осля ще ніколи не 
бувало в місті до того моменту, але йшло спокійно, тому що на 
ньому їхав Творець Всесвіту.

Дія 4
(Загальний вигляд місцевості. Помістіть фігуру 13, люди).
Яким величезним був натовп! Деякі люди входили в місто 

разом з Господом Ісусом та Його учнями. Інші виходили з 
Єрусалиму назустріч їм. Напевно, дехто бачив, як учні зняли 
свій верхній одяг і поклали його на віслюка, й також зняли 
свій одяг. Люди стелили одяг на дорозі, немов килим, перед 
ослятком, на якому їхав Господь Ісус.

«Напевно, ця Людина стане добрим Царем», – думали деякі.
Інші ж казали:
- Він повинен стати Царем.
Багато людей у натовпі почали славити Господа Ісуса:
- Осанна! Благословенний Той, Хто йде в Ім’я Господнє, Цар 

Ізраїлів!

Лише Матвій згадує в переказі 
подій про ослицю і осля. Осля 
було ще занадто молодим і на 
ньому ще ніхто не їздив, тому, 
напевно, легше було взяти з 
ним і матір.

Ілюстрація 1-3

Ілюстрація 1-4

ЦІ

Ілюстрація 1-2

Так виконалися слова, записані 
в Зах. 9:9.

Зазвичай, так вітали царя (див. 
2 Цар. 9:13).

Слово «осанна» буквально 
означає «молимо тебе, спаси 
нас». (Див. Пс. 117(118):25-
26). Насправді то було 
прославлення і прохання. 
Народ звертався до Ісуса як 
свого Царя, Який врятує їх від 
римлян.
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Люди зривали гілля з пальмових дерев і махали ними; 
пальмові гілки служили ознакою перемоги. Народ дуже 
радів, адже всі думали, що нарешті Бог послав Месію, Того 
Особливого, Кого Він обіцяв. Саме Ісус стане їхнім Царем. Він 
визволить ізраїльтян з-під влади римлян. Нарешті, народ знову 
матиме свого Царя, Який правитиме в Єрусалимі. Зустріч 
Господа Ісуса нагадувала урочистий парад на честь перемоги.

Так, Господь Ісус і є Той, Кого обіцяв Бог, Він – Месія. Він 
– Цар. Але Божий Син не планував боротися з римлянами. 
Він збирався перемогти сильнішого ворога, князя. Як ви 
думаєте, хто той князь? Так, сатана. Своєю смертю на хресті та 
воскресінням Господь Ісус переміг сатану. Божий Син – добрий 
та могутній Цар, Який може визволити тебе з-під влади 
сатани. В Старому Заповіті ми читаємо, що Ісус був посланий 
«полоненим звіщати свободу» (Іс. 61:1). Якщо ти знаєш, що й 
досі перебуваєш під владою сатани, але прагнеш визволення, 
попроси Господа Ісуса зробити це для тебе. Він виконає твоє 
прохання та почне керувати твоїм життям. Який Він чудовий 
та величний Цар! Він заслуговував на хвалу та спів.

Але не всі люди в натовпі співали. Релігійні керівники були 
надто розлючені; вони заздрили.

(Помістіть фігуру 15, начальники).
- Увесь світ йде за Ним, – скаржилися вони.
А Господу Ісусу вони сказали:
- Накажи Своїм учням, щоб вони замовкли!
Але Господь Ісус дав їм дуже незвичайну відповідь:
- Якщо ці люди замовкнуть, то каміння почне кричати.
Божий Син сказав це тому, що Він – Месія, Цар над усім. Він 

повинен прийняти хвалу та честь.
Кожен з нас має славити величного Царя. Він – Цар над 

усіма царями. Ми не можемо навіть збагнути, Яким величним 
Він є, але нам слід славити Його та поклонятися Йому.

Якщо ти любиш Господа Ісуса, дуже важливо, щоб ти славив 
Його. Коли ми співаємо такі пісні, як (назвіть декілька пісень, які 
діти знають), співай їх від усього серця. Роздумуй про те, що 
співаєш. Також співай не лише тут, на гуртку. Коли молишся, 
кажи Господу Ісусу: «Ти – величний та могутній Цар».

Фарисеї думали про Ісуса зовсім інакше, але не наважилися 
нічого сказати. Вони побачили, як раптом народ рушив до 
міста.

Наблизившись до міста, Господь Ісус поглянув на нього та 
заплакав. Чому? Тому що знав, що окрім декількох людей, які 
по-справжньому відвернулися від гріха та бажають, щоб Він 
став їхнім Царем, все ж більшість не вірить в Нього щиро; такі 
люди прагнуть лише, щоб хтось визволив їх з-під римської 
влади, але не бачать в Господі Ісусі Спасителя від гріхів. Зі 
сльозами на очах Господь Ісус сказав:

12

Ілюстрація 1-5

ЦІС

ЦІН

Якщо можливо, принесіть на 
заняття пальмове гілля, щоб 

діти могли трохи помахати 
ним і постелити на підлогу. 
Діти краще запам’ятовують 
вчення, коли користуються 

предметами, які стосуються 
уроку.

Покажіть посібник зі словами 
застосування істини для 

спасеної дитини.
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Ісус Христос цитував з Іс. 56:7 
і Єр. 7:11. Насправді ж Ісус 
Христос вже вдруге очищував 
храм.

Господь Ісус знову 
демонстрував Свою владу, 
уздоровлюючи тих, кого 
вважали нечистими людьми і 
не пускали до храму.

Напевно, деякі з цих дітей 
були хлопчиками, які у 
храмі святкували перехід у 
доросле життя. Зазвичай це 
відбувалося у віці дванадцяти 
років.

Дошкільнята з радістю 
вигукнуть: «Хвала Ісусові!»

- О, якби ти знав, що несе тобі мир...
Ти вже прийняв Господа Ісуса вірою як Спасителя й 

Царя чи досі кажеш Йому: «Ні»? Якщо сьогодні ти бажаєш 
відвернутися від гріхів і вірою прийняти Христа, але не знаєш, 
як це зробити, чи маєш питання, будь ласка, зачекай на мене 
після уроку, я буду радий поговорити з тобою. (Вкажіть місце).

Дія 5
(Загальний вигляд храму. Приберіть фігуру 13, люди. Замініть 

фігуру 10 на фігуру 1, Ісус).
Увійшовши до храму, Господь Ісус знайшов там людей, 

які купували, продавали та при цьому ще й обманювали. Він 
вигнав їх, як зробив це вже одного разу (Ів. 2:14-16).

- Мій дім повинен бути будинком молитви, а ви зробили з 
нього вертеп розбійників! – сказав Ісус.

Потім до Ісуса підійшли сліпі й кульгаві, та Він уздоровив їх.
(Помістіть фігуру 14, діти).
Декілька дітей стояли неподалік і бачили справи Ісуса. Тоді 

вони почали прославляти Його:
- Осанна Сину Давидовому!
Діти славили Ісуса, як обіцяного Месію, Царя.
Заздрісні юдейські начальники насміхались:
- Хіба Ти не чуєш, що кажуть оці діти?
Тоді Господь спитав їх, хіба вони ніколи не читали 

в Старому Заповіті, що це – задум Бога: навіть діти 
прославлятимуть Його (Пс. 8:3). Якщо ти любиш Господа Ісуса, 
розмірковуй про Його велич і прославляй Його як Царя.

Яким захоплюючим був той день для учнів! Вони навіть не 
сподівалися, що їхнього Вчителя так славитимуть. Подивіться 
на ці слова.

(Покажіть сувій з віршем, але місце Писання залиште закритим).
Як ви гадаєте, хто написав ці слова?
(Дозвольте дітям відповісти).
Звичайно, це міг би написати Петро, або Яків, або хтось 

інший. Але ці слова були написані за чотириста років до 
того! Бог звелів пророку на ім’я Захарія написати їх. Тут 
говориться про Царя, що їде на ослі. Також написано, що Цар 
цей повний спасіння. Це означає, що Цар, Господь Ісус, може 
визволити полонених з-під влади сатани. Якби не смерть та 
воскресіння Господа Ісуса, ніхто б не зміг позбавитися влади 
сатани. Але ти можеш одержати свободу, якщо справді бажаєш 
цього. Прийми вірою Господа Ісуса, величного Царя, щоб Він 
визволив тебе сьогодні й став твоїм Царем. Скажи Йому вже 
зараз: «Господи Ісусе, Ти – Цар. Я бажаю прийняти Тебе вірою, 
щоб Ти спас мене від гріха. Будь ласка, керуй моїм життям».

(Приберіть усі фігури).

ЦІН

ЦІС

ЦІН

Ілюстрація 1-6
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Питання для повторення
1. Від кого тобі необхідно спастися? (Від сатани).
2. Верхи на кому Господь Ісус їхав до Єрусалиму? (На 

осликові, на якому ніхто ніколи не їздив).
3. Чому ослятко не плигало та не брикалося? (Цар, Творець 

їхав на ньому).
4. Що вигукували люди, коли Господь Ісус в’їжджав до 

Єрусалиму? («Осанна! Благословенний, хто йде в Ім’я 
Господнє!»)

5. Чого вони чекали від Царя? (Визволення від римської 
влади).

6. З ким прийшов Господь Ісус боротись і кого перемогти? 
(Сатану).

7. Що ще робили люди, коли зустрічали Господа Ісуса? 
(Махали пальмовим гіллям).

8. Що юдейські начальники попросили Господа Ісуса 
зробити? (Наказати Своїм послідовникам припинити 
славити Його).

9. Як ми можемо прославляти Господа Ісуса? (Співати 
про Його велич від щирого серця. Казати Йому, що Він 
величний).

10. Хто прославляв Божого Сина, коли Він увійшов до 
храму? (Діти).

11. Чому Господь Ісус може визволити тебе з-під влади 
сатани? (Він – Цар усього, Він переміг сатану).

12. Який пророк зі Старого Заповіту написав про те, що 
Господь Ісус, Цар, їхатиме на осликові? (Захарія).

Питання для дошкільнят
1. На якій тваринці Ісус Христос в’їжджав до Єрусалиму? 

(На ослику).
2. Що робили люди, коли Господь Ісус увійшов до 

Єрусалиму? (Вони славили Його).
3. Як ти можеш славити Ісуса Христа сьогодні? (Ти можеш 

казати Йому про те, що Він – чудовий, можеш співати 
Йому тощо).

4. Чому Ісус Христос плакав за людей? (Його засмучували 
їхні гріхи).

Гра для повторення
«Пальмове гілля»

З паперу зеленого кольору 
виріжте пальмове гілля 

(див. стор. 62). На кожній 
гілці вкажіть кількість балів. 

Помістіть готове гілля на столі 
або тримайте в руці веєром 

так, щоб діти не бачили цифри.

Поділіть клас на дві команди. 
Задавайте питання командам 

по черзі. Якщо відповідь 
правильна, той, хто відповідав, 
може вибрати гілку і заробити 

бали для своєї команди.

Перемагає команда, яка 
назбирає більше балів.

Гра для дошкільнят
«Пальмова стежка»
Покладіть на підлозі чотири 

великі пальмові гілки з 
кольорового паперу. Гілля 

повинно утворити «стежку» до 
великої прикрашеної коробки. 

В коробку покладіть маленькі 
призи, наприклад, наліпки.

Коли дитина правильно 
відповідає на питання, вона 

стає на першу гілку. Коли 
наступна дитина правильно 

відповідає на питання, перша 
дитина пересувається на 

наступну гілку, а друга дитина 
стає на першу гілку і так 

далі. Коли четверта дитина 
відповіла на питання, перша 
дитина доходить до коробки 

з призами і може взяти собі 
приз. Якщо дітям цікаво і 

якщо дозволяє час, гру можна 
повторити.



ПИСАННЯ
Мв. 26:17-56;
Мк. 14:12-52;
Лк. 22:7-53;
Ів. 13:1-38;
Ів. 18:1-12
Ви можете викласти цей урок в двох 
частинах: 1 частина – з 1 по 8 пункти плану, 
2 частина – з 9 по 15 пункти плану.

ЦЕНТРАЛЬНА ІСТИНА
Будь вірним послідовником Ісуса Христа

ЗАСТОСУВАННЯ

Для неспасених дітей: Не будь удаваним 
послідовником.

Для спасених дітей: Якщо ти зазнав 
невдачі, Господь може 
простити тебе і допомогти 
бути вірним.

ВІРШ ДЛЯ ЗАПАМ’ЯТАННЯ
Повторіть Євр. 1:8.
Або вивчіть 1 до Сол. 2:12.
«... щоб ви гідно поводилися перед Богом, 
що покликав вас у Своє Царство та в 
славу».

НАОЧНІ ПОСІБНИКИ

◆ Ілюстрації: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 і 2-6.
◆ Фігури: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 18a-b, 19, 20, 21, 

22 і 24.
◆ Фони: Загальний вигляд місцевості; 

внутрішній вигляд оселі; загальний вигляд 
храму; зображення ночі.

Урок 2
Верхня кімната і сад

15

ПЛАН УРОКУ

Вступ
Дискусія про свята

Розвиток подій
1. Підстава для святкування Пасхи

 ЦІН
2. Господь Ісус посилає учнів 

приготувати Пасху
3. Вони зустрічаються у верхній 

кімнаті
4. Ісус каже: «Один з вас зрадить 

Мене»
5. Реакція учнів
6. Ісус подає хліб Юді ЦІН
7. Юда йде до ворогів
8. Ісус запроваджує Вечерю Господню

 ЦІС
9. Учні разом з Ісусом йдуть до 

Гефсиманії
10. Ісус говорить учням, що вони 

залишать Його ЦІС
11. Ісус молиться ЦІН
12. Учні засинають ЦІС

Кульмінація
Юда приводить ворогів до Ісуса ЦІН
Петро відсікає ворогу вухо ЦІС

Завершення
Ісуса заарештовують ЦІНС
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Пояснення Євангелії
«Хрест»

На заняттях ми з вами дізнаємося про те, як Ісус Христос 
помер на хресті, щоб ми змогли одержати прощення гріхів. Ось 
набір фігурок «хреста» різних кольорів. Кожен колір нагадує 
мені про те, як і заради чого Ісус Христос мав померти.

(Покажіть золотий «хрест»).
Золотий колір нагадує нам про Бога і місце, де перебуває 

Бог, про Небеса. Вулиці в Небесах – золоті. Небеса досконалі, 
тому що досконалий Сам Бог! Бог створив усе – пташок, 
дерева, хмари. Він також створив тебе і мене. Бог любить тебе. 
В Біблії написано: «Я вічним коханням тебе покохав, тому 
милість тобі виявляю!» (Єр. 31:3). Як ми вже казали, Бог – 
досконалий, тому гріх не може перебувати в Його присутності. 
Це означає, що в Небесах немає місця жодному гріху. Але Бог 
любить тебе і хоче, щоб ти міг жити з Ним в Небесах.

(Покажіть чорний «хрест»).
Колір цього хреста нагадує мені про гріх, тому що гріх 

подібний до життя в темряві, далеко від Бога. Ти знаєш, 
що таке гріх? Це будь-які думки, слова або вчинки, які не 
подобаються Богові. В нашому світі грішить кожна людина. В 
Біблії написано: «… Нема праведного ані одного» (Рим. 3:10). 
Напевно, ти сам пригадуєш, як часто ти грішиш. Як саме?

(Дозвольте дітям навести приклади).
Бог каже, що через гріх ти заслуговуєш на відділення від 

Нього, на вічність у найжахливішому місті, де панує темрява.
(Покажіть червоний «хрест»).
Цей колір нагадує мені про те, як міцно Бог любить тебе. Він 

дав тобі можливість одержати прощення гріхів. Господь Ісус, 
Бог Син, зійшов з Небес на землю. Він прожив тут досконале 
життя, а потім добровільно помер на хресті, щоб ти мав змогу 
одержати прощення гріхів. В Біблії написано: «… кров Ісуса 
Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха» (1 Ів. 1:7). 
Коли Ісус Христос помер, Його поховали, але третього дня 
Він повернувся до життя. Сьогодні Господь Ісус живий. Він 
перебуває в Небесах.

(Покажіть білий «хрест»).
Тепер завдяки тому, що Господь Ісус зробив для тебе, ти 

можеш одержати прощення гріхів. В Біблії написано: «Віруй в 
Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім» (Дії 16:31). 
Тобі потрібно щиро повірити в те, що Ісус Христос, Бог Син, 
помер і повернувся до життя заради тебе. Коли ти відвернешся 
від своїх гріхів і повіриш в Господа Ісуса, Він простить тебе і 
спасе від покарання за твій гріх. Якщо ти ще не повірив в Ісуса 
Христа, під час заняття ти більше дізнаєшся про це.

Виріжте чотири фігури хреста: 
золоту, чорну, червону і 

білу. Покладіть фігури одна 
на одну в такому ж порядку 
так, щоб золота фігура була 

першою. Знизу фігури скріпіть 
канцелярською прищіпкою 
або склейте так, щоб можна 

було «перегортати» фігури 
назад.
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Ходити за водою – досить 
незвичайне заняття для 
чоловіка того часу, адже цю 
роботу зазвичай виконували 
жінки.

Покажіть Єрусалим на мапі. 
Гора Оливна і Гетсиманський 
сад були розташовані на сході, 
а Голгофа – на заході.

Дозвольте дітям коротенько 
повторити події першої Пасхи.

Урок
Можете назвати деякі особливі свята? Такі дні, коли не 

треба йти до школи, коли ми добре проводимо час вдома разом 
із сім’єю.

(Поговоріть про різні свята (наприклад, Різдво, Пасха, День 
Незалежності) і спитайте, що ми згадуємо в такі дні).

Мешканці кожної оселі в Єрусалимі готувалися до 
важливого єврейського свята, до Пасхи. Минуло 1400 років 
з того часу, коли євреї були рабами в Єгипті. Коли фараон не 
хотів відпустити єврейський народ, Бог наслав жахливі біди 
на єгиптян. Останнє покарання приніс ангел смерті, посланий 
Богом. Тоді в родині кожного єгиптянина, в кожній оселі 
померла найстарша дитина. Ізраїльтяни тоді одержали веління 
забити ягня та окропити його кров’ю одвірки. Коли ангел 
смерті бачив кров, то проходив повз такого будинку.

(Помістіть фігуру 12, двері).
Підчас щорічного святкування Пасхи ізраїльтяни згадували 

ту ніч порятунку. Вони кропили одвірки кров’ю ягняти та 
їли особливу їжу. Пасхальне ягня також нагадувало людям 
про те, що Христос, обіцяний Спаситель світу, прийшовши 
на землю, помре за людей. Ми знаємо, що Ісус Христос і є 
справжнім Агнцем Божим. Він помер, щоб спасти грішників, 
так само як пасхальне ягня померло замість найстарших дітей 
в ізраїльських родинах. Але дуже-дуже мало людей знали, що 
справжній Агнець Божий вже прийшов до Єрусалиму. Божий 
Син готувався до Свого останнього свята Пасхи зі Своїми 
учнями.

(Приберіть фігуру 12, двері).

Дія 1
(Загальний вигляд місцевості; помістіть фігури 7, Ісус, і 2, учні).
- Де Ти хочеш, щоб ми приготували Пасху? – запитали учні 

Господа Ісуса.
- Підіть до міста, – відповів Він, – там ви побачите чоловіка, 

що нестиме глечик із водою. Йдіть за ним. Коли він зайде 
в будинок, знайдіть хазяїна оселі. Скажіть йому: «Вчитель 
питає, де кімната, де Я зможу їсти Пасху з Моїми учнями?» Він 
покаже велику верхню кімнату, яка вже готова для нас. Отже, 
приготуйте там усе. (Приберіть усі фігури).

Учні пішли та зробили все так, як сказав Господь. Вони 
знали, що можуть вірити Його словам. Господь Ісус знає 
майбутнє. Тож, Він точно знав, що станеться.

Дія 2
(Внутрішній вигляд оселі).
Коли настав вечір, Господь зі Своїми учнями пішов у той 

дім. Учні вже чули від свого Вчителя про те, що незабаром 
Він залишить їх, тому дуже сумували. Господь Ісус знав, що то 

ЦІН

Ілюстрація 2-2
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ЦІС

був останній вечір разом з учнями перед Його смертю. Він ще 
багато чого мав сказати їм.

(Помістіть фігури 18a-b, Ісус і учні, і 19, Юда).
Під час вечері Божий Син сказав:
- Я дуже бажав їсти цю вечерю з вами, перш ніж муки 

прийму.
Наступні слова Вчителя дуже вразили учнів:
- Маю сказати вам, що один з вас зрадить Мене. («Зрадити» 

– видати ворогам, бути невірним).
За столом запанувала тиша, учні похмуро дивилися один 

на одного. Вони були дуже занепокоєні. Як хоч один з них міг 
видати Ісуса ворогам? Один з учнів сумно запитав:

- Чи не я, Господи?
Потім другий:
- Чи не я?
Інші учні питали те саме. Петро нахилився до Івана та 

попросив його запитати Господа, про кого Він говорить. Тож 
Іван спитав:

- Господи, хто це?
- Той, кому Я дам шматочок хліба, спочатку обмакнувши 

його в блюдо, – відповів Господь Ісус.
Один з присутніх почувався дуже незручно. Взявши 

шматочок хліба, Ісус опустив його в блюдо, подав Юді 
Іскаріотському та промовив:

- Що збираєшся робити, роби швидше.
Юда вийшов у темну ніч.
(Приберіть фігуру 19, Юда).
В Біблії написано, що інші учні не знали, куди пішов Юда, і 

думали, – можливо, щось купити, чи роздати гроші бідним.
Яким послідовником був Юда? Він був «удаваним», 

«фальшивим» послідовником. Іноді люди роблять фальшиві 
гроші. Такі гроші виглядають, немов справжні, але не є 
справжніми. Дивлячись на Юду Іскаріотського, можна було 
подумати, що він – справді послідовник Ісуса Христа: він 
перебував серед дванадцятьох учнів; він говорив, як вони.

І сьогодні є подібні люди, навіть серед хлопчиків та 
дівчаток. Вони говорять, як християни; вони перебувають 
серед християн; вони бажають, щоб про них думали саме так. 
Але глибоко в серці ті люди знають, що вони – несправжні 
християни. Може, сьогодні серед нас присутні такі хлопчики 
або дівчатка. Як жахливо залишатися лише «удаваним» 
послідовником, а не справжнім.

Юда був не лише «фальшивим» послідовником, більше того, 
він збирався зрадити свого Вчителя.

(Приберіть усі фігури).
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Дія 3
(Загальний вигляд храму; помістіть фігури 3, Юда, та 15, 

священики).
Він пішов до юдейських начальників. Біблія називає їх 

«первосвящениками та начальниками». Вже не вперше Юда 
прийшов до них. Декілька днів тому він зустрічався з ними. 
Тоді Юда запитав начальників:

- Що ви дасте мені за те, що я видам вам Його?
- Ми дамо тобі тридцять срібних монет, – відповіли 

священики.
Отже, з вечері Юда пішов до священиків.
- Я знаю, де Він буде, – сказав Юда. – То буде зручний час 

взяти Його. Ідіть за мною. Той, Кого я поцілую, і є Ісус. (В 
Ізраїлі за тих часів привітання між чоловіками поцілунком 
було розповсюдженим звичаєм).

Отже, священики та начальники зібрали групу чоловіків і, 
напевно, почали планувати приблизно так:

- Треба зробити так, щоб Він не зміг втекти.
- Нам знадобляться ліхтарі та факели.
- Візьмемо з собою воїнів з мечами та списами.
- Ще необхідно взяти мотузку, щоб зв’язати Його.
(Приберіть усі фігури).

Дія 4
(Внутрішній вигляд оселі; помістіть фігури 18a-b, Ісус і учні).
Тим часом у верхній кімнаті Пасхальна вечеря вже 

закінчувалася. Господь Ісус узяв хліб. Він тримав його в 
руках і молився, дякуючи Богові. Потім Він розламав хліб на 
шматочки і роздав учням:

- Візьміть, їжте його. Це – тіло Моє, що ламається за вас. 
Робіть це на спомин про Мене.

Божий Син сказав, що той хліб зображував те, що станеться 
з Його тілом на хресті.

Потім Господь Ісус взяв чашу з вином, подякував Богові за 
неї і сказав:

- Пийте з неї. Це – Моя кров, що ллється за багатьох.
Іншими словами, Господь Ісус сказав, що вино зображувало 

Його дорогоцінну кров, яка проллється за учнів та багатьох 
інших людей. Завдяки смерті Божого Сина люди матимуть 
змогу одержати прощення гріхів. Ті, хто знає, що Господь Ісус 
помер за них, і прийняли Його вірою, одержавши прощення 
гріхів, стають послідовниками Ісуса Христа.

А ти вже став Його послідовником? Якщо так, залишайся 
вірним Йому. Завжди пам’ятай про те, що Господь Ісус зробив 
для тебе; це допоможе тобі зберігати вірність Господеві. Коли 
здається, що дуже важко залишатися вірним Йому, згадуй, 

Один срібняк, можливо, 
шекель, дорівнював заробітній 
платі за чотири дні. (Тридцять 
срібняків – такою була ціна 
раба (Вих. 21:32). Якщо 
можливо, принесіть на заняття 
декілька срібних монет.

Покажіть посібник зі словами 
застосування істини для 
спасеної дитини.

Ілюстрація 2-3

Ілюстрація 2-1

ЦІС
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як багато Він страждав за тебе. Хліб та вино повинні були 
нагадувати про це учням і всім послідовникам Ісуса Христа. 
Відтоді ті, хто любить Господа, у певний день споживають хліб 
та вино; це називається Вечерею або Святим Причастям.

Остання вечеря Господа Ісуса з учнями була особливою та 
сумною. Після вечері всі заспівали разом, а потім пішли на 
гору Оливну.

(Приберіть усі фігури).

Дія 5
(Фон із зображенням ночі або чиста фланель темного кольору; 

помістіть фігури 2, 4, 5, 6, учні, і 7, Ісус).
Дорогою Господь сказав:
- Ви всі залишите Мене сьогодні. Та коли воскресну з 

мертвих, то зустрінусь із вами.
Учні й думки не допускали про зраду. Петро заперечив:
- Навіть якщо всі відречуться від Тебе, я не зроблю цього.
Господь Ісус дуже серйозно поглянув на Петра та відповів:
- Кажу тобі, що півень ще не заспіває вранці, як ти тричі 

зречешся Мене.
- Ні, я не зроблю цього, навіть якщо доведеться померти за 

Тебе, – переконував Петро.
Всі інші учні казали те саме.
Сказати: «Я буду справжнім, вірним послідовником», – дуже 

легко, але іноді важко бути таким насправді. Якщо ти їдеш 
до табору, чи продовжуєш ти проводити час спілкування з 
Богом? Якщо ти бажаєш залишатися вірним Господеві, тобі 
слід читати Біблію та молитися, навіть якщо інші бачать, що ти 
це робиш. Припустімо, в неділю вранці твої друзі збираються 
покататися на ковзанах. А ти недільного ранку завжди йдеш до 
церкви. Друзі ж запрошують тебе піти з ними. Що ти скажеш 
їм, якщо бажаєш зберегти вірність Господу?

(Дозвольте дітям запропонувати відповіді).
Іноді дуже важко залишатися вірним. Але Господь обіцяє 

подати милість та своєчасну допомогу, якщо ми попросимо 
Його (Євр. 4:16). Я впевнений, що кожен з вас, хто любить 
Господа Ісуса, справді бажає залишатися вірним Йому. Те саме 
відчували й учні.

(Приберіть усі фігури).

Дія 6
(За бажанням, ви можете викласти цю частину в іншій частині 

заняття).
(Фон із зображенням ночі; помістіть фігури 7, Христос, і 2, 4, 5, 6, 

учні).
Разом вони увійшли до Гефсиманського саду. Господь 

Ісус попросив учнів зачекати Його, а Він піде трохи далі та 
помолиться.

Ілюстрація 2-4

Ілюстрація 2-4

ЦІС
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(Приберіть фігури 5 і 6, учні).
З Собою Божий Син взяв лише Петра, Якова та Івана.
- Душа Моя сповнена сумом, – сказав Він їм, – побудьте тут 

зі Мною в молитві.
(Приберіть усі фігури).

Дія 7
(Фон із зображенням ночі; помістіть фігуру 20, Ісус).
Ісус відійшов трохи далі, а там упав на землю і молився. 

Він благав Свого Отця, щоб Його минула така страшна 
смерть, якщо це можливо. Думки про те, що має статися, були 
жахливими, а піт Божого Сина став, немов краплі крови. Ісус, 
Божий Син, перебував у страху та агонії, роздумуючи про 
Боже покарання за гріхи. Хіба це не говорить тобі, як жахливо, 
коли гріх має місце в твоєму житті? Хіба не розумієш, що тобі 
необхідне спасіння від гріха, що тобі слід стати послідовником 
Ісуса Христа?

У молитві Господь Ісус говорив:
- Отче, нехай буде не те, що Я бажаю, але те, що бажаєш Ти.
(Приберіть фігуру 20, Ісус).
Через деякий час Ісус повернувся до Петра, Якова та Івана. 

А учні спали. Він розбудив їх і сказав:
- Хіба не могли ви пильнувати зі Мною хоча б одну годину?
(Помістіть фігуру 20, Ісус).
Потім Божий Син знову пішов молитися. Тричі Він молився 

так само. Тричі Він знаходив учнів сплячими. Чи виявили учні 
вірність? Ні, вони зазнали невдачі. Якщо ти – послідовник 
Господа Ісуса, чи бували в твоєму житті такі моменти, коли ти 
розчаровував Божого Сина?

Можливо, якось сусідка сказала твоїй мамі, що бачила, як ти 
разом з іншими хлопцями насміхався над хлопчиком-калікою. 
Мати відповіла:

- Я спитаю його, але я впевнена, що це – помилка.
Ти був дуже присоромлений, коли довелося зізнатися. Мати 

розгнівалася та до того ще й сказала:
- І ти ще кажеш, що ти – християнин?!
Ти зазнав невдачі. Але Господь не залишає тебе. Він 

залишається вірним, навіть якщо ти не виявляєш вірність до 
Нього. Господь Ісус простить тебе і допоможе тобі одержувати 
перемогу. Ми бачимо це на прикладі життя Петра, Якова та 
Івана.

(Замініть фігуру 20 на фігуру 1, Ісус. Помістіть фігури 2 і 4, учні).
Господь Ісус допоміг їм бути сміливішими і міцнішими у 

вірі. Але тоді в саду учні нічим не допомогли Божому Синові.
(Помістіть фігури 5 і 6, учні).
- Дивіться! – сказав Господь Ісус. – Син Людський видається 

Ілюстрація 2-5

ЦІН

ЦІС

Покажіть посібник зі словами 
застосування істини для 
спасеної дитини.
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до рук грішників.
(Помістіть фігури 21, Юда, 22, воїни, і 15, начальники).
Група людей з ліхтарями, мечами та списами увійшла до 

саду. Юда Іскаріотський показував шлях. Він підійшов прямо 
до Господа Ісуса та поцілував Його.

Дія 8
- Юдо, чи цілунком зраджуєш Мене? – запитав Господь Ісус.
Він знав наміри Юди. Ніхто з учнів не розумів, що зробив 

Юда; про це знав лише Ісус.
Можливо, коли ми говоримо про «удаваних» послідовників, 

ти розумієш, що це стосується тебе. Ти можеш обманювати 
всіх у гуртку або своїх батьків. Але ти не можеш обманути 
Господа Ісуса. Він знає, хто справжній послідовник, а 
хто – ні. Хіба ти не бажаєш припинити удавати, ніби ти 
– справжній послідовник? Розкажи Господу Ісусу, як ти 
почуваєшся. Подякуй Йому за всі Його страждання та 
смерть за тебе. Попроси Його простити тебе та зробити 
справжнім послідовником. Як сумно залишатися «удаваним 
послідовником», яким був Юда.

Людям, яких привів Юда, не потрібні були мечі або списи. 
Господь Ісус навіть не намагався втекти. Він знав, що такою 
була Божа воля: Його мали заарештувати. Але Петро збирався 
битися. Він витяг меча й відтяв вухо одному з ворогів Ісуса.

- Петре, прибери меча, – сказав Господь Ісус і, навіть, 
уздоровив вухо ворога.

Петро намагався виявити вірність, але робив це 
неправильно. Якщо ти кричиш батьку: «Якщо ти не віриш 
Біблії та не довіряєш Ісусу, то ніколи не будеш у Небесах», – 
ти намагаєшся виявити вірність, але робиш це неправильно. 
Недобре кричати і сваритися чи битися, коли розповідаєш 
іншим про Господа Ісуса. Петро повинен був засвоїти цей урок. 
Він прибрав меча.

Озброєні люди оточили Господа Ісуса та заарештували.
(Замініть фігуру 1на фігуру 24, Ісус).
Учні злякалися. Вони боялися, що їх також заарештують, 

тому розбіглися.
(Приберіть фігури 2, 4, 5 і 6, учні).
Але де їхня обіцянка залишитися вірними? Учні знову 

зазнали невдачі.
Дуже радісно знати, що коли ми зазнаємо невдачі, Господь 

Ісус не залишає нас. Він прощає нас і допомагає виявляти 
вірність до Нього.

Сьогодні ми міркували над трьома словами. Які це слова?
«Невдача» – Петро та інші учні зазнали невдачі.
«Удаваність» – Юда був «удаваним» послідовником. Він не 

був вірним. Ти коли-небудь удавав, ніби ти – 

Ви можете пояснити дітям, що 
Господь Ісус часто називав 

Себе «Сином Людським».

Ілюстрація 2-6

ЦІН

ЦІС

ЦІН
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християнин? Не роби цього більше. Попроси 
Господа Ісуса простити тебе і зробити Своїм 
справжнім послідовником. Він обіцяв, що того, 
хто приходить до Нього, Він не вижене (Ів. 6:37). 
Він допоможе тобі бути...

«Вірним» Йому.
(Приберіть усі фігури).

Питання для повторення
1. Що ізраїльтяни згадували, святкуючи Пасху? (Вони 

згадували час, коли Бог спас їх від ангела смерті).
2. Що питали учні, коли Ісус сказав, що один з них зрадить 

Його? (Вони питали: «Чи не я це...?»)
3. Яким послідовником був Юда? (Удаваним, фальшивим).
4. Хто знав про наміри Юди? (Лише Ісус).
5. За які гроші Юда продав свого Вчителя? (За тридцять 

срібняків).
6. Про що нагадують нам вино та хліб під час Вечері? (Про 

тіло та кров Христа).
7. Що говорили Петро та інші учні, коли Ісус сказав, що 

вони залишать Його? («Ніколи не залишимо»).
8. Як Петро, Яків та Іван не виправдали довіру Вчителя в 

Гефсиманському саду? (Вони спали, коли Він молився).
9. Чому Ісус перебував у жахливій агонії, коли молився? 

(Він знав, які страждання чекають на Нього).
10. Як Юда показав ворогам, Кого заарештувати? (Він 

поцілував Ісуса).
11. Що зробив Петро, щоб виявити свою вірність? (Він 

відтяв вухо ворогові).
12. Що Ісус зробив тому ворогові? (Він уздоровив вухо).

Питання для дошкільнят
1. Хто є справжнім Агнцем Божим; Хто може забрати наші 

гріхи? (Ісус).
2. Що Петро, Яків та Іван робили в саду, коли Ісус Христос 

молився? (Вони спали).
3. Як воїни знайшли Ісуса Христа в саду? (Юда показав їм, 

де Ісус).
4. Чому учні втекли, коли воїни заарештували Ісуса Христа? 

(Вони злякалися).

Гра для повторення
«Сховане слово»
На дошці або на великому 
аркуші паперу намалюйте 
рисочки для кожної літери 
слова «зраджений».

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Поділіть клас на дві команди. 
Задавайте питання командам 
по черзі. Якщо відповідь 
правильна, той, хто відповідав, 
може спробувати вгадати 
одну з літер. Якщо названа 
літера є в слові, запишіть 
її на відповідній рисочці 
(рисочках). Тоді команда 
заробляє 500 балів. Якщо 
названої літери немає в слові, 
запишіть її окремо на дошці чи 
папері.

Перші дві дитини, які 
вважатимуть, що знають 
слово, можуть прошепотіти 
його вам. Якщо здогадка 
правильна, команда заробляє 
додаткові 1000 балів.

Гра завершується, коли клас 
відповість на всі питання або 
коли третя дитина відгадає 
слово.

Гра для дошкільнят
«Порахуй монети»
Покладіть у мішечок із тканини 
тридцять маленьких монет або 
кругів, обернених у фольгу. 
Порахуйте монети з дітьми, 
нагадуючи їм про те, що Юда 
одержав тридцять срібних 
монет, зрадивши Господа Ісуса. 
Роздайте всі монети дітям. 
Задавайте питання. Якщо 
відповідь правильна, дитина 
кидає свої монети в мішечок.

ЦІС
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Задавайте питання для 
дошкільнят до 1 і 2 уроків. 

Продовжуйте гру, доки всі діти 
не позбавляться монет.

Якщо дозволяє час, вдруге 
порахуйте монети.
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ПЛАН УРОКУ

Вступ
Нечесне звинувачення Марка

Розвиток подій
1. Суд перед синедріоном

а) Неправдиве свідчення
 ЦІ

б) «Чи Ти справді Син Божий?»
 ЦІ

2. Перший суд перед Пилатом
а) Ісус каже, що Він – Цар

 ЦІН
б) Свідчення людей з Галілеї

3. На допиті в Ірода
4. Другий суд перед Пилатом

а) «Покараю та відпущу»
б) Звільнити одного в’язня! 

Варавву? ЦІН
в) Ісуса б’ють, кладуть на голову 

вінець з тернини та зодягають
у багряницю ЦІС

г) Пилат питає Ісуса знову
д) Пилат знову намагається 

звільнити Ісуса
е) «Ти не друг кесареві!»

Кульмінація
Пилат умиває руки

Завершення
Пилат передає Ісуса юдеям ЦІН

ПИСАННЯ
Мв. 26:57 – 27:31;
Мк. 14:53 – 15:20;
Лк. 22:54 – 23:25;
Ів. 18:13 – 19:16

ЦЕНТРАЛЬНА ІСТИНА
Господь Ісус Христос ніколи не грішив

ЗАСТОСУВАННЯ

Для неспасених дітей: Ісус може спасти 
тебе, тому що Він – 
безгрішний.

Для спасених дітей: Покірність Ісуса 
зарахована тобі.

ВІРШ ДЛЯ ЗАПАМ’ЯТАННЯ
1 посл. Петра 3:18
«Бо й Христос один раз постраждав був 
за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, 
Праведний за неправедних...»

НАОЧНІ ПОСІБНИКИ

◆ Ілюстрації: 3-1, 3-2, 3-4, 3-5 і 3-6.
◆ Фігури: 15, 22, 24, 25, 27, 28 і 29.
◆ Фони: Внутрішній вигляд оселі.
◆ Прикладна діяльність
◆ Принесіть на заняття магнітофон і мікрофон.
І/або
◆ Покрийте картонний циліндр з-під 

паперових рушників фарбою чи корольовим 
папером.

◆ Маркери.
◆ Паперові рушники.

Урок 3
Суд
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Пояснення вірша для запам’ятання
«Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб 
привести нас до Бога, Праведний за неправедних…»
(1 Пет. 3:18).

Вступ
Чи виникала колись у тебе проблема, якої ти ніяк не міг 
позбутися?
(Коротко обговоріть питання).
Гріх – це також проблема. І сама собою ця проблема ніколи 
не розв’яжеться. Ти своїми зусиллями ніяк не зможеш 
позбутися її. Лише Ісус Христос міг впоратися з нею і 
забрати твій гріх. Саме це Він і зробив! Давай прочитаємо 
вірш.

Ознайомлення
Покажіть Біблію. Поясніть, що це – Боже Слово. Прочитайте 
вірш з Біблії і розкажіть, як його знайти в Біблії. Покажіть 
наочний посібник і прочитайте вірш разом з дітьми.

Пояснення
«Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи…» Ісус 
Христос, Бог Син постраждав і помер на хресті, щоб 
заплатити за гріхи людей. Він зробив усе, щоб ти міг 
одержати прощення всіх твоїх гріхів.
«…Праведний за неправедних…» Ісус Христос – Єдина 
безгрішна Особа, Яка жила на землі. Ти – неправедний, адже 
ти – грішник. Твої гріхи відділяють тебе від Бога, але Ісус 
Христос віддав Своє життя замість тебе.
«щоб привести нас до Бога…» Ісус Христос постраждав і 
помер, щоб ти міг одержати прощення і жити з Богом в 
Небесах.

Застосування
Для неспасеної дитини: Христос постраждав і помер за твої 
гріхи. Але третього дня Він повернувся до життя. Отже, 
тепер ти можеш одержати прощення. Тобі лише потрібно 
прийняти Його вірою як свого Спасителя, і тоді ти зможеш 
жити з Богом в Небесах.
Для спасеної дитини: Якщо ти вже став Божим дитям, дякуй 
Ісусові Христу за те, що Він помер замість тебе. Проси Його 
допомогти тобі слухатися Його. Якщо ж ти ненавмисне 
згрішиш, сповідай Богові свій гріх.

Повторення
«Перша літера»
Попросіть одного з дітей вибрати першу літеру будь-якого 
слова. Діти повторюють вірш сидячи і встають, коли кажуть 
слово (або слова), що починається на вибрану літеру. Потім 
нехай інша дитина обере іншу літеру. Цього разу діти 

Вірш для дошкільнят
Повторіть Ів. 3:16.

Повторення вірша 
для дошкільнят
«Заспівай вірш»

Заспівайте Ів. 3:16 на просту 
мелодію. Співайте вірш разом 

з місцем Писання.
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плескають у долоні, коли кажуть слово на вибрану літеру. 
Продовжуйте повторювати вірш, вибираючи різні літери і 
роблячи різні рухи.
Завдання можна ускладнити: вибрати для одного 
повторення декілька перших літер і різні рухи.
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Урок
Марка розгнівала поведінка його сестри. Вона розлила 

чорнила на килим, а звинуватила його.
- Марк штовхнув мене, – сказала вона мамі.
Але ж то була неправда. Та мати повірила сестрі! Мати 

вирішила, що Марк справді винний, тому що він часто 
робив щось погане. Тож вона звинуватила його. Тепер Марку 
заборонили йти з друзями до басейну. Його покарали за те, 
чого він не робив.

- Це несправедливо! – спалахнув хлопець.
Дуже важко, коли до тебе ставляться несправедливо, чи не 

так? Сьогодні ми дізнаємося про найбезчеснішу подію в історії 
людства. Все почалося з арешту Господа Ісуса.

Дія 1
(Внутрішній вигляд оселі; помістіть фігури 25, первосвященик і 

юдейські начальники, 24, Ісус, і 22, сторожа).
Воїни різко підштовхували Ісуса, ведучи до дому 

первосвященика. До Божого Сина ставилися, як до в’язня: 
насміхалися з Нього та били Його. Юдейські начальники 
заздрили Господу Ісусу та ненавиділи водночас. Вони 
вирішили, що Ісус має померти. Але щоб засудити людину 
на смерть, треба мати певні підстави. Начальники повинні 
переконливо довести, що Ісус справді зробив щось погане. 
Більшість з релігійних начальників знали Ісуса; вони 
пильно спостерігали за Ним, але не змогли знайти жодного 
звинувачення. Отже, вони привели кількох людей, які повинні 
були сказати неправду про Господа Ісуса.

Дуже рано, коли тільки почало розвиднятися, священики 
та юдейські начальники розпочали суд. Господа Ісуса вивели 
перед юдейськими начальниками. Там, серед тих, хто заздрив 
Йому та ненавидів Його, Він стояв Один, без друзів.

Потім до синедріону – так називався суд, який складався 
з первосвящеників та релігійних начальників, – привели 
людей, які мали сказати неправду про Господа Ісуса. Але їхні 
свідчення були брудною вигадкою; всі в суді знали, що свідки 
кажуть неправду. Чому так важко було звинуватити Господа 
Ісуса?

(Дозвольте дітям відповісти).
Тому що Він ні в чому не завинив. Він ніколи, жодного разу, 

не грішив.
Ті, хто завжди перебував з Ним, спостерігали за Ним та 

не бачили в Його житті жодного гріха. Ісус ніколи не мав 
поганих думок. Він завжди виконував волю Свого Небесного 
Отця. В Біблії написано, що Ісус – безгрішний (Євр. 4:15). 
Ісус – Єдиний, Хто не має гріха. Тож не дивно, чому юдейські 
начальники мали проблему на суді.

Ілюстрація 3-1

Ілюстрація 3-2

ЦІ

Ісуса Христа привели в дім 
первосвященника Анни, а 

потім у дім його зятя, Каїафи, 
чинного первосвященика.

Цей суд був протизаконним, 
тому що розпочався в 

середині ночі. Брутальна 
поведінка релігійних 

начальників також 
була протизаконною і 

принизливою.
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Останній свідок засвідчив:
- Він казав: «Я можу зруйнувати храм Божий, – і за три дні 

збудувати його!»
Біблія пояснює, що Господь Ісус говорив дещо інше і мав на 

увазі Своє тіло, а не будівлю храму. Цим Він хотів сказати, що 
повернеться до життя третього дня.

Первосвященик швидко запитав Ісуса:
- Що Ти скажеш на це?
Господь Ісус спокійно стояв і нічого не відповів. Така 

поведінка вразила первосвященика.
- Заприсягаю Тебе Живим Богом, щоб нам Ти сказав, чи 

Христос Ти, Син Божий?
Господь Ісус відповів:
- Якщо Я скажу вам, ви все одно не повірите. Але приходить 

той день, коли ви побачите Сина Людського в славі.
- Отже, Ти – Син Божий? – запитали всі знову.
- Ти сказав, що це Я, – відповів Ісус.
Юдейські начальники не повірили словам Ісуса, але Він 

сказав правду. Господь Ісус Христос – справді Син Божий. 
Ось чому ніхто та ніколи не зможе довести, що Господь Ісус 
грішний. Він був Богом і Людиною одночасно. Ми не можемо 
зрозуміти цього, але це допомагає зрозуміти, як Ісус міг жити 
без гріха. Божий Син просто не міг завинити в жодному гріху.

- Син Божий!
Первосвященик довго чекав на мить, коли Ісус назве Себе 

Божим Сином.
- Він обманює! – гнівно крикнув первосвященик і звернувся 

до інших. – Ви чули ці слова! Що ви думаєте про це?
- Винен! – відповіли члени суду. – Він заслуговує на смерть!
Але юдеї не могли засудити Його на смерть. Їм потрібно 

було переконати римський уряд винести Ісусові смертний 
вирок. Вороги били Господа Ісуса та плювали в Нього, а потім 
повели до Пилата, римського правителя.

(Приберіть усі фігури).

Дія 2
(Внутрішній вигляд оселі; помістіть фігури 27, первосвященик, 15, 

юдейські начальники, 24, Ісус, 28, Пилат, і 22, сторожа).
Вранці Пилат побачив натовп юдейських священиків та 

старшин, що йшли до судової зали палацу. Вони вели з собою 
в’язня. Пилат вийшов на зустріч юдеям і запитав:

- Чому ви привели цього Чоловіка сюди? Що Він зробив?
Юдеї відповіли:
- Якби Він не був злочинцем, ми б не привели Його до тебе. 

Ми дізналися, що Він підбурює людей не сплачувати податки 
кесарю. Та ще Він каже, що Він – Цар.

ЦІ

Ілюстрація 3-4
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Священики і релігійні начальники знали, що Пилат 
не зацікавиться їхньою справою, якщо вони скажуть, що 
підсудний назвав Себе Сином Божим. Але, якщо хтось 
проголошує себе царем, це обов’язково приверне увагу Пилата.

Римський правитель увійшов до зали суду і покликав Ісуса.
(Приберіть фігури 27, первосвященик, 15, юдейські начальники, і 

22, сторожа).
- Чи Ти – Цар юдеїв? – запитав він.
Господь Ісус відповів:
- Моє Царство не від цього світу. Якби то було не так, то Мої 

слуги боролися б за Моє звільнення.
- Отже, Ти – Цар? – наполягав Пилат.
- Ти це сказав, – відповів Господь Ісус.
Пилат вийшов до юдеїв.
- Ви привели цю Людину до мене, але я не знаходжу в Ньому 

жодної провини. Він не заслуговує на смерть.
Господь Ісус не мав жодної провини. Як Він відрізнявся 

від заздрісних юдейських начальників! Як Він відрізнявся 
від жорстокого та гордого Пилата! Як Він відрізняється від 
тебе та від мене! Ми всі не слухаємося Бога. Ми всі завинили. 
Біблія говорить: «Нема праведного ані одного…» (Рим. 
3:10). Можливо, ти забирав іграшку в молодшого братика, 
відштовхнувши його? Такі вчинки не подобаються Богові. 
А може, ти роздратовано кричав на свою матір? Це також 
доводить твою провину перед Богом. Ми всі заслужили на 
вічне покарання в жахливому місці, що називається «пеклом». 
Ти не можеш сказати: «Я не заслуговую на це». Бог говорить, 
що ти завинив. Єдиний, Хто не заслуговував на покарання, – 
це Ісус Христос.

(Помістіть фігури 27, первосвященик, 15, юдейські начальники, і 
22, сторожа).

Але юдеї наполягали на своєму рішенні. Вони були дуже 
роздратовані, почувши рішення Пилата.

- Він намагався підняти людей на бунт в Галілеї та по всій 
країні, навіть, тут! – кричали вони.

«Галілея..., – подумав Пилат. – Отже, Він з Галілеї. Я відішлю 
Його до Ірода, адже там править Ірод. Він може судити Його».

Здавалося, такий вихід був дуже зручним для Пилата. 
Ірод на той час перебував у Єрусалимі та міг взяти на себе 
відповідальність за будь-яке рішення.

(Приберіть всі фігури).
Але з цього нічого не вийшло. Ірод багато про що питав 

Господа Ісуса, але Божий Син взагалі не відповідав йому. Ірод 
не знайшов жодної підстави на покарання Ісуса, але наказав 
воїнам поглузувати з Нього та побити.

Потім Ірод відіслав Ісуса назад до Пилата, кажучи, що не 
знайшов підстав для Його смерті. В Біблії ми читаємо, що від 

Ілюстрація 3-5

Ілюстрація 3-4

Наведіть приклади гріха, 
відповідні для дітей вашої 

групи.

Те, що Ісус Христос мовчатиме, 
передрікав Ісая (Іс. 53:7).

ЦІН
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ЦІН

того дня Ірод та Пилат стали друзями (Лк. 23:12). Вони обидва 
прийняли невірне рішення, і це укріпило їхні стосунки.

Дія 3
(Чиста дошка; помістіть фігури 24, Ісус, 28, Пилат, 27, 

первосвященик, 15, начальники, і 22, воїни).
Пилат не знав, що робити. Вочевидь, ця Людина не 

заслуговує на смерть. Навіть дружина Пилата надіслала 
йому записку, благаючи не засуджувати Ісуса. «Але, якщо я 
не зроблю цього, юдеї скаржитимуться на мене кесареві, – 
подумав Пилат. – Що ж робити?..»

Пилат вийшов до юдеїв і сказав:
- Я не знайшов провини, щоб засудити цю Людину. Отже, 

покараю Його та відпущу.
Але юдеї голосно закричали:
- Смерть Йому! Смерть Йому!
Раптом у Пилата виникла чудова ідея. Щороку на свято 

Пасхи він відпускав їм одного в’язня. Юдеї могли вибрати, 
кого відпустити. Напевно, найгірший в’язень, про якого думав 
Пилат, був Варавва – дуже жорстока людина, засуджена до 
смерті. Варавва був убивцею та спричинив чимало горя людям.

- Кого хочете, щоб я вам відпустив: Ісуса чи Варавву? – 
запитав Пилат.

(Помістіть фігуру 29, люди).
Юдейські начальники швидко рушили в натовп. А натовп 

розростався щохвилини, люди підходили, щоб дізнатися, що 
відбувається. Тут почувся шепіт. Люди уважно прислухалися. 
Аж потім вони закричали:

- Варавву! Відпусти нам Варавву!
Пилат не міг повірити власним вухам.
- А що зробити з Ісусом, що зветься Христос? – запитав він.
Натовп знову закричав:
- Розіпни Його! Розіпни Його! Смерть Йому!
Як несправедливо! Досконалий і безгрішний мав померти, 

а Варавва, який заслужив на смертний вирок, одержав волю. 
Господь Ісус не заслуговував на смерть; Він не заслужив 
страшного покарання за гріх, але прийняв його. На це 
покарання заслуговуємо ти і я. Але, якщо ти віриш, що Ісус 
Христос прийняв покарання за тебе, та в спасінні покладаєшся 
лише на Нього, тоді ти не зноситимеш покарання за свій гріх; 
ти вільний від покарання.

Якби Господь Ісус не був досконалим, Він не зміг би померти 
за нас. Господь Ісус не намагався втекти.

(Приберіть фігури 28, Пилат, 27, первосвященик, 15, начальники, 
і 29, натовп).

Чому? Тому що знав, що так має статися, незабаром Він 
повинен був померти на хресті за наші гріхи.

Ілюстрація 3-4

Ілюстрація 3-6

Допоможіть дітям зрозуміти, 
що Ісус Христос постраждав і 
помер замість кожного з них.

Пояснення повинно бути 
особистим, тому обов’язково 
використовуйте займенник 
«ти».
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Ілюстрація 3-6

ЦІС

ЦІН

Воїни ж принесли вінець, зроблений з терену, та поклали 
Йому на голову. Потім вони накинули на Нього пурпурову 
мантію (багряницю) та дали в руки палицю, немов би жезл.

(Приберіть усі фігури).
Насміхаючись над Божим Сином, воїни ставали на коліна 

перед Ним і глузували:
- Хай живе Цар Юдейський!
Вони плювали в обличчя Ісусові та били Його. Але Божий 

Син «уст Своїх не відкривав» (Іс. 53:7). Навіть під час такої 
зневаги Господь Ісус не помстився воїнам. Божий Син ніколи 
не грішив. Він завжди слухався Свого Небесного Батька.

Християнине, чи знаєш ти, що, якщо ти вірою прийняв 
Господа Ісуса як свого Спасителя, Його досконале життя 
зараховане тобі? Все відбулося так, немов ти віддав 
Йому всі свої гріхи, Він забрав їх, а натомість дав тобі 
Свою досконалість. Бог дивиться на тебе так, ніби ти 
жив безгрішним життям, як твій Спаситель. Якщо твій 
гріх прощено, і покора Господа Ісуса зарахована тобі, ти 
виправданий перед Богом. Звичайно, ти не досконалий, але Бог 
бачить тебе таким через Ісуса Христа. Як же нам слід дякувати 
Господу Ісусу за те, що Він не згрішив, навіть коли над Ним 
насміхалися!

У Пилата все ще залишилася нерозв’язана проблема. 
Йому не вистачало хоробрості відпустити Ісуса. Він ще раз 
поговорив з Ісусом. Та Божий Син сказав, що Пилат може 
засудити Його на розп’яття, лише якщо на це є Божа воля.

Дія 4
(Чиста дошка; помістіть фігури 27, первосвященик, 15, 

начальники, 28, Пилат, 24, Христос, і 22, воїни.
Пилат вивів Ісуса до народу востаннє.
- Накажу висікти Його батогами та відпущу, – сказав він 

народові.
Але люди відразу закричали:
- Якщо відпустиш Його, ти – не друг кесареві!
Пилат злякався. Він не хотів втратити милість кесаря. Але 

йому також не хотілося бути винним у смерті Ісуса. Тоді Пилат 
звелів винести миску з водою та вимив руки перед натовпом 
на знак того, що він не винний. Його слова прозвучали дуже 
серйозно:

- Я не винний у крові Цього Чоловіка. Винні ви.
- Так, ми беремо вину на себе! – вигукували люди.
Ти і я маємо сказати: «Я також винний». Саме через наші 

гріхи Ісус Христос, досконалий Божий Син, зазнав таких 
страждань і смерті. Він погодився на страждання та смерть, 
щоб стати нашим Спасителем. Хіба ти не вдячний йому за 
Його безгрішне життя? Інакше ми не могли б спастися. Але 

Якщо можливо, принесіть 
на заняття гілку тернини, 

щоб діти могли обережно 
потримати і роздивитися її.

Покажіть посібник із 
застосуванням істини для 

спасеної дитини.

Принесіть на заняття миску з 
водою і продемонструйте, як 

Пилат спробував омиттям рук 
змити з себе провину.
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Божий Син страждав і помер, «… щоб привести нас до Бога, 
Праведний за неправедних...» (1 Пет. 3:18). Якщо ти ще не 
прийняв Його вірою, подумай про покарання, на яке ти 
заслужив за свої гріхи. Також згадай про те, що Ісус Христос 
вже зносив це покарання, коли помирав за тебе. Чи бажаєш 
ти прийняти Його вірою сьогодні, зараз? Попроси в Нього 
пробачення за все погане, що ти вчинив у житті. Подякуй 
Йому за те, що Він помер замість тебе. Попроси Його спасти 
тебе.

(Приберіть усі фігури).

Питання для повторення
1. Чому юдейські начальники вирішили, що Ісус має 

померти? (Ісус сказав, що Він – Син Божий).
2. До кого вони двічі повели Господа Ісуса на суд? (До 

Пилата).
3. Чому Пилат прагнув відпустити Ісуса? (Він не знайшов в 

Ісусі нічого поганого).
4. Чому для нас так важливо, що Ісус ніколи не зробив 

нічого поганого? (Тільки безгрішна людина може бути 
нашим Спасителем).

5. До кого Пилат відіслав Господа Ісуса? (До Ірода).
6. Який вибір перед юдеями поставив Пилат? (Відпустити 

Ісуса чи Варавву).
7. Кого вибрали юдеї? (Варавву).
8. Як воїни насміхалися над Ісусом? (Вінець з тернини, 

багряниця, палиця).
9. Як Пилат показав, що не хоче брати на себе вину за 

смерть Ісуса? (Він омив руки).
10. Хто дав Пилатові владу розіп’яти Ісуса? (Бог Отець).
11. Що Господь Ісус забирає в тебе, коли ти приймаєш Його 

вірою? (Всі гріхи).
12. Коли ти довіряєшся Господу Ісусу, що зараховується тобі? 

(Безгрішне життя Господа Ісуса).

Питання для дошкільнят
1. Чиїм Сином є Господь Ісус? (Божим Сином).
2. Чи грішив Ісус Христос коли-небудь? (Ні).
3. Як звали злодія, якого люди вимагали відпустити? 

(Варавва).
4. Для чого Ісус Христос добровільно постраждав і помер за 

наші гріхи? (Щоб стати нашим Спасителем).

Гра для повторення
«Винний чи невинний»
На дев’яти картках напишіть 
«невинний», а на трьох – 
«винний».

Покладіть картки в мішечок.

Поділіть клас на дві команди і 
задавайте питання командам 
по черзі. Якщо відповідь 
вірна, дитина бере картки з 
мішечка (по одній). За кожну 
картку «невинний» команда 
одержує 500 балів. Якщо 
попадає картка «винний», 
тоді хід завершено. Всі картки 
покладіть назад у мішечок.

Перемагає команда, яка 
набере більше балів.

Гра для дошкільнят
«Кукуріку»
Задавайте дітям питання. Якщо 
відповідь «ні», діти встають 
і кричать «кукуріку». Якщо 
відповідь «так», діти нічого не 
роблять.

За бажанням, гру можна 
продовжити, задаючи дітям 
інші питання, відповіді на які 
«так» чи «ні».
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Прикладна діяльність
«Інтерв’ю»

Ви можете «взяти інтерв’ю» у декількох дітей старшого віку.
«Ви бачили, як судили Господа Ісуса, як ви думаєте, чому суд 

був нечесним?»
Якщо ви скористаєтеся магнітофоном і мікрофоном, 

інтерв’ю виглядатиме реальніше.



ПИСАННЯ
Мв. 27:31-66;
Мк. 15:20-47;
Лк. 23:26-56;
Ів. 19:16-42

ЦЕНТРАЛЬНА ІСТИНА
Господь Ісус помер замість грішників

ЗАСТОСУВАННЯ

Для неспасених дітей: Прийми Його вірою 
як Того, Хто помер замість 
тебе.

Для спасених дітей: Люби Його міцніше і 
частіше дякуй Йому.

ВІРШ ДЛЯ ЗАПАМ’ЯТАННЯ
Повторіть 1 посл. Петра 3:18

НАОЧНІ ПОСІБНИКИ

◆ Ілюстрації: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 і 4-6.
◆ Фігури: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 і 38.
◆ Фони: Загальний вигляд пагорбу, загальний 

вигляд саду, фланель темного кольору.
◆ Ілюстрація з зображенням завіси храму.

ПЛАН УРОКУ

Вступ
Степане, я багато разів просив тебе не 
штовхати людей на сходах

Розвиток подій
1. Єврейські начальники радіють
2. Ісус йде на Голгофу, несучи хрест
3. Симон несе хрест Ісуса
4. Воїни прибивають Ісуса до хреста
5. Він молиться: «Отче, прости їм»

 ЦІН
6. Злодії також розп’яті

а) один обурюється проти Господа
б) другий кається ЦІНС

7. Опівдні настала темрява
8. Ісус відділений від Свого Отця

 ЦІ

Кульмінація
Ісус: «Звершилося!»
Римський сотник каже: «Він, справді, 
Син Божий»
У храмі розірвалася завіса ЦІН

Завершення
Йосип хоронить Ісуса ЦІН

35

Урок 4
Розп’яття
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Урок
Доручіть старшим дітям приготувати наведену сценку, яка 

пояснює, що таке замісник.
Вчитель: Степане, я багато разів просив тебе не штовхати 

людей на сходах. Я бачив, як ти штовхнув Аню. Ти 
маєш знести покарання.

Степан: Вибачте, пане. Я більше не буду.
Вчитель: Я вже чув це раніше! В п’ятницю після обіду ти маєш 

прибрати ігрову кімнату.
Степан: Але, вчителю, ми готуємося до матчу. Я повинен 

бути на тренуванні.
Вчитель: Про це слід було думати до того, як ти штовхнув 

Аню.
Степан: Будь ласка, пане... Це востаннє...
Вчитель: Ні, ти заслужив на покарання і залишишся в 

п’ятницю.
Марк: Вчителю, а можна мені прибрати ігрову кімнату? 

Команді дуже потрібен Степан.
Вчитель: Отже, ти бажаєш зайняти місце Степана? Тобто, 

стати немов би його замісником, так?
Марк: Так, якщо ви дозволите мені.
Вчитель: (Роздумуючи). Чи дозволити?
 (Голосніше). Добре, Марку, якщо ти бажаєш взяти 

покарання Степана на себе, він може піти на 
тренування.

Степан: В команді в мене були замісники, але ніколи не було 
такого замісника, який взяв би на себе мою провину. 
Дякую!

Напевно, ти також ніколи не мав такого замісника, який 
взяв би на себе твоє покарання. Таке буває не часто. Насправді 
так сталося один раз, коли покарання зносив Ісус...

Як тішилися юдейські начальники! Нарешті вони 
позбудуться Ісуса. Пилат дав їм дозвіл розіп’яти їхнього 
ворога.

Дія 1
(Загальний вигляд пагорбу; помістіть фігури 29, натовп, 30, Ісус, і 

31, воїни).
Жорстокі воїни, релігійні начальники та натовп 

супроводжували Ісуса. Вони вели Його за місто, де збиралися 
вбити. Божого Сина мали прибити цвяхами до хреста, але 
перед тим Його примусили нести хрест, на якому Він помре. 
Хрест був важким, а Господь Ісус дуже ослаб після побоїв. На 
півдорозі Він спіткнувся та впав.

Повз натовп проходив один дужий на вигляд чоловік; 
напевно, він йшов до Єрусалиму.

Якщо дозволяє час, коротко 
повторіть з дітьми події, 

викладені на попередньому 
уроці.

Вірогідніше за все, Ісус 
Христос ніс перекладину 

від хреста. За тих часів цей 
брус називали «хрестом». 

Вертикальний брус зазвичай 
залишали на місці розп’яття 

і використовували для 
наступних покарань. 
Перекладина важила 

приблизно 45 кг.

Ілюстрація 4-1
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Ілюстрація 4-2

- Цей чоловік може нести хреста! – вигукнув хтось.
Тоді воїни змусили перехожого, якого звали Симон, 

нести хрест замість Ісуса. Симон походив з Кірінеї, що була 
розташована в Північній Африці.

(Приберіть усі фігури).

Дія 2
Натовп рушив до пагорбу, що виднівся за Єрусалимом. 

Пагорб називався Голгофою. Можливо, більшість друзів Ісуса 
не знали, що відбувається, бо ще навіть не було дев’ятої години 
ранку. Але новина розповсюджувалась, як вогонь:

- Хутчіше! Хутчіше! Його ведуть на Голгофу! На розп’яття!
Напевно, незабаром вже багато друзів Ісуса приєдналися 

до натовпу. Як вони сумували! Але ж вони так сподівалися, 
що Ісус – Син Божий, а ось тепер Його хочуть убити. Він 
зробив так багато чудес, але, здавалося, не може врятуватись 
від ворогів. Та Божий Син міг покликати тисячі ангелів на 
допомогу. Але натомість Він добровільно страждав і помер. 
Його не примушували. Божий Син добровільно пішов на 
смерть за грішників. Ось чому Він йшов тим шляхом до 
Голгофи.

Нарешті, вони прийшли. Воїни викопали яму для хреста. А 
друзі Ісуса могли тільки безпорадно спостерігати. Їхні серця 
розривалися від болю, деякі жінки голосно плакали.

Потім воїни поклали Ісуса на хрест і великими цвяхами 
прибили Його до хреста. Воїни звикли чути прокляття, коли 
розпинали інших в’язнів. Як же вони були вражені, коли 
почули, що цей В’язень молиться: «Отче, відпусти їм, бо не 
знають, що чинять вони» (Див. Лк. 23:34).

(Помістіть фігуру 32, Ісус).
Над головою Ісуса воїни також прибили табличку, що 

написав Пилат: «Ісус Назарянин, Цар Юдейський» (Ів. 19:19).
Потім вони підняли хрест і встромили в яму, а яму засипали 

землею та камінням. Які жахливі страждання зносив Господь 
Ісус, не заслуживши бодай крихітної долі тих страждань!

На покарання заслужили ми. Ти і я гнівили Бога, не 
слухалися Його багато разів. Можливо, ти вживаєш Ім’я Боже, 
коли лаєшся? Бог забороняє призивати Його Ім’я надаремне 
(Вих. 20:7). Можливо, ти не завжди кажеш правду про те, де 
був, що дивився по телебаченню, як справи в школі. Біблія 
говорить, що Бог ненавидить обман (Прип. 6:16-19). А може, 
ти заздриш, коли твій брат отримує гарні подарунки на день 
народження, а твій вже минув півроку тому (Вих. 20:17). Така 
поведінка дуже не подобається Богові. Адже Бог дуже чистий 
та справедливий, Він повинен покарати весь гріх. А покарання 
за гріх – смерть (Рим. 6:23). Це жахливіше, ніж закінчення 
земного життя; це вічне розділення з Богом. На покарання 
заслуговуємо ми. Але Господь Ісус – ні. Він не завинив ні в 

Голгофа, місце за межами 
міста, була кам’янистим 
пагорбом, який своєю 
формою нагадував череп. 
Напевно, пагорб був не дуже 
віддаленим, адже римляни 
виконували страти у людних 
місцях, де проходило багато 
подорожуючих, щоб нажахати 
людей і запобігти злочинності.

Наведіть приклади гріха, які 
відповідають віку дітей вашої 
групи.
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чому поганому. Проте Божий Син добровільно дозволив 
розіп’яти Себе замість нас.

Дія 3
(Помістіть фігури 33 і 34, злодії).
Разом з Господом Ісусом розіп’яли ще двох чоловіків. Вони 

заслужили на покарання, адже були злодіями. Звичайно їм 
також було дуже боляче. Вони чули, як хтось з натовпу кричав 
Господу Ісусу:

- Якщо Ти – Христос, зійди з хреста і ми повіримо!
Злодії також насміхалися з Господа Ісуса, почувши слова 

людей:
- Ти спасав інших?! А Себе спасти не можеш?
Один із злодіїв грубо сказав:
- Якщо Ти – Христос, спаси Себе і нас.
Але інший промовив:
- Як ти смієш так говорити, коли вже незабаром помреш! 

Ми обидва одержуємо те, на що заслужили, а Цей Чоловік не 
зробив нічого поганого.

Потім розбійник звернувся до Господа Ісуса.
- Господи, згадай мене, коли прийдеш у Своє Царство, – 

благав він.
Не дивлячись на жахливий біль, Господь Ісус з любов’ю 

вислухав злодія.
- Сьогодні ж будеш зі мною в раю, – відповів Він.
Але як така людина взагалі могла перебувати з Богом, з 

Господом Ісусом? Адже Бог ніколи не скаже: «Все погане, що ти 
зробив, не має значення». Ні, Бог повинен покарати гріх. Тож 
як злодій міг потрапити до раю того ж дня? Існує лише одна 
відповідь. Ісус, досконалий Божий Син, зносив покарання за 
гріхи цього розбійника. Він зайняв його місце. Ісус – замісник 
грішників, таких як ти і я. Якщо ти приймеш Ісуса вірою вже 
сьогодні, то можеш бути впевненим, що Він вже прийняв Боже 
покарання за всі твої гріхи.

Християнине, того дня Божий Син помирав замість тебе. 
Він замінив тебе на хресті, прийняв Боже покарання за твої 
гріхи. Тож чи зноситимеш ти колись покарання? Ні! Ісус 
Христос був покараний за тебе. Коли ти думаєш про це, то 
хіба не хочеться тобі любити Його ще міцніше? «Ми любимо 
Його, бо Він перше нас полюбив» (1 Ів. 4:19). Кажи Йому про 
те, що ти любиш Його; дякуй Йому за те, що Він помер за тебе. 
Дякуй Йому не лише сьогодні, а щодня. Як чудово, якщо ти 
можеш сказати: «Божий Син помер за мене». Як чудово, що і 
розбійник одержав прощення перед смертю.

Покажіть наочний посібник зі 
словами застосування істини 

для спасеної дитини.

Ілюстрація 4-3

Матвій (27:40-44) і Марк(15:32) 
вказують на те, що обидва 

злочинці глузували з Ісуса, та 
лише Лука розповідає про те, 

як один злочинець навернувся 
(Лк. 23:39-43).
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Дія 4
(Замініть фігуру 31, воїни, фігурою 36).
Час минав так повільно для Того, Хто страждав! Але 

найгірше ще чекало попереду. Бог не дозволив людям 
спостерігати, як страждає Його Син від жахливої смерті. О 
дванадцятій годині, в середині дня, Бог навів темряву. То були 
не просто хмари; стало темно, як вночі. (Закрийте дошку чорною 
фланеллю).

Темрява тривала три години; в цей час Ісус тримав на Собі 
всі наші гріхи. Там, у темряві, Він залишився зовсім Один. Бог 
Отець залишив Його, тому що на Ньому були всі наші гріхи. 
Біблія говорить, що Він став «за нас гріхом» (2 Кор. 5:21). Бог 
не може дивитися на гріх.

Протягом трьох годин Господь Ісус зносив Божий гнів та 
осуд за гріх. Ми ніколи не зрозуміємо, як Він страждав. Було 
так боляче та жахливо, що Він закричав у темряві:

- Боже Мій, Боже Мій, нащо Мене Ти покинув!
Не було іншого способу, щоб спасти нас. Бог повинен 

покарати будь-який гріх. Якби ми залишилися з гріхами та 
самі прийняли б покарання, тоді ми навіки б залишилися 
далеко від Бога та вічно зносили б страждання. Але завдяки 
тому, що Ісус – досконала Людина та Бог, Він міг прийняти 
покарання за всіх людей. Бог так сильно полюбив грішників, 
таких як ми, що віддав Свого Сина, Який помер замість 
нас. Ісус Христос полюбив нас так сильно, що добровільно 
став нашим Замісником. То була смерть «Праведного» за 
«неправедних» (1 Пет. 3:18).

Страждання Божого Сина майже закінчувалися. Знаючи, 
що Він вже прийняв Боже покарання, Ісус вигукнув:

- Звершилося!
Все, що Він повинен був зробити для спасіння від гріха, вже 

зроблено. Божий Син досконало виконав волю Отця. Потім 
Він звернувся до Бога:

- Отче, в руки Твої Я віддаю Свого духа.
Вимовивши ті слова, Господь Ісус, Божий Син, помер. 

(Приберіть чорну фланель).
Сотник, начальник воїнів, які розіп’яли Господа Ісуса, 

подивився на Розп’ятого і благоговійно промовив:
- Чоловік Цей був справді Син Божий!
Там були присутні також Іван, Марія, мати Ісуса, і ще деякі 

жінки. (Помістіть фігуру 35, жінки).
Тієї ж миті у храмі сталася надто незвичайна подія. 

(Приберіть усі фігури).
Перед входом до Святого Святих висіла величезна завіса. 

Лише один раз на рік туди міг заходити священик, але з кров’ю 
тварини, що була жертвою за гріх. Аж ось завіса раптом 
розірвалася зверху додолу.

Грецькою слово «звершилося» 
звучить як «tetelestai». Коли 
податки було сплачено таке 
слово писали на «податкових 
квитанціях», і це означало 
«сплачено повністю». 
Отже, Ісус звершив справу 
викуплення, тобто ціну за 
гріх було повністю сплачено. 
(«Коментарі до Нового 
Заповіту», Victor Books, SP 
Publications, Wheaton, Illinois, 
1983).

ЦІ

Ілюстрація 4-5

Ісус Христос добровільно 
віддав Своє життя (див. Ів. 
10:15-18). Кров і вода, які 
витекли з тіла, були доказом 
того, що Ісус справді помер.

Ілюстрація 4-4
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Ілюстрація 4-6

ЦІН

(Якщо ви підготували ілюстрацію з зображенням завіси, можете 
розірвати її зверху додолу).

Так Бог показав, що через Ісуса Христа всі люди тепер 
можуть приходити до Бога. Більше вже не потрібні жертви. 
Ісус Христос назавжди став справжнім Замісником грішників. 
Але це не означає, що всі люди автоматично стають спасеними. 
Ти повинен усвідомити, що Божий Син помер за тебе та 
прийняти Його вірою. Можливо, ти бажаєш зробити це, але не 
знаєш як. Я з радістю поговорю з тобою про це після заняття. 
Коли всі решта збиратимуться додому, ти залишись (вкажіть 
місце).

Дія 5
(Загальний вигляд саду).
Один з юдейських начальників на ім’я Йосип пішов до 

Пилата та попросив дозволу забрати тіло Ісуса. Коли воїни 
впевнилися, що Він справді помер, Йосип та Никодим зняли 
Його тіло, бережно загорнули в плащаницю та поховали в 
новому гробі – в печері, що була висічена в скелі. До входу в 
гріб привалили величезний камінь.

(Помістіть фігуру 37, гробниця, і 38, камінь, щоб він закривав 
«вхід до гробниці»).

Юдейські начальники були впевнені, що історія з 
Ісусом закінчилась. Але вони хотіли уникнути будь-яких 
непередбачених ситуацій.

- Він сказав, що третього дня воскресне, – сказали вони 
Пилату. – Ми хочемо, щоб охорона стежила за гробом три дні, 
лише для того, щоб Його тіло не вкрали. (Помістіть фігуру 31, 
воїни).

Ісус помер. Подумай про Його страждання за наші гріхи. Не 
достатньо лише сказати: «Так, страждання були жахливими». 
Ти повинен подумати про свій гріх. Чи збираєшся ти й далі 
жити з гріхом, ніби Ісус ніколи не помирав, і сам зносити вічне 
покарання? Бог ненавидить гріх. Чи не хочеш ти відвернутися 
від гріха і повірити, що Ісус помер на твоєму місці, прийнявши 
твоє покарання? Чи приймеш ти Його вірою вже сьогодні? Ти 
можеш звернутися до Нього, адже Він не залишився мертвим. 
Не обов’язково говорити вголос, ти можеш в своєму серці 
сказати: «Любий Господи Ісусе, дякую Тобі за страждання і 
смерть за мої гріхи. Будь ласка, прости мене. Відтепер я бажаю 
любити Тебе і жити для Тебе».

(Приберіть усі фігури).

Питання для повторення
1. Хто такий замісник? (Той, хто займає місце іншого).
2. Як називався пагорб, на якому розіп’яли Ісуса? (Голгофа).
3. Що Божий Син робив, коли воїни прибивали Його до 

хреста? (Він молився: «Отче, прости їм»).
4. Що було написано на табличці, яку прибили до хреста? 

Гра для повторення
«Круг»

Виріжте 24 круга по шість 
кругів різного кольору. На 

одному крузі кожного кольору 
напишіть бали. Приклейте ці 

круги на конверт. Всі решту 
кругів покладіть у конверт.

ЦІН
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(«Ісус з Назарету, Цар Юдейський»).
5. Чому Ісус страждав і помер, коли міг врятуватися? 

(Господь Ісус любить грішників, Він бажав прийняти 
покарання замість них).

6. Як відповів Ісус, коли злодій попросив: «Господи, згадай 
мене»? («Сьогодні ж будеш зі Мною в раю»).

7. Чому злодій міг потрапити до раю? (Ісус Христос взяв на 
Себе покарання за нього).

8. Що сталося о дванадцятій годині дня, опівдні? (Темрява).
9. Яке страждання було найгіршим для Господа Ісуса? 

(Розлука з Богом Отцем, покарання за гріх).
10. Що незвичайного сталося в храмі? (Завіса до Святого 

Святих розірвалася зверху додолу).
11. Хто попросив у Пилата дозволу зняти тіло Ісуса? (Йосип).
12. Заверши вірш з Біблії: «Бо й Христос один раз 

постраждав був...» (... за наші гріхи, щоб привести нас до 
Бога, Праведний за неправедних…» /1 Пет. 3:18/).

Питання для дошкільнят
1. Що ніс Господь Ісус, коли йшов на розп’яття? (Свій 

хрест).
2. Що ще поніс Господь Ісус, те, що насправді мали нести 

ми? (Наші гріхи).
3. Для чого Господь Ісус помер на хресті? (Він помер, щоб 

ми могли одержати прощення наших гріхів).
4. Як ти можеш одержати прощення? (Повіривши в Господа 

Ісуса як свого Спасителя).

Прикладна діяльність
«Час хвали»

Відведіть трохи часу на прославлення Ісуса Христа. 
Заспівайте пісні хвали, які подобаються дітям вашої групи. 
Заохотьте дітей коротко поділитися своєю вдячністю 
Господеві.

Потім помоліться з дітьми. Заохотьте дітей подякувати 
Господу Ісусу за те, що Він зробив для них.

Ви і всі дорослі помічники обов’язково повинні приймати 
участь у цьому.

Поділіть клас на дві команди і 
задавайте питання командам 
по черзі. Якщо відповідь вірна, 
той, хто відповідав, може 
дістати один круг з конверту. 
Бали за колір вибраного круга 
зараховуються команді. Нехай 
круг залишається в дитини до 
кінця гри.

Якщо пізніше інший гравець 
цієї ж команди вибирає 
такий же колір, то команді 
зараховується подвійна 
кількість балів за цей 
колір. Якщо такий само 
колір вибрали втретє, тоді 
зараховується потрійна 
кількість балів.

Перемагає команда, яка 
набере більше балів.

Гра для дошкільнят
«Круги»
Виріжте круги, як вказано у грі 
для старших дітей, однак на 
кругах не вказуйте бали.

За бажанням, можна 
використати кольори 
Книги без слів і під час 
гри повторювати істини 
відповідно до кожного 
кольору. (Якщо ви не знайомі з 
Книгою без слів, зверніться до 
районного працівника ТЄД або 
в національний офіс ТЄД).

Задавайте питання. Якщо 
відповідь правильна, дитина 
витягує з конверту круг і 
вказує, до якого кольору на 
конверті він відноситься. Круг 
дитина залишає в себе до 
кінця гри.

Задавайте питання 1, 2, 3 і 4 
уроків.
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ПЛАН УРОКУ

Вступ
Лист від Василя

Розвиток подій
1. Воїни охороняють гріб
2. Землетрус; ангел відвалює камінь
3. Воїни поспішають, щоб

розповісти про подію ЦІ
4. Вони погоджуються сказати 

неправду
5. Жінки приходять до гробу із 

пахощами
6. Вони бачать пустий гріб ЦІН
7. Петро та Іван приходять

до гробу ЦІС

Кульмінація
Марія Магдалина зустрічається
з Господом ЦІС

Завершення
Новина розповсюджується ЦІН

ПИСАННЯ
Мв. 28:1-15;
Мк. 16:1-14;
Лк. 23:55 – 24:12;
Лк. 24:36-48;
Ів. 20:1-21

ЦЕНТРАЛЬНА ІСТИНА
Ісус Христос воскрес із мертвих і живе 
повіки

ЗАСТОСУВАННЯ

Для неспасених дітей: Якщо ти приймеш 
Його вірою, то зможеш 
бути впевнений, що за твої 
гріхи повністю заплачено.

Для спасених дітей: Ти можеш пізнавати 
Його більше і більше та 
з нетерпінням чекати 
зустрічі з Ним.

ВІРШ ДЛЯ ЗАПАМ’ЯТАННЯ
Об’явлення 1:18
«І був Я мертвий, а ось Я Живий на вічні 
віки».

НАОЧНІ ПОСІБНИКИ

◆ Ілюстрації: 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 і 5-6.
◆ Фігури: 2, 4, 5, 6, 15, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45 і 51.
◆ Фони: Загальний вигляд саду і внутрішній 

вигляд оселі (якщо можливо, з закритими 
дверима).

◆ Зробіть копію листа (стор. 44) і покладіть в 
конверт.

ПРИКЛАДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

◆ Трактат або Книжечка без слів для кожної 
дитини.

Урок 5
Воскресіння



44

Урок

Привіт, Романе та Євгенію!
Я дуже сумую за вами. Вже почалися заняття в школі. 
Інколи дні проходять непогано, особливо коли є 
фізкультура.
Одного дня Михайло Степанович сказав на уроці, що 
Пасха – гарне свято, але він не вірить, що Ісус воскрес 
із мертвих. Він сказав, що учні Христа вигадали цю 
історію. Я поважаю Михайла Степановича, але не 
можу прийняти його слова. Якщо Ісус не воскрес, тоді 
навіщо ставати християнином? А що ви думаєте з цього 
приводу?
Минулої неділі я побував у залізничному музеї. Там 
дуже цікаво!
Ось і всі новини. Пишіть!
Василь.

Можливо, ми сьогодні дізнаємося дещо, що допомогло б 
Василю.

Дія 1
(Загальний вигляд саду; помістіть фігури 31, воїни, 37, гробниця, і 

38, камінь, що закриває вхід до гробниці).
«Та це ж найлегше завдання! – напевно, думали воїни. – 

Неважко охороняти гріб з мертвою людиною!» Вони лише 
повинні були перешкодити послідовникам цього померлого 
викрасти тіло, адже потім учні можуть заявити, що померлий 
воскрес. Але в саду нікого не було. Тут панували тиша і 
спокій... однак лише до недільного ранку.

Дія 2
(Загальний вигляд саду).
Раптом стався потужний землетрус, а потім з’явився ангел! 

Він був яскравий, мов блискавка, а одяг його був білим, немов 
сніг. Ангел відвалив камінь від входу до гробу. (Перемістіть 
фігуру 38, камінь, щоб «відкрити вхід до гробниці»; помістіть фігуру 
39, ангел, на фігурі 38, камінь).

А дужі воїни так налякалися, що, тремтячи від жаху, 
непритомні впали на землю. (Приберіть фігуру 31, воїни).

Прийшовши трохи до тями, охоронці втекли. Деякі з них 
поспішили розповісти релігійним начальникам про те, що 
сталося.

А навіщо ангел відвалив камінь? Можливо, для того, щоб 
Господь Ісус міг вийти з гробу? Ні! Ангел відвалив камінь від 
входу для того, щоб всі могли побачити, що гріб порожній. 

Ілюстрація 4-6

Ілюстрація 5-1

ЦІ

Заздалегідь зробіть копію 
листа і покладіть у конверт.
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Тіла Господа Ісуса там вже не було. Бог воскресив Свого Сина 
з мертвих. Тепер люди можуть прийти до гробу та побачити 
все на власні очі. Ісус живий. Він ожив у тілі; на руках та ногах 
залишилися позначки від цвяхів. Але після воскресіння тіло 
Господа Ісуса відрізнялося від тіла звичайної людини: Він 
міг вийти з гробу ще до того, як відвалили камінь; Він міг 
проходити крізь двері, не відкриваючи їх. Божий Син мав 
чудове воскресле тіло, в якому повертався в Небеса. Тож, 
як Він і сказав, третього дня Він повернувся до життя. Гріб 
залишився порожнім; і камінь вже не закривав вхід до гробу.

(Приберіть усі фігури).

Дія 3
(Загальний вигляд саду. За бажанням, ви можете використати 

маленьку дошку для цієї сцени. Помістіть фігуру 31, воїни, і 15, 
релігійні начальники).

Охоронці розповіли про все, що сталося.
- Більше нікому про це не розповідайте, – застерегли їх 

юдейські начальники.
Вони принесли воїнам дуже велику суму грошей.
- Ми дамо вам гроші, – сказали вони, – якщо ви нікому не 

розкажете про те, що бачили. Кажіть, що ви просто заснули, а 
Його учні тим часом викрали Його тіло.

Звичайно, мужнім воїнам не варто було казати такі 
вигадки, але вони не збиралися повертати гроші. Тож, вони 
розповсюдили неправдиву чутку, та багато людей повірили їм.

(Приберіть усі фігури).
Деякі жінки, які також були серед друзів Ісуса, бачили, де 

поховали тіло Господа Ісуса. Вони теж хотіли умастити Його 
тіло пахощами, як це зробили Никодим і Йосип. Вони бачили, 
як до входу печери привалили великий камінь. Наступним 
днем була субота (особливий день відпочинку і поклоніння 
для євреїв), тому жінки не могли піти до гробу. Та тільки-
но завершився суботній день, і настав вечір, жінки почали 
готувати речі, які збиралися взяти з собою до гробу Господа 
Ісуса.

Дія 4
(Загальний вигляд саду. Помістіть фігуру 40, Марія Магдалина, і 

41, інші жінки).
Дуже рано в неділю вони пішли до саду. Ще не почало 

розвиднятися, коли вони вийшли з дому. Можливо, дорогу 
показувала Марія Магдалина. До гробу також йшли інша 
Марія та Саломія, та, можливо, ще декілька жінок. Вони дуже 
сумували.

- Як ми зайдемо в гріб? – запитав хтось. – Хто нам відвалить 
камінь?

Так, то була справжня проблема, але жінки все одно 

Зазвичай пахощами 
вмащували тіло до поховання, 
але через суботній день жінки 
не змогли це зробити.

Марія Магдалина стала 
відданою послідовницею після 
того, як Господь Ісус вигнав з 
неї злих духів (див. Лк. 8:2).

Ілюстрація 5-2
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продовжували свій шлях. Вони, напевно, ще не знали про 
воїнів, які охороняли гріб.

Коли жінки наблизилися до гробу, вони побачили, що 
гріб відкрито! Марія Магдалина хутко підійшла до входу та 
зазирнула всередину.

(Помістіть фігуру 37, гробниця, і 38, камінь поблизу відкритої 
гробниці).

- Він зник! Його немає там! Його тіла немає!
Марія не витрачала час на обговорення. Що тут сталося? Чи 

знають про це Петро та Іван?
Марія Магдалина поспішила до Петра та Івана. (Приберіть 

фігуру 40, Марія Магдалина).
- Вони забрали тіло Господа з гробу, і ми не знаємо, де Його 

поклали! – сповістила вона.
Петро та Іван одразу ж вирушили до гробу. Марія пішла 

слідом за ними.
Якби вона залишилася з іншими жінками, то про дещо 

дізналася б. Після того, як Марія пішла, жінкам з’явився ангел. 
(Ангели можуть з’являтись і зникати дуже швидко, майже 
миттєво!) (Помістіть фігуру 39, ангел).

- Не лякайтесь, – сказав ангел жінкам, – я знаю, що ви 
шукаєте Ісуса, Який був розіп’ятий. Але Його немає тут. Він 
воскрес. Він сказав, що так станеться. Підіть, подивіться на 
місце, де Він лежав.

В Біблії ця подія описана так. (Поясніть Об’явлення 1:18. 
Скористайтеся наочним посібником. Насправді ж сама історія добре 
пояснює вірш. Повторіть вірш з дітьми декілька разів, а потім 
продовжуйте викладати урок).

Жінки, напевно, підійшли ближче до гробу, щоб побачити, 
що там.

Як важливо знати, що Господь Ісус живий! Інакше ми не 
мали б доказу того, що Його смерті достатньо, щоб повністю 
заплатити за наші гріхи.

Наші гріхи дещо схожі на борг перед Богом. Ти ніби 
одержуєш рахунок, який треба сплатити. Припустимо, що це – 
твій рахунок.

(Помістіть аркуш паперу на дошку і, називаючи гріхи, записуйте 
їх).

Що було б записано на твоєму рахунку? Крадіжки? 
Непокора? Бажання виконувати свою волю? Погані слова? 
Обман? Бійки? Гнів? Щоб повністю сплатити цей рахунок, тобі 
необхідно померти, тобто навіки залишитися далеко від Бога.

Перед смертю Господь Ісус вигукнув: «Звершилося!» Це 
означає, що Він повністю сплатив увесь твій борг за всі гріхи. 
І доказом повної сплати стало воскресіння Господа Ісуса з 
мертвих. Коли ти приймаєш Господа Ісуса вірою, як Спасителя, 
Господь Ісус повністю сплачує твій борг гріха.

Ілюстрація 5-3
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Наведіть приклади гріха, які 
відповідають віку і життю дітей 

вашої групи.
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Можливо, ти все ще маєш величезний борг перед Богом. 
Чи бажаєш ти повірити, що Господь Ісус сплатив його за 
тебе? Чи ти приймеш Божого Сина вірою як свого Спасителя? 
Подякуй Йому за те, що Він заплатив за твій гріх, і попроси 
Його забрати від тебе цей страшний борг. Він виконає твоє 
прохання, тільки-но ти приймеш Його вірою. Якщо ти не 
приймеш Його вірою, тоді сам змушений будеш сплатити свій 
борг. Але ані грошима, ані добрими справами сплати його не 
можна. Якщо ти сам платитимеш за гріх, ти змушений будеш 
вічно зносити Боже покарання. Шкода, якщо воскресіння 
Господа Ісуса не матиме для тебе значення.

Жінки стали свідками воскресіння. Ангел сказав їм:
- Ідіть та розкажіть учням, що Він воскрес із мертвих.
Жінки дуже зраділи та відразу побігли розповісти про все 

учням. 
(Приберіть усі фігури).

Дія 5
(Загальний вигляд саду. Помістіть фігуру 43, Петро та Іван на 

відстані).
Тим часом Петро та Іван бігли до гробу. Марія Магдалина 

йшла за ними, але повільно.
(Помістіть фігуру 37, гробниця, і 38, камінь; пересуньте фігуру 43, 

Петро та Іван, ближче до «гробниці»).
Іван прибув першим і зупинився біля входу до гробу. 

Петро ж пройшов повз нього всередину. Тоді й Іван увійшов 
за ним. Там вони побачили дивну річ. Полотно, в яке 
Никодим та Йосип загорнули тіло Ісуса, залишилося. Воно ще 
зберігало форму тіла. Хустина, якою була обгорнена голова, 
лежала окремо. Якимось чином тіло вийшло з полотна, не 
розгортаючи його. Безперечно, побачивши полотно, Іван, 
врешті решт, повірив (Ів. 20:8). Так! Їхній Вчитель живий. Як 
радісно! Як чудово!

Християнине, твій Спаситель живий сьогодні. Минуло 
близько 2000 років, а Він все ще живий. Він житиме вічно. 
В Біблії ми читаємо слова воскреслого Господа Ісуса: «І був 
Я мертвий, а ось Я Живий на вічні віки» (Об’яв. 1:18). Чи 
не чудово мати живого Спасителя, Який перебуває з тобою 
щохвилини! Ти можеш краще пізнавати Його, тому що 
Він живий. Частіше розмовляй з Господом Ісусом. Відводь 
особливий час розмови з Ним. Також пам’ятай, що Він 
перебуває з тобою всюди: в школі, на вулиці, де б ти не був. 
Ти можеш розповідати Божому Сину про свої секрети та 
проблеми. Хіба не радісно, що Господь Ісус живий і справжній? 
(Приберіть фігуру 43, Петро та Іван).

Петро та Іван дуже зраділи, побачивши порожній гріб, і 
поспішили принести радісну звістку решті учнів. (Помістіть 
фігуру 44, Марія Магдалина).

Ілюстрація 5-4
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Марія Магдалина наблизилася до входу і зазирнула в 
середину. (Помістіть фігуру 51, ангел).

Там вона побачила двох ангелів, які сказали їй:
- Жінко, чого ти плачеш?
- Тіло мого Господа забрали, і я не знаю, куди поклали Його, 

– із сумом відповіла вона.
Раптом озирнувшись, Марія побачила ще Когось. (Приберіть 

фігуру 51, ангели).

Дія 6
(Загальний вигляд саду).
- Чого плачеш ти жінко? Кого ти шукаєш? – спитав 

Незнайомець.
Марія подумала, що то садівник.
- Якщо, пане, узяв ти Його, то скажи мені, де поклав ти 

Його, – і Його я візьму, – попросила жінка.
(Помістіть фігуру 45, Ісус). У відповідь вона почула лише одне 

слово:
- Маріє!
Тієї ж миті Марія впізнала Ісуса.
- Вчителю Мій! – радісно вигукнула вона.
В Біблії написано, що Марія Магдалина була першою 

людиною, яка побачила Господа Ісуса після Його воскресіння з 
мертвих (Мк. 16:9).

- Іди до Моїх братів та їм розповіж, що Я йду до Свого Отця, 
– звелів їй Господь.

Марія бачила Його. Тепер вона точно знала, що її Господь 
живий. Насправді ж, більше ніж п’ятсот людей бачили 
воскреслого Господа Ісуса (1 Кор. 15:6). Деякі з них написали 
про це в Біблії. Ми можемо бути впевненими, що Син Божий 
не залишився мертвим. Він живий і тепер. Він сказав Марії, що 
повернеться в Небеса. Ось де Він перебуває сьогодні.

Християнине, хіба не прекрасно, що навіть ти краще 
пізнаєш Його щодня. Ти можеш з нетерпінням чекати миті, 
коли будеш з Ним в Небесах. В Біблії написано, що ми 
перебуватимемо з Господом навіки (1 Сол. 4:17). Того дня, коли 
Він прийде знову, кожен справжній християнин одержить 
чудове тіло, подібне до воскреслого тіла Ісуса, тому що Господь 
Ісус воскрес з мертвих. На це варто чекати! А тим часом 
пізнавай Господа Ісуса краще. Читай Біблію та розмовляй 
з Ним щодня. Кажи Йому, що хочеш краще пізнавати 
Його, живого Спасителя і Господа твого життя. Марія не 
сумнівалась, що Він – живий Спаситель. (Приберіть усі фігури).

Дія 7
(Внутрішній вигляд оселі (якщо можливо, з зачиненими дверима). 

Помістіть фігури 2, 4, 5 і 6, учні, і 44, Марія Магдалина).

Ілюстрація 5-5

Деякі коментатори 
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Марія Магдалина пішла до учнів і розповіла, що бачила 
воскреслого Господа Ісуса, а також переказала те, що звелів їй 
Господь. Інші жінки, які чули звістку ангелів, також розповіли 
добру новину. Учні не знали вірити їм, чи ні. Але Марія 
Магдалина знала напевне. (Приберіть фігури 44, Марія Магдалина, 
і 5, Хома).

Інші жінки також не сумнівалися, бо пізніше Ісус зустрів їх 
на дорозі. Незважаючи на те, що чули звістку ангелів, жінки 
все одно злякалися, побачивши Господа Ісуса.

- Не лякайтеся, – сказав Господь.
Яким дивовижним виявився той день для жінок! Сум 

змінився радістю, а страх – вірою! Проте учні ще не бачили 
воскреслого Господа.

Дія 8
Того ж вечора учні зібралися в одній оселі. Двері кімнати 

були зачинені. В Біблії ми читаємо, що учні боялись юдеїв (Ів. 
20:19).

Раптом в учнів аж дух перехопило від подиву! Ісус тут, серед 
них! (Помістіть фігуру 45, Ісус).

Зачинені двері не змогли перешкодити Йому увійти.
- Мир вам, – сказав Господь.
Спочатку учні були дуже налякані. Вони думали, що бачать 

привид.
- Чому ви злякалися? – спитав їх Ісус. – Подивіться на Мої 

руки і ноги. – Він показав їм рани від цвяхів. – Доторкніться 
до Мене і зрозумієте, – наполягав Він, – що це – Я, адже дух не 
має тіла.

Тепер учні знали, що то – правда. Вони раділи та тішилися, 
як ніколи.

- Ви маєте щось поїсти? – спитав Він.
Учні дали Йому рибу і хліб і уважно спостерігали, як Він їв. 

Так, то – справді Ісус Христос! Він живий!
Божий Син звернувся до учнів:
- Поки Я був з вами, – то говорив, що все написане про 

Мене в Старому Заповіті має виконатися.
Ісус допоміг Своїм послідовникам зрозуміти: в Своєму 

Слові Бог передрікав страждання Свого Сина, смерть та 
воскресіння з мертвих.

- Тепер Я хочу, щоб ви розповіли про це іншим, – сказав 
Божий Син.

Так, учні мають розповісти добру новину всім людям.
Яка ж то чудова новина! Вона залишається такою ж чудовою 

й сьогодні. Спаситель живий! Ти чув вже цю звістку, але чи 
означає вона щось для тебе? Чи прийняв ти вірою Ісуса Христа 
як Спасителя, Який заплатив за твої гріхи? Тобі потрібен 

Ілюстрація 5-6
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Спаситель, інакше ти заплатимеш за свої гріхи сам. Прийми 
Божого Сина вірою вже сьогодні. Скажи Йому, що ти не хочеш 
зносити вічне покарання за гріхи, подякуй Йому за те, що Він 
оплатив твій борг, і попроси Його стати твоїм Спасителем. Тоді 
ти пізнаєш живого Спасителя як твого особистого Спасителя й 
Господа.

(Приберіть усі фігури).

Питання для повторення
1. Яку неправду розповідали воїни про події біля гробу? 

(Вони заснули, а учні тим часом викрали тіло Ісуса).
2. Чому воїни сказали неправду? (Юдейські начальники 

пообіцяли їм за це багато грошей).
3. Як відрізнялося воскресле тіло Господа Ісуса? (Він міг 

проходити крізь стіни та зачинені двері).
4. Що жінки хотіли зробити в гробі з тілом Ісуса? 

(Намастити Його тіло пахощами).
5. Що жінки побачили, коли підійшли до гробниці? (Камінь 

був відвалений. Жінки бачили ангола).
6. Що доводить воскресіння Ісуса? (Борг гріху повністю 

сплачено).
7. Хто першим побачив воскреслого Ісуса? (Марія 

Магдалина).
8. Що побачили Петро та Іван, увійшовши до гробниці? 

(Полотно лежало на своєму місці, а тіло зникло).
9. Де Господь Ісус зустрівся з учнями? (Він прийшов до 

кімнати, де за зачиненими дверима перебували учні).
10. Що Господь Ісус зробив, щоб довести, що Він – 

справжній? (Показав рани на руках та ногах; дозволив 
учням доторкнутися до Нього; з’їв трохи риби та хліба).

11. Що одержить кожен справжній християнин того дня, 
коли Христос прийде знову? (Воскресле тіло).

12. Як довго Господь Ісус житиме? (Повіки).

Питання для дошкільнят
1. Куди поклали тіло Господа Ісуса після смерті? (У 

гробницю).
2. Коли жінки прийшли до гробниці, де був камінь? (Він був 

відвалений від входу до гробниці).
3. Що ангел сказав про Господа Ісуса? («Його немає тут. Він 

воскрес»).
4. Де сьогодні живе Господь Ісус? (В Небесах і в тих, хто 

вірить в Нього як свого Спасителя).

Гра для повторення
«Хрест і гробниця»

(Гра категорії «пам’ять»)
Підготуйте два набори карток, 

якими ви скористалися 
на 1 занятті, викладаючи 

пояснення Євангелії (див. стор. 
50).

Помістіть картки на столі 
малюнками вниз. Поділіть клас 

на дві команди. Задавайте 
питання командам по черзі. 
Якщо відповідь правильна, 

дитина може взяти дві картки. 
Якщо слова на звороті 

співпадають (однакові), дитина 
може залишити пару в себе 

до кінця гри. Якщо слова різні, 
картки повертають на місце 
(не змінюйте місце карток).

Перемагає команда, яка збере 
більше пар карток.

Гра для дошкільнят
«Хрест і гробниця»
Грайте, як пояснено вище.

Задавайте питання для 
дошкільнят з 1, 2, 3, 4 і 5 уроків.

Якщо дозволяє час, поговоріть 
з дітьми про значення кожного 

євангельського символу.
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Прикладна діяльність
«Відповідь на лист»

Попросіть дітей допомогти вам відповісти на лист, який ви 
прочитали на початку уроку. Під час обговорення записуйте 
відповіді дітей на дошці або на великому аркуші паперу.

Або ж, можна дати кожній дитині аркуш паперу і олівець 
і попросити дітей написати свого листа. Потім можна 
обговорити відповіді дітей.

Прикладна діяльність
«Розкажи Добру Звістку»

Дайте кожній дитині один євангелізаційний інструмент 
(наприклад, дитячий трактат або Книжечку без слів) 
і поясніть, як за допомогою цього інструменту можна 
розповідати іншим Добру Звістку.

Покажіть коротку демонстрацію, а потім, якщо дозволяє 
час, дозвольте дітям попрактикуватися у парах.

Дитячі трактати і Книжечки без слів можна замовити в 
національному офісі ТЄД.
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ПИСАННЯ
Мв. 26:32;
Мв. 28:7, 10, 16-20;
Ів. 20:24-29;
Ів. 21:1-17;
Дії 1:3-11;
1 Кор. 15:3-7

ЦЕНТРАЛЬНА ІСТИНА
Ісус Христос – Господь

ЗАСТОСУВАННЯ

Для неспасених дітей: Якщо ти приймеш 
Ісуса Христа вірою як 
Спасителя, Він стане 
Господом твого життя.

Для спасених дітей: Слухайся Ісуса Христа 
і зокрема виконуй Його 
доручення – розповідати 
іншим Добру Новину.

ВІРШ ДЛЯ ЗАПАМ’ЯТАННЯ
посл. до Филип’ян 2:9
«Тому й Бог повищив Його, та дав Йому 
Ім’я, що вище над кожне ім’я…»

НАОЧНІ ПОСІБНИКИ

◆ Ілюстрації: 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 і 6-6.
◆ Фігури: 2, 4, 5, 6, 45, 46, 47, 48, 49, 50 і 51.
◆ Виріжте фігуру з зображенням хмари і до 

зворотної сторони приклейте обрізки флоку.
◆ Фони: Внутрішній вигляд оселі, загальний 

вигляд місцевості й загальний вигляд гори.
◆ Декілька копій євангелізаційних дитячих 

трактатів.

Урок 6
Вознесіння

ПЛАН УРОКУ

Вступ
Після школи одразу ж йди додому

Розвиток подій
1. Хома пропускає зустріч з Господом
2. Учні розповідають йому про 

воскресіння Господа
3. Хома не вірить
4. Господь Ісус приходить знову
5. Хома бачить Господа й вірить

 ЦІН
6. Господь Ісус з’являється в Галілеї
7. «Дана Мені всяка влада» ЦІС
8. Господь звертається до учнів

на горі Оливній ЦІС

Кульмінація
Він повертається в Небеса ЦІС

Завершення
Ангели звіщають: «Він прийде знову»
  ЦІСН
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Урок
Чи пропускав ти коли-небудь щось важливе лише тому, що 

був не там, де потрібно?
Якось мати сказала Галі:
- Одразу ж після школи йди додому.
Але Галя не звернула уваги на слова мами. Вона трохи 

погралася з Анею, зупинилась, щоб подивитися на цуценят, а 
тому прийшла додому на годину пізніше.

- Галю, я просила тебе відразу ж іти додому, однак не 
пояснила чому, бо хотіла зробити тобі сюрприз, – сказала мати. 
– До нас завітали Олександра з батьками, але вони мусили 
піти, не дочекавшись тебе.

Олександра колись жила в одному будинку з Галею і була її 
найкращою подругою. Але минулого року їхня сім’я переїхала, 
і Галя відтоді не бачила Олександру. Галі стало соромно. Вона 
дуже зажурилася. Як їй хотілося поспілкуватися з подругою!

Дія 1
(Внутрішній вигляд оселі. Помістіть фігури 2, 4 і 6, учні, і 46, 

Хома).
Хома був одним з учнів Господа Ісуса, але його не було серед 

інших, коли воскреслий Господь Ісус з’явився їм.
- Хомо, ми бачили Господа живим!
- Хомо, ти пропустив зустріч із Ним. Як шкода!
- Він виглядав так само, але чимось відрізнявся. Він увійшов 

до кімнати не відкриваючи дверей!
- Він показав нам сліди від цвяхів.
Учні дуже раділи. Як багато вони мали розповісти! Але 

Хома не міг радіти разом з друзями. Він просто не вірив, що це 
могло статися насправді.

- Поки я не вкладу пальця в Його рани від цвяхів на руках та 
в рану від спису, не повірю, – відповів Хома.

Господь же дуже любив Свого учня, який сумнівався!

Дія 2
Через тиждень учні знову зібралися разом, і Хома був з 

ними. Двері кімнати були зачинені. Раптом увійшов Ісус, 
при цьому ніхто не відкривав дверей. Думаю, що Божий Син 
прийшов особливо заради Хоми.

- Мир вам, – привітався Господь.
(Помістіть фігуру 45, Ісус, ліворуч від фігури 46, Хома).
Господь Ісус показав Хомі рану від спису і рубці від цвяхів 

на руках.
- Подивись на Мої руки. Вклади свій палець в Мій бік. Не 

сумнівайся більше, але вір, – сказав Ісус.

Ілюстрація 6-1

Ілюстрація 6-2
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Тієї ж миті Хома повірив усім своїм серцем.
(Замініть фігуру 46, Хома, на фігуру 47).
- Господь мій і Бог мій! – благоговійно вигукнув учень.
Тепер він знав точно, що його Вчитель воскрес із мертвих. 

Ісус мав владу навіть над смертю. Так, Ісус, Божий Син, 
показав, що Він набагато сильніший від воїнів, від сатани 
і навіть від смерті. Він – Господь над усім – над усіма 
найсильнішими людьми та наймогутнішими силами.

Коли ти приймеш вірою Ісуса як свого Спасителя, Він стане 
Господом твого життя. Це означає, що Він керуватиме тобою. 
Можливо, ти вже думав про те, щоб попросити Ісуса простити 
твої гріхи. Ти знаєш, що повинен це зробити. Чи бажаєш ти 
віддати своє життя під Його нагляд? Це означає слухатися 
Його та жити, догоджаючи Йому. Коли інші в класі хитрують 
на контрольній, ти робитимеш те, що подобається Господеві. 
Чи бажаєш ти, щоб воскреслий Господь Ісус став твоїм 
Господом? Хома назвав Його «мій Господь» та «мій Бог». Він 
знав точно: Ісус Христос – Бог.

(Приберіть усі фігури).

Дія 3
(Загальний вигляд місцевості. Помістіть фігури 2, 4, 5 і 6, учні).
Одного дня Він з’явився п’ятистам Своїм послідовникам 

одночасно. Кожен з них на власні очі бачив Господа Ісуса.
(Помістіть фігуру 45, Ісус).
Трохи пізніше Господь Ісус зустрівся з одинадцятьма 

учнями, апостолами, на одному з пагорбів у Галілеї. Він Сам 
звелів учням зібратися там, і учні з нетерпінням чекали на 
зустріч зі своїм Господом. Вони мали зустрітися там, де так 
багато провели часу в спілкуванні з Ним до Його смерті. 
Господь Ісус мав сказати Своїм учням дещо надто важливе:

- Дана Мені всяка влада на небі й на землі!
Як чудово! Господь Ісус сказав, що має силу над кожною 

людиною та річчю, чи то на землі, чи то на небі. Можливо, 
ти чув, якою силою володіють ворожбити. Господь Ісус 
сильніший. Згадай про найвідоміших царів та правителів. 
Господь Ісус набагато величніший. Християнин, це – твій 
Господь!

Господь Ісус сказав учням ще дещо.
- Ідіть і навчіть усі народи, – доручив Він їм.
Що?! Чи могли учні розповісти Євангелію цілому світові? 

Так, бо Він сказав:
- Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку!
Ісус Христос, великий і всемогутній Господь, перебуватиме з 

ними. Як чудово!
Якщо ти вже став християнином, ти знаєш, що Господь 

Ісус велить і тобі розповідати іншим про Нього. Це може бути 

Ілюстрація 6-3

Ілюстрація 6-4

Урок зосереджено на темі 
духовного зростання, тому 
Звістку спасіння викладено 
стисло. Детальніше пояснення 
євангельських істин можна 
викласти в іншій частині 
програми заняття.

Приклади гріха повинні бути 
на рівні дітей вашої групи.

ЦІН

ЦІС

ЦІС
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важким завданням. Але Ісус, твій Господь, завжди з тобою, 
щоб допомогти тобі виконувати Його доручення.

Як раділи учні, почувши, що Господь завжди перебуватиме 
з ними, навіть якщо вони не бачитимуть Його. Хоча після 
трьох років тісного спілкування з Господом трохи важко було 
звикнути до того, що вони не бачитимуть Його. Іноді учні 
бачили Його, потім Він ставав невидимим.

Та Господь сказав:
- Блаженні (щасливі), ті, хто, не бачивши Мене, повірять.
Господь Ісус говорив про кожного, а також і про наш гурток; 

про всіх, хто прийняв Його як Спасителя та Господа. Якщо ти 
повірив у Нього, ти «щасливий». Так каже Господь. Чому ми 
можемо бути щасливими?

(Дозвольте дітям висловити декілька причин).
Ми щасливі, тому що Ісус Христос – наш Господь, Він керує 

нашим життям. Не завжди легко жити, догоджаючи Йому, але 
таке життя – найкраще.

Можливо, ти бажаєш прийняти Його вірою, але не зовсім 
розумієш, як це зробити. Давай поговоримо про це після 
заняття, коли інші збиратимуться додому. (Вкажіть місце). Я з 
радістю поясню на основі Біблії, як живий Господь Ісус може 
стати твоїм Спасителем і Господом.

(Приберіть усі фігури).
Я впевнений, що учні розповіли новину про свого 

воскреслого Господа. Жінки переказали їм звістку ангела про 
те, що Ісус зустріне їх в Галілеї. Ми не можемо точно сказати, 
звідки учні дізналися про точне місце зустрічі.

На подорож від Єрусалиму до Галілеї могло знадобитися 
чотири або п’ять днів.

Там майже усі знали учнів. Галілеяни, можливо, 
здивувалися, що з ними немає Вчителя. Вони, напевно, 
задавали багато питань. Учні розповідали новину про Його 
смерть та воскресіння. Вони з нетерпінням чекали на зустріч з 
Ним там, де ще до Його смерті провели разом дуже багато часу.

Дія 4
(Загальний вигляд місцевості з зображенням верхівки гори. 

Помістіть фігури 49 і 50, учні, і 45, Ісус).
Через деякий час учні знову повернулися до Єрусалиму; Ісус 

також був з ними. Разом зі своїм Господом учні піднялися на 
Оливну гору, що розташована неподалік від Єрусалиму.

- Залишайтеся тут, в Єрусалимі, – сказав їм Ісус, – доки не 
прийде Той, Кого обіцяв послати Отець. Я говорив вам про 
Нього раніше (див. Лк. 24:49).

Тоді учні пригадали, як перед смертю Господь Ісус казав: 
«Я йду від вас, але Отець не залишить вас самих. Він пошле 
Святого Духа, Який житиме в вас» (Див. Ів. 14:16, 26). Тепер 

ЦІС

Покажіть на мапі відстань від 
Галілеї до Єрусалиму.

Якщо дозволяє час, ви можете 
трохи пояснити вчення про 

Трійцю.
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Господь Ісус нагадав їм про цю обіцянку.
- Він прийде незабаром, – пообіцяв Божий Син.
Учні все ще мали запитання. Хіба Ісус не був Царем 

Юдейським? Хіба Сам Він не сказав про це? Коли Він 
збирається стати Царем? Отже, вони запитали Його:

- Господи, чи тепер Ти збираєшся відбудувати царство в 
Ізраїлі?

- Ви не можете знати, коли це станеться, – відповів Ісус. – Це 
відомо лише Отцеві.

Господь Ісус продовжував казати про Святого Духа.
- Коли Він прийде, ви одержите силу та станете свідками 

Мені; ви навчатимете та проповідуватимете про Мене.
Через Святого Духа Господь Ісус завжди перебуватиме 

з учнями. Ти не можеш бачити Його, але Він перебуває з 
тобою та в тобі, якщо ти любиш Господа Ісуса. Саме через 
Святого Духа Господь допомагає виконувати Його доручення 
розповідати іншим про Нього. Я приніс декілька буклетів, в 
яких пояснюється Євангелія. Якщо ти любиш Господа Ісуса, чи 
не бажаєш ти дати один такий буклет своєму знайомому, щоб 
і він міг дізнатися про добру новину? Якщо ти візьмеш один з 
цих буклетів, тоді подумай над такими питаннями:

- Кому ти даси його? Тобто, чи є в тебе на думці чиєсь ім’я?
- Коли ти даси його? У вівторок на перерві, або в суботу в 

басейні, або коли?
- Що ти скажеш? «Для мене багато змінилося відколи я став 

християнином.Я б хотів щоб ти прочитав цей буклет».
Подумай на цими питаннями. Помолись своєму Господеві 

про відповіді; Він Всесильний та завжди перебуває з тобою. 
Він допоможе тобі дати цей буклет другові або знайомому; Він 
так само збирався допомогти учням.

Дія 5
(Замініть фігуру 45, Ісус, фігурою 48).
Коли Господь ще розмовляв з учнями, вони дивилися на 

Нього й уважно слухали. Раптом ноги Господа відірвалися від 
землі, й Він почав підійматися вгору! Учні з подивом дивилися 
на свого Господа.

(Помістіть фігуру з зображенням хмари; поступово пересувайте 
її, аж доки не закриєте фігуру 48, Ісус).

Потім учні побачили хмару, що зійшла з неба. Хмара 
опускалася, а Господь Ісус піднімався. Хмара закрила Його; 
Господь Ісус зник. Учні все ще уважно дивилися вгору.

(Приберіть фігуру 48, Ісус і хмара).
Господь Ісус повернувся в Небеса. В Біблії написано, що Він 

«засів на правиці величности на висоті» (Євр. 1:3) Звичайно, 
Бог не має ані правої, ані лівої руки, бо Він є Дух. Але те, що 
написано, означає, що Ісус перебуває зі своїм Батьком на троні 

Ілюстрація 6-5

Покажіть наочний посібник 
із застосуванням істини для 
спасеної дитини.

ЦІС

Дитячі трактати і Книжечки 
без слів можна замовити в 
національному офісі ТЄД.
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в Небесах. Він – Господь над землею та над всіма людьми. Він – 
Господь над зірками. Він – Господь над ангелами.

Християнине, ніколи не забувай, Хто твій Спаситель. 
Слухайся Його, як Господа. Якщо ти житимеш саме так, то 
побачиш, що Він справді всесильний, а тому може допомогти 
тобі виконувати Його веління. Про одне з велінь Господа Ісуса 
ми вже роздумували сьогодні. Це доручення розповідати 
іншим про Господа Ісуса Христа. Учні також виконуватимуть 
це доручення. Але зараз вони все ще стояли і дивились у небо.

Дія 6
(Помістіть фігуру 51, чоловіки в білому одязі).
Аж ось з’явилися два мужі в білому одязі. (То, напевно, були 

ангели). Вони сказали учням:
- Мужі Галілейські, чому ви стоїте й дивитесь у небо? Ісус 

прийде знову так само, як пішов у небо.
Прийде знову? Так. Багато людей не вірять, що Ісус Христос 

– Господь. Але коли Він повернеться на землю, кожен, хто жив 
та живе на землі, побачить, що Ісус Христос – дійсно Господь. 
То буде чудовий день для тебе, якщо Ісус вже став твоїм 
Спасителем і Царем.

Проте той день буде сумним і страшним для тебе, якщо ти 
ще не прийняв Його вірою як Спасителя і Господа. Чи прийдеш 
ти до Господа Ісуса Христа сьогодні, повіривши в Нього, як в 
Того, Хто може простити гріх? Чи приймеш Його як Господа 
твого життя? Тоді скажи Йому зараз: «Ісусе, Ти – Господь і 
Спаситель. Будь ласка, пости мій гріх і керуй моїм життям від 
сьогодні й завжди. Амінь».

(Приберіть усі фігури).

Питання для повторення
1. Хто не був присутній в кімнаті, коли Господь Ісус 

з’явився учням? (Хома).
2. Зустрівшись з Хомою, що Господь Ісус сказав йому 

зробити? (Доторкнутися до Його ран).
3. Що відповів Хома? («Господь мій і Бог мій».)
4. Назви пропущене слово. Ісус сказав: «Дана Мені ______ 

влада». (Всяка).
5. Назви пропущене слово. «Коли ти вірою приймаєш Ісуса 

Христа як Спасителя, Він стає твоїм ____». (Господом).
6. Яке доручення Ісус залишив учням? (Розповідати 

Євангелію всім людям).
7. Як учні могли виконати таке доручення? (Ісус обіцяв 

завжди перебувати з ними).
8. Звідки Господь Ісус повернувся в Небеса? (З Оливної 

гори).
9. Як це сталося? (Ісус почав підійматися вгору, а потім 

зник).

ЦІС

ЦІС

ЦІН

Ілюстрація 6-6

Гра для повторення
«Хмаринки»

На трьох паперових тарілках 
вкажіть різну кількість балів. 

Помістіть тарілки на підлозі 
чи столі так, щоб тарілка з 

найменшою кількістю балів 
була ближче. Поділіть клас 

на дві команди. Дайте кожній 
команді достатню кількість 

ватних кульок.

Задавайте питання командам 
по черзі. Якщо відповідь 

правильно, той, хто відповідав, 
може кинути п’ять ватних 

кульок («хмарок») і заробити 
бали для своєї команди.

(Нехай після кожної відповіді 
інший гравець кидає кульки).

Після кожного ходу 
прибирайте кульки з тарілок, 

але записуйте бали. В кінці гри 
у кожної команди з’явиться 

можливість кинути
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10. Що ангели сказали учням? (Ісус повернеться так само, як 
пішов у Небо).

11. Чому день, коли Господь Ісус повернеться, буде радісним 
для тих, хто любить Його? (Кожен побачить, що Він – 
Господь).

12. Чому той день буде жахливим для тих, хто не прийняв 
Його вірою? (Буде запізно вірою приймати Господа Ісуса).

Питання для дошкільнят
1. Що побачив Хома, перш ніж повірив у воскресіння 

Господа Ісуса? (Рани Господа Ісуса).
2. Куди пішов Господь Ісус після того, як говорив з учнями 

на горі? (Він пішов в Небеса).
3. Про що сказали учням ангели? Що одного дня зробить 

Господь Ісус? (Він повернеться).
4. Хто може допомогти тобі догоджати Господу Ісусу? 

(Святий Дух).

решту кульок (якщо вони 
залишилися). Перемагає 
команда, яка набере більшу 
кількість балів.

Гра для дошкільнят
«Хмаринки»
Помістіть на підлозі миску, 
недалеко від дітей.

Задавайте дітям питання. Якщо 
відповідь вірна, дитина може 
вкинути в миску зефірову 
паличку («хмаринку») (в 
обгортці).

Задавайте питання для 
дошкільнят 1, 2, 3, 4, 5 і 6 
уроків. Продовжуйте гру, якщо 
дозволяє час і діти зацікавлені.

В кінці гри ви, за бажанням, 
можете пригостити дітей 
зібраним зефіром.
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Картки
Пояснення Євангелії – урок 1

Áîã ëþáèòü òåáå!Áîã ëþáèòü òåáå!

(²âàíà 3:16)(²âàíà 3:16)

Òè çãð³øèâ!Òè çãð³øèâ!

(äî Ðèìëÿí 3:23)(äî Ðèìëÿí 3:23)

²ñóñ ïîìåð, ùîá çàïëàòèòè ²ñóñ ïîìåð, ùîá çàïëàòèòè 

çà òâ³é ãð³õ.çà òâ³é ãð³õ.

(1 äî Êîðèíòÿí 15:3)(1 äî Êîðèíòÿí 15:3)

²ñóñ æèâèé!²ñóñ æèâèé!

(1 äî Êîðèíòÿí  15:4)(1 äî Êîðèíòÿí  15:4)

Ïðèéìè ²ñóñà â³ðîþÏðèéìè ²ñóñà â³ðîþ

ÿê Ñïàñèòåëÿ.ÿê Ñïàñèòåëÿ.

(Ä³¿ 16:31)(Ä³¿ 16:31)

Ðîçïîâ³äàé ³íøèìÐîçïîâ³äàé ³íøèì

ïðî ²ñóñà.ïðî ²ñóñà.

(Ìàðêà 16:15)(Ìàðêà 16:15)
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Пальмове гілля
Гра для повторення – урок 1
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План бесіди з дитиною про спасіння
(Тримайте в своїй Біблії).

Дитина повинна розуміти істини про:
Бога

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

Гріх
Що таке гріх?
Гріх – це непокора Заповідям Бога. Це те, що проти Бога. 
Поговоріть про конкретні гріхи.
Дитина також є грішником.
Гріх заслуговує на покарання.

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

Поясніть, як можна стати спасеним
Поясніть, яких дій чекає від нас Господь, і що Він зробить.
Використовуйте біблійний вірш (Єв. від Івана 1:12; 3:16; 6:37; Дії 16:31; посл. до 
Римлян 6:23 або 10:13).
Чого чекає від тебе Господь?
Що обіцяє зробити Господь?
Попередьте про труднощі.
Спитайте: «Ти хочеш прийняти Христа зараз, чи зачекаєш?»
Заохотьте дитину помолитись вголос (якщо вона готова до цього).

Поговоріть про впевненість у спасінні
Поверніться до біблійного вірша, який ви використали.
Поговоріть про змінене життя.
Розкажіть дитині, 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 ніколи не залишу тебе» (Євр. 13:5). 
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