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

Матеріали дозволяється відтворювати лише для особистого, 
неприбуткового і некомерційного використання. За детальною 
інформацією щодо дозволу, відвідайте сайт www.teachkids.eu/ua
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Твій Спаситель

Вступ

В даних уроках просто і доступно пояснюються істини Євангелії. Уроки розроблені з метою 
допомогти вчителю навчати дітей, які ще не чули Доброї звістки. Уроки також дуже підходять 
для викладання дітям молодшого віку. Уроки можна викласти під час проведення п’ятиденного 
гуртка на відкритому повітрі, куди приходять діти, які або трохи, або зовсім не знають Біблії. Яка 
відповідальність і особлива перевага розповідати дітям про народження, життя, смерть, воскресіння, 
вознесіння і про майбутній прихід нашого чудового Спасителя! Перші християни «безупинно 
навчали, і звіщали Євангелію Ісуса Христа» (Дії 5:42). Давайте і ми так навчатимемо!

Славлю Господа за Тіма Ширея, який підготував ілюстрації для наочних посібників. До змалювання 
кожної дії художник підходив з молитвою про те, щоб і через ілюстрації допомогти дітям засвоїти 
істини, а також прославити Господа. Я молюсь про те, щоб через ці уроки багато хлопчиків і дівчаток 
дізнались про Господа Ісуса Христа й повірили в Нього.

Дженніфер Хааїр

Молитва
Приділяйте багато часу молитві про дітей. Якщо Бог не працюватиме в їхньому житті та серці, 
духовна праця залишиться невиконаною. Моліться також про те, щоб викладати кожен урок в силі 
Святого Духа. В цьому полягає секрет ефективного благовістя.

Вірші для запам’ятання
Якщо дані уроки викладаються протягом п’яти днів підряд, пропонуємо вивчити лише три вірші для 
запам’ятання. Краще нехай діти добре вивчать три вірші, ніж п’ять, але частково. Саме тому в двох 
уроках повторюються однакові вірші для запам’ятання. Решту віршів запропоновано на випадок, 
якщо ви викладатимете кожен урок окремо.

Підготовка
Щоб допомогти вчителю у підготовці, в книзі подано детально розроблений текст, але це не повинно 
виключати старанної молитовної підготовки. Перед вивченням тексту детально ознайомтесь 
з уривками Писання. Намагайтеся підготувати кожен урок настільки ретельно, щоб ви могли 
викладати його без записів або, принаймні, не часто користуватися ними. Пам’ятайте, що на 
відкритому повітрі в п’ятиденному гуртку майже неможливо використовувати конспект. До початку 
викладання уроку дітям попрактикуйтесь також використовувати альбом з ілюстраціями.

Будьте готові поговорити з дитиною про спасіння
Можливо, на занятті будуть діти, які хочуть одержати спасіння, але не розуміють, як. У дітей також 
можуть виникнути запитання щодо матеріалу, який ви викладаєте. Під час уроку скажіть дітям, що 
вони матимуть можливість поговорити з вами після заняття. Чітко поясніть, де ви знаходитиметесь. 
Але будьте обережними, у дітей не повинно скластися враження, що їм обов’язково потрібно 
поговорити з вами, якщо вони бажають отримати спасіння. Вони можуть прийняти Христа вірою в 
будь-якому місці, в будь-який час і без присутності порадника.

Ви можете повідомити дітей про готовність поговорити з ними:

 під час заняття, коли робите оголошення;

 після викладання вірша для запам’ятання, в якому говориться про особисте спасіння від гріхів;

 під час біблійного уроку, бажано в першій частині;
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 в іншій відповідній частині програми заняття.

Наприклад, ви можете сказати:

«Якщо ти бажаєш, щоб Господь Ісус простив твої гріхи, але ще маєш питання, я з радістю допоможу 
тобі. Після заняття підійди під оте дерево. Тоді я знатиму, що ти бажаєш поговорити зі мною. Я 
поясню тобі, як ти можеш попросити Господа Ісуса Христа стати твоїм Спасителем».

Часто на занятті присутні діти, які вже самі прийняли Господа Ісуса Христа як Спасителя, (без 
бесіди про спасіння), в кінці п’ятиденного гуртка було б добре сказати наступне: «Якщо ти прийняв 
Господа Ісуса, та я не знаю про це, будь ласка, скажи мені після заняття, щоб я міг щось порадити чи, 
можливо, допомогти тобі. Я стоятиму там, поруч з лавою (або вкажіть інше місце). Просто підійди 
до мене і скажи: «Я хочу, щоб ви знали, що я попросив Христа спасти мене».

Подібне запрошення дасть вам можливість проводити з дитиною подальшу роботу, а також 
допомогти їй у таких сферах християнського життя, як впевненість у спасінні та духовне зростання.

В кінці посібника ви знайдете план бесіди з дитиною, яка хоче навернутися до Христа.

Додаткові наочні посібники
На цупкому папері надрукуйте слова особливого наголосу для кожного уроку. До зворотної сторони 
карток приклейте обрізки бархатистого паперу (для фланелеграфа). Друкуйте слова таким шрифтом, 
щоб діти молодшого віку могли легко прочитати їх. Картку зі словами особливого наголосу помістіть 
на дошці на початку заняття або коли вперше згадуєте істину в уроці.

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

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

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

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

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

1 дізнатися, що діти засвоїли та зрозуміли;

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

3 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 і до інших частин програми заняття. Це допоможе дітям зрозуміти, 
що важлива кожна частина заняття.
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Oгляд

Урок Центральна 
істина Застосування Вірш для запам’ятання

1. Народження 
Христа

Мв. 1:18-25;
Лк. 1:26-38;
Лк. 2:1-20

Ісус Христос – 
єдиний Спаситель.

Для неспасених: З вірою попроси 
Його спасти тебе від гріха.

«… кожен, хто покличе Господнє Ім’я, 
буде спасений» (Рим. 10:13).

2. Ісус уздоровлює 
розслабленого

Мр. 2:1-12

Ісус Христос може 
простити твої гріхи.

Для неспасених: З вірою попроси 
Його простити тебе, і Він 
зробить це.

Якщо ви викладаєте серію уроків тоді 
повторіть вірш Рим. 10:13.

Якщо ви викладаєте даний урок 
окремо, тоді вивчіть вірш:
«... маємо в Ньому... прощення 
провин...» (Еф. 1:7).

3. Суд i розп’яття 
Христа

Мв. 26:57 – 27:66;
Ів. 19;
Лк. 23:39-43

Ісус Христос 
прийняв покарання 
за наші гріхи.

Для неспасених: Повір в Господа 
Ісуса і належатимеш Йому 
завжди.

«... Христос був умер ради наших 
гріхів за Писанням...» (1 Кор. 15:3).

4. Воскресіння 
Христа

Ів. 20;
Лк. 24:1-12

Ти можеш мати 
мир з Богом, тому 
що Ісус Христос 
воскрес!

Для неспасених: З вірою попроси 
Ісуса простити твій гріх і 
матимеш мир з Богом.

«... щоб Ним поєднати з Собою все, 
примиривши кров’ю хреста Його...» 
(Кол. 1:20).

5. Великий Цар

Мв. 28:16-20;
Дії 1:1-11;
Об’яв. 1:9-19;
Об’яв. 22:20

Ісус Христос – Цар! Для неспасених: З вірою попроси 
Ісуса спасти тебе від гріха і 
бути твоїм Царем.

Якщо ви викладаєте серію уроків тоді 
повторіть вірш Кол. 1:20.

Якщо ви викладаєте даний урок 
окремо, тоді вивчіть вірш:
«... щоб кожен язик визнавав: Ісус 
Христос – то Господь...» (Флп. 2:11).
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Урок 1
Народження Христа

Писання
Мв. 1:18-25;
Лк. 1:26-38;
Лк. 2:1-20

Особливий наголос
Ісус Христос – єдиний Спаситель.

Застосування
Для неспасених:

З вірою попроси Його спасти тебе від 
гріха.

Вірш для запам’ятання
«… кожен, хто покличе Господнє Ім’я, буде 
спасений» (Рим. 10:13).

Наочні посібники
 Ілюстрації: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 і 1-8.

 Картка зі словами: «Ісус Христос – єдиний 
Спаситель» (особливий наголос).

 Картка з зображенням хлопчика.

План уроку
Ілюстрація 1-1 Aнгол відвідує Марію

Ісус Христос – 
Син Божий

Ілюстрація 1-2 Марія та Йосип ідуть до 
Віфлеєму

Ілюстрація 1-3 Ісус народився у стайні
Ісус Христос – 

Спаситель від гріха

Ілюстрація 1-4 Анголи з’являються 
пастухам

Ісус Христос – 
єдиний Спаситель

Ілюстрація 1-5 Анголи повертаються в 
Небеса

Ісус Христос ніколи 
не грішив, але помер

 і воскрес, щоб знести 
твоє покарання

Ілюстрація 1-6 Пастухи вирішили піти в 
місто і побачити Немовля
Він може спасти тебе 

від гріха сьогодні

Ілюстрація 1-7 Пастухи знаходять Дитину 
в стайні

Ілюстрація 1-8 Пастухи розповідають 
новину іншим

Він спасе тебе 
сьогодні
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Урок
Така подія відбулася лише один раз за весь час існування світу й 
вже ніколи не повториться. Ти вже чув про це?

Ілюстрація 1-1
Колись давно в невеличкому далекому місті жила дівчина. Вона 
зовсім не була знатною чи багатою. Але якось одного дня з нею 
сталась дивна річ. Дівчина почула, що хтось увійшов у кімнату та 
привітався:

- Вітаю, тебе!

Вона нікого не чекала й тому налякалась, побачивши гостя. То 
був не сусід, і навіть не Йосип, хлопець, з яким вона збиралась 
одружитись. Завітав дуже незвичайний гість, один з Божих 
вісників, Ангол, посланий з Небес, де живе Бог. Ми не знаємо, як 
він виглядав, але дівчина злякалася, побачивши його.

- Не бійся, – лагідно промовив Ангол. – Бог вибрав тебе для 
особливого доручення. Ти матимеш Дитину і назвеш її Ісусом. 
Немовля ж буде величним, то буде Син Божий.

Молода жінка розгубилася. Таке просто неможливе!

- Але як це може статись? Я незаміжня, – вихопилось у неї 
запитання.

Тоді Ангол пояснив, що дівчина стане матір’ю Дитини, але 
Батьком Її буде Бог. Кожна дитина в світі має батьків – матір і 
батька, земних чоловіка і жінку. Але обіцяне Немовля не матиме 
земного батька, Його Батьком буде Сам Бог. Такого ще ніколи 
не було до тих подій і не буде й довіку. Я знаю, що тобі й мені 
важко це зрозуміти. Але, не дивлячись на те, що ми не розуміємо, 
ми можемо вірити, адже про це написано в Біблії. Дитина буде 
Сином Божим. Ангол передвістив, що незабаром Бог Син стане 
Дитиною.

Збентежена дівчина покірливо відказала Анголу:

- Якщо це Божа воля, я бажаю служити Йому.

Після цих слів згоди Ангол відійшов від неї.

Хто-небудь знає, як звали дівчину?
(Дозвольте дітям відповісти).

Її звали Марія. Тож, знаходячись в своєму домі, в Назареті, 
вона багато роздумувала, в неї виникало безліч різних питань. 
Таке просто неможливе... Але Бог може робити неможливе. Чи 
повірять їй? А що скаже Йосип, юнак, з яким вона повинна була 
одружитися?

Спочатку Йосип дуже засмутився, але Бог сказав йому, що Дитина 
Марії була Сином Божим. Йому випаде честь піклуватися про те 
особливе Дитя.
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Ілюстрація 1-2
Напевно, готуючись до народження Немовляти, Марія та Йосип 
раділи й хвилювалися. Місяці спливали швидко. Незабаром 
народиться Дитина. Але одного разу Йосип приніс новину:

- Маріє, ми повинні йти до Віфлеєму.

- Це досить тривала подорож, Йосипе. Ми повинні їхати зараз? – 
напевно, схвильовано питала Марія.

- Гадаю, що так. Імператор бажає порахувати, скільки людей 
живе в його імперії. Отже, ми повинні йти до Віфлеєму, щоб там 
записатися в книгу перепису.

Подружжя приготувалося до подорожі та незабаром вирушило. 
Можливо, Марія їхала на віслюкові. Коли подружжя дісталося до 
міста Віфлеєм, і чоловік, і дружина були дуже втомлені. «Треба 
знайти місце, де можна було б зупинитися», – подумали вони. Але 
це завдання виявилося дуже складним. В місті було повно народу 
– Йосипу і Марії всюди відмовляли. Кожен хазяїн, до якого вони 
звертались, хитав головою і казав:

- Вибачте, у нас немає місця для вас.

Марія була виснажена. Треба було якнайшвидше знайти місце для 
відпочинку. Несподівано один хазяїн запропонував:

- Якщо бажаєте, можете зупинитись у стайні.

Подружжя погодилося. Звичайно, Йосип і Марія не це шукали, 
але стайня краще, аніж взагалі нічого. Вони з радістю увійшли 
всередину і зручно розмістилися, на скільки це було можливо. 
Напевно, в стайні також спали й тварини.

Ілюстрація 1-3
Ш-ш-ш!
(Постарайтеся відтворити звук, схожий на плач немовляти).

То плакала Дитина, тільки-но народжене Немовля. Так, саме там, 
у стайні, народилася Дитина Марії. Можеш пригадати, Хто був 
Батьком Дитини?
(Дозвольте дітям відповісти).

Так, Сам Бог. Саме цю подію ми згадуємо на Різдво – прихід на 
землю єдиного Божого Сина.

Ніжно та з любов’ю Марія і Йосип піклувалися про Немовля, 
дбайливо загортаючи Його в пелюшки. Але, звичайно, в них не 
було ліжка для Дитини.

- Давай покладемо Його до ясел, – напевно, запропонував Йосип.

І подружжя поклало Дитину до ясел, де зазвичай знаходиться їжа 
для худоби. Можливо, спочатку Йосип приніс свіжої соломи, щоб 
Немовляті було зручно.
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Марія та Йосип зачаровано дивилися на маленького Хлопчика. 
Так, Він був справжньою Дитиною. Такі маленькі ніжки та ручки, 
такі крихітні пальчики. Дитину треба було годувати і доглядати, як 
будь-яку іншу. Але те Немовля було незвичайним: то був Божий 
Однороджений Син. До Свого втілення Він завжди перебував 
в Небесах. Його життя не мало початку. Він існував завжди. Він 
був й тоді, коли створювався світ. Саме Він створив його: «Усе 
через Нього повстало…» (Ів. 1:3). Але тепер Божий Син став 
крихітним, безпорадним Немовлям, Яке проводило Свою першу 
ніч на землі в стайні. Як це місце відрізнялося від Небес, де Він 
завжди жив.

- Його звати Ісус, – прошепотіли Марія та Йосип.

Бог сказав їм обом, яким Ім’ям слід назвати Немовля. Ім’я «Ісус» 
має чудове значення. Воно означає «Спаситель», тобто Той, Хто 
визволяє або спасає людей. Бог послав Сина Свого, тому що ми з 
тобою у великій небезпеці та потребуємо спасіння.

Дозвольте розповісти вам про хлопчика Олександра, який був у 
такій самій небезпеці...

- Ні, я не робив цього, чесно, – запевняв Олександр маму. – То 
зробив Микола.

Миколі виповнилося лише два роки, і він аж ніяк не міг пояснити, 
як впав вазон. Мати повірила Олександру, а хлопець радів. Вона 
не знала, що старший син грався м’ячем у вітальні, тобто робив те, 
що йому не дозволяли. Обман допоміг хлопцеві уникнути халепи.

А ти коли-небудь обманював, щоб уникнути покарання? Ти коли-
небудь не слухався батьків? Коли ти чиниш таке, ти не слухаєшся 
Бога. В Біблії Бог наказує кожній людині: «Не кажи неправди» 
і «слухайся своїх батьків». Тому, не слухаючись Бога, ти 
потрапляєш у велику небезпеку. Все те, що не подобається Богові, 
називається гріхом. Бог добрий, святий і праведний, Він повинен 
покарати гріх. Покарання настане після того, як твоє життя на 
землі закінчиться. Тоді ти зустрінешся з Богом і відповідатимеш 
за свою непокору. Біблія говорить, що «всі згрішили» (Рим. 
3:23), тому кожна людина знаходиться у великій небезпеці. Тобі 
необхідно врятуватися, інакше ти зноситимеш вічне покарання за 
все погане, що вчинив. Але ти можеш спастися, тому що Божий 
Син прийшов у світ, щоб стати Спасителем. Ангол сказав Йосипу: 
«... ти ж даси Йому ймення Ісус, бо спасе Він людей Своїх від їхніх 
гріхів» (Мв. 1:21).

Здавалося, що лише Йосип і Марія знають про прихід Спасителя. 
Заклопотані мешканці Віфлеєму нічого не знали про те, що 
сталося в стайні.

В той час за містом панувала тиша. Лише на пагорбах пастухи 
доглядали свої отари. Ця ніч нічим не відрізнялася від інших 
ночей, аж поки…

Прочитайте (або 
попросіть дитину 
старшого віку прочитати) 
вірш з Біблії.

Було б добре 
приготувати малюнок із 
зображенням хлопчика 
і використати в цій 
частині уроку як наочний 
посібник.

Див. Вих. 20:16 і Eф. 6:1.

Покажіть картку зі 
словами: «Ісус Христос 
– єдиний Спаситель» 
(особливий наголос).

Прочитайте (або 
попросіть дитину 
старшого віку прочитати) 
вірш з Біблії.
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Ілюстрація 1-4
… Несподівано промені яскравого світла осяяли все небо, і 
з’явився один з Божих вісників, Ангол. Так само як ти і я, пастухи 
ніколи не бачили Ангола. Вони налякалися і закрили обличчя 
руками.

- Не лякайтеся, – пролунав голос Ангола. – Я приніс вам добру 
новину. У Віфлеємі народився Спаситель. Ви знайдете Його в 
яслах загорнутим у пелюшки.

Раптом небо наповнилося величезною кількістю Анголів, які 
прославляли Бога.

Анголи раділи тому, що вчинив Бог, та проголошували: «Слава 
Богові!»

Ще ніколи на землі люди не бачили так багато Анголів. Бог чинив 
дуже дивні речі. Він любить людей, таких як ти і я. Він знає, що 
ми знаходимось у великій небезпеці, тому що не підкорялися 
Йому. Але Бог послав Свого Однородженого Сина, щоб спасти 
нас. Господь Ісус може визволити тебе від покарання, на яке ти 
заслуговуєш. Він владен спасти тебе від гріха і змінити тебе. Божий 
Син допоможе тобі жити так, щоб твоє життя було до вподоби 
Йому. Анголи принесли пастухам добру новину. Ось чому вони 
раділи й складали хвалу.

Слухаючи та дивлячись на ту велич, пастухи були одночасно 
вражені, налякані, схвильовані та розгублені.

Ілюстрація 1-5
Та вмить знову стемніло. Про прихід Спасителя було звіщено, 
тому Анголи повернулися в Небеса. Але чи міг маленький 
Хлопчик, Немовля, спасти пастухів від їхніх гріхів? Як Він міг 
щось зробити, щоб визволити тебе й мене від Божого покарання?

Маленький Хлопчик був також Богом, отже, Він був дуже 
особливим. Божий Син зростав так само, як і ти. Він вчився 
ходити і говорити. Він грався з друзями, ходив до школи. Але 
Божий Син ніколи не потрапляв у небезпеку, в якій знаходишся 
ти. Він ніколи не обманював і завжди слухався Бога. Божий Син – 
досконалий. Пізніше, коли Йому виповнилося більше тридцяти 
років, Його вбили. Ісуса прибили цвяхами до хреста. Там, на 
хресті Божий Син помирав, і Бог карав Його за наші гріхи. Ісус 
зносив жахливі страждання, коли Бог карав Його за наш обман, 
хитрощі, непокору, погані думки, егоїзм, гнів, заздрість – за 
все погане. Біблія говорить, що Господь Ісус «за наші гріхи дав 
Самого Себе» (Гал. 1:4). Він так сильно полюбив тебе і мене, що 
був готовий знести покарання замість нас.

Ніхто інший не любить тебе так сильно, як Він. Так, Божий Син 
все ще любить тебе, бо сьогодні Він не мертвий. Так, Ісус помер і 
був похований, але третього дня повернувся до життя. Він живий 

Покажіть картку зі 
словами особливого 
наголосу.

Прочитайте (або 
попросіть дитину 
старшого віку прочитати) 
вірш з Біблії.
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сьогодні й вже ніколи не помре. Зараз Божий Син перебуває 
в Небесах, але Він бачить і чує тебе. Якщо ти попросиш Його 
визволити тебе від твоїх гріхів і змінити тебе, Він зробить це. Бог 
обіцяє: «… кожен, хто покличе Господнє Ім’я, буде спасений» 
(Рим. 10:13). Немає іншого Спасителя, лише Ісус. Можливо, ти 
справді бажаєш, щоб Він став твоїм Спасителем, але не до кінця 
розумієш, як «покликати Господнє Ім’я». Можливо, у тебе є 
питання про це. Я з радістю допоможу тобі та дам відповіді з 
Біблії. Після заняття, коли інші розійдуться, будь ласка, підійди до 
мене, й ми поговоримо. Я буду (вчителю, вкажіть місце). Господь 
Ісус – Спаситель, Який дуже потрібен тобі. Він також був потрібен 
пастухам.

Ілюстрація 1-6
- Треба йти до Віфлеєму, – погодилися пастухи.

- Так, давайте побачимо на власні очі те, про що Бог сповістив нам.

Пастухам було не достатньо лише почути про Господа Ісуса. 
Вони хотіли піти та побачити Спасителя на власні очі. Те саме 
стосується й тебе. Дуже добре, що ти чуєш про Господа Ісуса, 
але тобі слід спитати себе: «Чи Він мій Спаситель?» Ти сам 
повинен прийняти Господа Ісуса Христа вірою. Це означає, що ти 
усвідомлюєш, що в тебе не налагоджені стосунки з Богом, і тобі 
прикро за свої гріхи. Це також означає, що ти знаєш, що Господь 
Ісус помер за тебе, і просиш Його прямо зараз врятувати тебе 
від твоїх гріхів. Тоді Ісус стане твоїм Спасителем і змінить твоє 
життя. Не достатньо просто сказати: «Мені сподобалась історія». 
Тобі необхідно зробити щось, почувши цю важливу звістку. Ти 
не можеш піти до Віфлеєму, але можеш зараз попросити Ісуса 
Христа спасти тебе. Пастухи дуже багато втратили б, якби просто 
вислухали добру новину. Але вони залишили свої отари та 
вирушили до міста.

Ілюстрація 1-7
Вони не знали, в який дім у Віфлеємі їм слід іти. Ангол залишив їм 
підказку. Пам’ятаєте, яку?
(Дозвольте дітям відповісти).

Так, Дитина загорнута в пелюшки та лежить в яслах.

Пастухи шукали всюди, поки не знайшли стайню біля одного 
будиночка. Вони зазирнули і побачили людей: чоловіка й жінку. 
Біля них – ясла.

«Напевно, це тут», – подумали вони.

Їхні серця, мабуть, затремтіли від радості.

Гості тихо увійшли і з подивом спостерігали за маленьким 
Немовлям. Напевно, вони схилися на коліна біля ясел, бо знали, 
що Малюк – то їхній Спаситель. Вони ще не розуміли, що одного 

Повідомте дітей, що 
ви готові поговорити з 
ними.

Прочитайте (або 
попросіть дитину 
старшого віку прочитати) 
вірш з Біблії.
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дня Божий Син помре за їхні гріхи, за гріхи Марії, Йосипа та за 
наші.

Пастухи розповіли Марії та Йосипу, що сказав Ангол. Вони 
також розказали, як багато Анголів проголошувало хвалу Богові. 
Можливо, це допомогло Марії та Йосипу зрозуміти, яким чудовим 
і незвичайним був Хлопчик.

Ілюстрація 1-8
Пастухам вже треба було повертатися до своїх отар. Вони 
попрощались і наостанку ще раз подивилися на Дитину. 
Повертаючись на поля, вони дорогою всім розповідали добру 
новину.

- Бог послав Спасителя, Якого Він обіцяв.

- Ми бачили Його в стайні у Віфлеємі.

- Радійте! Бог виявив ласку до нас. Прийшов Спаситель.

- Ангол звістив нам про Нього. Ми ніколи не забудемо небесного 
величезного війська Анголів!

Таким чином новина розповсюджувалась. Від того часу вже багато 
людей почули її. Сьогодні почув її ти. Якщо ти просто послухаєш, 
але нічого не зробиш, то залишишся у великій небезпеці. Все 
погане, що ти чиниш, утримуватиме тебе далеко від Бога, і ти 
зноситимеш довічне покарання.

Ісус Христос може врятувати тебе вже сьогодні. Ти знаєш, що не 
слухався Бога й заслужив на Боже покарання? Чи тобі прикро за 
всі твої погані вчинки? Чи бажаєш ти змінитися? Тоді скажи про 
це Господу Ісусу там, де ти сидиш, тихо в своєму серці. Ти можеш 
сказати приблизно так: «Любий Господи Ісусе, мені прикро за всі 
мої погані вчинки. Я бажаю змінитися. Дякую Тобі за те, що Ти 
прийшов у цей світ і помер за мене. Будь ласка, спаси мене зараз». 
Ось так ти можеш «покликати Господнє Ім’я». Покликавши з 
вірою Господнє Ім’я, ти отримаєш спасіння. Бог обіцяє: «… кожен, 
хто покличе Господнє Ім’я, буде спасений» (Рим. 10:13). Він спасе 
й тебе. Бог сказав, що Господь Ісус спасе «людей Своїх від їхніх 
гріхів» (Мв. 1:21).

Питання для повторення
1. Хто були батьки Немовляти? (Марія була Його мамою, а Бог 

був Його Отцем).

2. В якому місті жили Йосип і Марія? (В Назареті).

3. Чому вони пішли до Віфлеєму? (Імператор хотів порахувати 
мешканців своєї імперії; Йосип і Марія пішли до Віфлеєму, 
щоб там записали їхні імена).

4. Що особливого трапилось, коли вони прийшли до Віфлеєму? 
(Народився Господь Ісус).

Прочитайте вірші з 
Біблії.

Покажіть картку зі 
словами особливого 
наголосу.
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5. Ангол звелів Йосипу назвати Дитину Ісусом. Що означає Ім’я 
«Ісус»? (Спаситель, тобто Той, Хто визволяє або спасає).

6. Від чого Ісус хоче нас спасти? (Від покарання, на яке ми 
заслуговуємо за свій гріх).

7. Як Ісус може стати твоїм Спасителем? (Визнай перед 
Господом Ісусом, що ти – грішник, і попроси Його простити 
тебе).

8. Що робили пастухи, після того, як побачили Ісуса? (Вони 
розповідали про Нього іншим).
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Урок 2
Ісус уздоровлює розслабленого

Писання
Мр. 2:1-12

Особливий наголос
Ісус Христос може простити твої гріхи.

Застосування
Для неспасених: 

З вірою попроси Його простити тебе, 
і Він зробить це.

Вірш для запам’ятання
Якщо ви викладаєте серію уроків тоді повторіть 
вірш Рим. 10:13.

Або

Якщо ви викладаєте даний урок окремо, тоді 
вивчіть вірш:
«... маємо в Ньому... прощення провин...» 
(Еф. 1:7).

Наочні посібники
 Ілюстрація: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7 і 

2-8.

 Картки зі словами: «Ісус Христос може 
простити твої гріхи» (особливий наголос).

План уроку
Ілюстрація 2-1 Новини швидко 

розповсюджувалися: «Він 
прийшов в місто»

Ісус – Бог Син

Ілюстрація 2-2 Розслаблений лежить на 
матраці

Ми всі згрішили 
і заслуговуємо на 
Боже покарання

Ілюстрація 2-3 Друзі розповідають 
хворому про Ісуса

Ілюстрація 2-4 Друзі опускають 
розслабленого в кімнату 
через отвір в даху

Він – єдиний Божий 
Син, Він може все

Ілюстрація 2-5 Ісус говорить з 
розслабленим

Господь Ісус помер 
і воскрес, тому Він 
може простити гріх

Ілюстрація 2-6 Не всі задоволені!
«Ніхто, окрім Бога, не 
може прощати гріхи. За 
кого Він Себе вважає?»

Він знає все 
про твій гріх

Ілюстрація 2-7 Розслаблений встає
Він може простити 

твій гріх

Ілюстрація 2-8 Гріхи розслабленого 
прощено, і його зцілено
Попроси Ісуса простити

 тебе зараз
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Урок
Ілюстрація 2-1
Новина швидко розповсюджувалася:

- Він знову в місті, підемо до Нього.

- Він найкращий Вчитель, якого я коли-небудь зустрічав.

- Він навіть може уздоровлювати хворих. Я не хочу пропустити 
такої нагоди.

- Мій сусід розповідав про Нього. Та я сам хочу побачити Його.

Люди розмовляли про Господа Ісуса Христа. Пам’ятаєш, що на 
минулому занятті ми дізналися про народження Ісуса Христа? 
Сьогодні я розповідатиму про події, коли Він вже став дорослим 
Чоловіком. Ісус повертався додому в Галілею, до Капернауму, і 
багато людей поспішали послухати Його. Були й ті, що не дуже 
раділи Його приходу, а навпаки гнівались і заздрили.

- Хто Він такий? Подивіться, як люди купчаться біля Нього, щоб 
послухати Його. Краще підемо і перевіримо, якій науці Він їх 
навчає, – незадоволено бурчали вони.

Ці люди були дуже побожними, часто говорили про Бога, але не 
любили Сина Божого, Ісуса Христа.

В дім, де навчав Господь Ісус, зійшлося повно народу. Ті, хто не 
міг протиснутися всередину, тиснулися біля дверей. Всі уважно 
слухали Господа Ісуса, Який навчав про Бога і про те, як можна 
належати Йому. Ісус був дуже чудовим Вчителем. Ніхто інший 
не міг так добре навчати. Лише декілька людей зі всіх присутніх 
знали, що кожне слово, сказане Господом Ісусом, йшло від Бога. 
Люди не знали, що Ісус – Бог, Божий єдиний Син. Зовні Ісус 
Христос виглядав, як звичайна людина. Він одночасно був і 
Людиною, і не переставав бути Богом. Ось чому так чудово було 
слухати Його, хоча в будинку ледь вистачало місця!

Але давайте на короткий час залишимо цей переповнений дім і 
завітаємо до іншої оселі в тому ж самому місті...

Ілюстрація 2-2
Можливо, в тій домівці панували тиша й смуток. На матраці лежав 
дуже хворий чоловік. Він був паралізований (розслаблений), тобто 
взагалі не міг рухатись. Лікарі не могли зарадити його хворобі. Не 
існувало таких ліків, щоб вилікувати того чоловіка. Як важко було 
лежати цілими днями! Уяви, як важко не мати здатності бігати, 
стрибати або ходити!

Але в нього були проблеми не лише зі здоров’ям. В поганому 
стані знаходилося й дещо інше. Цього люди не могли так просто 
побачити. Дуже багато разів цей чоловік не слухав Бога. Бог 
велить: «Не жадай чужого» (див. Вих. 20:17). А він, напевно, 
заздрив іншим і бажав мати те, що належить їм. Бог наказує: 
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«Люби Господа, Бога свого, усім серцем своїм…» (Мр. 12:30; 
Повт. 10:12). Але часто цей чоловік зовсім не виявляв любові до 
Бога. Якби всі погані вчинки, зроблені цим чоловіком, записати в 
книгу, то вона вийшла б досить товстою.

Припустимо, що існує така книга про тебе і про мене. Що було б в 
ній написано? Можливо, твій братик отримав на день народження 
машинку з дистанційним управлінням. Дуже гарний подарунок! 
Ти так заздрив, що навіть не міг добре ставитися до братика, 
незважаючи на те, що був його день народження. Бог велить: «Не 
жадай…» (Вих. 20:17). Тому слова «жадав машинку братика» 
обов’язково були б занесені в цю книгу. Але, крім того, в книзі 
було б записано багато інших вчинків, які ти зробив проти Бога…

 «Не вимкнув телевізора, коли звеліла мати».

 «Сварився з сестрою».

 «Роздратовано гримнув дверима».

 «Погано думав про дівчинку зі школи».

 «Сказав неправду, щоб уникнути неприємностей».

 «Списував на контрольній у школі».

 «Сьогодні зовсім не думав про Бога».

І так далі, і тому подібне. Але немає потреби заводити таку 
книгу, тому що Бог знає всі твої погані вчинки. Він навіть знає 
все погане, що ти збираєшся зробити. В очах Господа все це – 
величезна проблема. Погані вчинки Він називає «гріхом». Бог 
ніколи не скаже: «Не має значення – чи є гріх, чи немає». Бог 
бездоганний і праведний, тому коли ми не слухаємось Його, Він 
повинен покарати непокору. Це покарання відбуватиметься і тоді, 
коли твоє життя на землі закінчиться. В Біблії ми читаємо: «... 
людям призначено вмерти один раз, потім же суд...» (Євр. 9:27). 
Бог покарає тебе за все погане, що ти вчинив проти Нього. Боже 
покарання за гріх триватиме вічно. Саме на це заслуговуємо ти і я. 
На це заслуговував і розслаблений.

Ілюстрація 2-3
Раптом біля його дверей почулися кроки. Четверо чоловіків, 
можливо друзів хворого, майже влетіли до кімнати.

- Швидко йдемо, – сказали вони. – Ісус знову в місті!

Ісус? Можливо, цей чоловік вже чув про Ісуса.

«Він – Учитель, Той, що за мить уздоровлює хворих. Можливо...»

Багато часу на роздуми не було, адже друзі вже підняли його ліжко 
(матрац) і швидко вийшли на вулицю.

- Ми впевнені, що Він може уздоровити тебе, – можливо, 
запевняли вони хворого, поспішаючи вулицями міста з ліжком.

Прочитайте (або 
попросіть дитину 
старшого віку прочитати) 
вірш з Біблії.

Прочитайте (або 
попросіть дитину 
старшого віку прочитати) 
вірш Мр. 12:30 з Біблії.
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Друзі не звертали уваги на перехожих, які здивовано озиралися 
на них. Вони вірили, що Господь Ісус може допомогти їхньому 
хворому другові.

Незабаром вони підійшли до оселі, де навчав Господь Ісус. 
Незважаючи на те, що в будинку знаходилося дуже багато людей, 
друзі спробували протиснутися всередину. Але їм не вдалося, 
ніхто з присутніх навіть не поворушився, щоб поступитися. Яке 
розчарування!

Ілюстрація 2-4
Але четверо друзів не зупинилися. Вони порадилися між собою та 
знайшли вихід зі скрутного становища. Друзі понесли хворого до 
сходів, що вели на дах.

Вони дуже обережно піднялися наверх. Дах, напевно, було 
зроблено з глини, змішаної з нарізаною соломою. Таку суміш 
зазвичай кладуть на перекладини і висушують, і вона служить 
доброю покрівлею. Тож чоловіки акуратно поклали свого друга 
на даху і взялися до роботи. Вони почали розбирати покрівлю. 
Друзі твердо вирішили принести свого друга до Господа Ісуса. 
Вони були впевнені, що Він може допомогти. Ісус Христос – Бог 
Син, тож Він може зробити все. Для Нього немає нічого занадто 
важкого. Ті люди вчинили дуже мудро: вони покладались на Ісуса. 
Але чи зможуть вони принести свого друга до Нього?

Отвір в даху став достатньо великим. Чоловіки прив’язали 
мотузки до чотирьох кутів матрацу, обережно просунули ліжко 
крізь дірку та опустили свого друга в кімнату!

Уяви, як дивувалися присутні, бачачи, як дорослі люди 
розбирають дах. Можливо, порох сипався декому на голову! 
Безсумнівно, Господь Ісус припинив навчання, коли хворого 
опустили і поклали прямо перед Ним. Всі бачили, що на ложі був 
дуже хворий чоловік. Чи міг Господь Ісус допомогти йому? Та чи 
допоможе? Всі люди напружено спостерігали і слухали.

Ілюстрація 2-5
Як ти думаєш, що сказав Господь Ісус?
(Дозвольте дітям відповісти).

Він сказав чоловікові:

- Сину, прощаються тобі твої гріхи.

Можливо, дехто з присутніх розчарувався, що Господь Ісус 
не зцілив цього чоловіка. Але Божий Син бачив дві проблеми 
хворого: його гріх і безпосередньо хворобу. Спочатку Ісус 
вирішив першу, найбільшу проблему. Якщо нічого не зробити 
щодо гріхів тієї людини, вона ніколи не зможе жити з Богом в 
Небесах, тобто зноситиме вічне покарання.

Отже, тієї миті Господь Ісус простив усі гріхи хворому. Це було 
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подібно до того, ніби всі гріхи, записані у величезній книзі, було 
стерто, і всі сторінки стали чистими. Бог більше не згадає гріхів 
цього чоловіка (Євр. 8:12). Бог любить його та опікуватиметься 
ним. А коли земне життя цього чоловіка завершиться, він вічно 
житиме з Богом в Небесах і не зноситиме заслуженого покарання. 
Ось що означає отримати прощення.

Якби Бог не надав людині чудової можливості отримати 
прощення гріхів, ані цей чоловік, ані будь-хто інший не змогли 
б очиститися від гріхів. Ми вже знаємо, що Бог ніколи не скаже: 
«Твої погані вчинки не дуже важливі. Я просто забуду про 
них». Бог повинен покарати весь гріх. Саме тому Він послав 
Свого єдиного Сина, Господа Ісуса Христа, на землю. Ісус зніс 
покарання за наші гріхи і за гріхи цього хворого чоловіка. Божий 
Син ніколи не зробив нічого поганого. Він завжди слухався 
Бога. Та приблизно через два роки після зустрічі з розслабленим 
Господа Ісуса Христа прибили цвяхами до хреста, і Божий Син 
помер. Там, на хресті, Бог карав Свого єдиного любого Сина за 
наші гріхи. «... Христос був умер ради наших гріхів...» (1 Кор. 
15:3). Якби Бог не зробив цього, ніхто ніколи не міг би отримати 
прощення. Бог так сильно полюбив нас, що віддав Свого Сина 
на смерть замість нас. Господь Ісус добровільно страждав і помер, 
беручи на Себе покарання, на яке ми заслужили. Ніхто інший не 
любить тебе так міцно. Я впевнений, що хворий також бачив, як 
Господь Ісус любить його. Як чудово, коли найбільша проблема 
людини вирішена! Як радів чоловік, коли Господь Ісус простив 
його гріхи!

Ілюстрація 2-6
Проте, не всі раділи, спостерігаючи, як розгорталися події. Дехто 
з присутніх був дуже незадоволений. Вони нічого не сказали, але 
багато чого подумали!

«Чому оцей чоловік так говорить?»

«Ніхто, окрім Бога, не може прощати гріхи. За кого Він Себе 
вважає? В решті решт, Він лише людина!»

«Чому Він не уздоровив хворого? Ми побачили б, чого варте 
Його слово! Ніхто ж не бачить, прощені хворому гріхи чи ні. 
Занадто легкий вихід зі становища».

Гнівні думки незадоволених спостерігачів перервав Господь Ісус, 
звертаючись до них.

- Чому ви так думаєте? – запитав Він.

Недруги, напевно, здригнулися від подиву. «Що?! Він знає наші 
думки?!» Так, знає, тому що Ісус – Бог. А Бог знає все. «... Він знає 
таємності серця...» (Пс. 43(44):22). Він знає кожен твій гріх, який 
обов’язково було б записано в тій величезній книзі, якби вона 
існувала. Тому, звичайно, Господь Ісус знав думки цих людей.

Покажіть картку зі 
словами: «Ісус Христос 
може простити твої 
гріхи» (особливий 
наголос).

Прочитайте (або 
попросіть дитину 
старшого віку прочитати) 
вірш з Біблії.

Прочитайте (або 
попросіть дитину 
старшого віку прочитати) 
вірш з Біблії.
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Тож Він спитав їх:

- Що легше сказати: «Твої гріхи прощені» чи «Уставай та ходи»?

Але Йому не відповіли. Чому?
(Дозвольте дітям відповісти).

Жоден з розгніваних противників Ісуса не міг прощати гріхи або 
уздоровлювати хворих. Таке під силу лише Богові.

- Я доведу вам, що маю владу прощати гріхи, – вів далі Господь 
Ісус.

Потім, подивившись на хворого, сказав:

- Уставай, візьми ложе своє, та й іди у свій дім.

Ілюстрація 2-7
Люди не зводили очей з хворого. Розслаблений поворушився... 
Сів... Встав зі свого матрацу та скрутив його. Присутні були 
невимовно вражені. Вони бачили, що хворий повністю одужав. 
Тож, так само вони могли бути впевненими в тому, що чоловік 
також отримав повне прощення гріхів. Це зробив Ісус Христос, 
Божий Син.

Він може зробити це і для тебе. Ти маєш велику проблему: гріх 
живе в твоєму серці. Адже ти знаєш, що часто не слухався Бога. 
Можливо, тобі дуже прикро, і ти бажаєш отримати прощення. 
Послухай ці чудові слова з Біблії: «... маємо в Ньому відкуплення 
кров’ю Його, прощення провин...» (Еф. 1:7).

Це означає, що коли ти вірою приймаєш Господа Ісуса, щоб Він 
простив твої гріхи, Він обов’язково зробить це. Божий Син помер 
замість тебе, щоб ти міг отримати прощення. Та третього дня Він 
повернувся до життя. Господь Ісус живий і, незважаючи на те, що 
ти не бачиш Його, Він бачить тебе.

Можливо, ти не повністю розумієш, що значить вірити в Господа 
Ісуса. Тож послухай історію про одного хлопчика, якого звали, 
скажімо, Олексієм. Одного разу хлопчик виліз на високу стіну 
напівзруйнованого старого будинку. Там знаходилася його 
улюблена схованка. Коли ж хлопець хотів вже спускатися вниз, він 
не зміг цього зробити. Сутеніло. Хлопець був один. Але ось він 
почув кроки і голос свого батька.

- Я не можу злізти, тату, – крикнув Олексій.

Його батько підійшов ближче й лагідно сказав:

- Просто стрибай, Олексію, я впіймаю тебе.

Олексій знав, що його батько – сильна людина, тому хлопець 
стрибнув. Батько впіймав сина. Отже, хлопець повірив у силу 
свого батька і довірив себе йому. Вірити в Господа Ісуса – значить 
довіряти Йому себе. Божий Син почує тебе, навіть коли ти тихо, 
в своєму серці, звернешся до Нього. Скажи Йому приблизно 

Прочитайте (або 
попросіть дитину 
старшого віку прочитати) 
вірш з Біблії.

Покажіть картку зі 
словами особливого 
наголосу.
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так: «Господи Ісусе, мені прикро за все погане, що я вчинив. 
Дякую Тобі за те, що Ти помер, щоб я міг отримати прощення. 
Будь ласка, прости мене сьогодні». Якщо ти довіришся Йому, то 
отримаєш прощення гріхів. Це станеться так, ніби кожен твій гріх 
буде стерто з тієї уявної величезної книги. Жоден гріх ніколи вже 
не з’явиться на тих сторінках, тому що все погане, що ти можеш 
вчинити завтра, наступного тижня або наступного року, також 
прощено. Ти ніколи не зноситимеш покарання за свої гріхи. Ти 
матимеш вічне життя з Богом. Як чудово мати прощення!

Ілюстрація 2-8
Чоловік, якого принесли друзі, був дуже щасливим. Його гріхи 
прощено, і хвороба зникла. Тепер він міг самостійно рухати 
руками і ногами. Він міг ходити. Люди, які не пропускали його з 
друзями, тепер відходили, поступаючись йому. Я впевнений, що 
друзі хворого швидко зійшли з даху, щоб зустріти свого здорового 
друга. Всі дивувалися та раділи.

- Ми ніколи не бачили такого, – вигукували люди. – Таке може 
зробити лише Бог!

Той день був дуже особливим для цього чоловіка. Він став 
повністю здоровим і повністю прощеним. Як добре та лагідно 
ставився до нього Господь Ісус!

Господь Ісус любить і тебе. Він бажає простити твої гріхи просто 
зараз. Якщо тобі справді прикро за те, що ти не слухався Бога, 
чи не бажаєш ти цієї ж хвилини з вірою попросити Господа Ісуса 
простити тебе? Тоді Він простить і забуде всі твої гріхи. Пам’ятай 
обітницю, що записана в Біблії: «... маємо в Ньому... прощення 
провин...» (Еф. 1:7).

Питання для повторення
1. Чоловік, про якого ми чули, мав дві проблеми. Чи можеш 

назвати одну з них? (Він був паралізованим і не міг ходити).

2. В чому полягала його друга проблема? (Він не слухався Бога, 
він був грішником).

3. Четверо друзів вирішили приднести розслабленого до Ісуса. 
З якою проблемою вони зіткнулися, підійшовши до будинку? 
(Через великий натовп вони не могли увійти до будинку).

4. Як друзі внесли розслабленого в будинок? (Вони розібрали 
дах будинку і спустили свого друга в кімнату).

5. Що в першу чергу Ісус сказав розслабленому? («Прощаються 
тобі гріхи твої»).

6. Чому деякі люди розгнівалися, почувши слова Ісуса? (Цими 
словами Господь Ісус сказав, що може прощати гріхи, а це під 
силу тільки Богові).

Покажіть картку зі 
словами особливого 
наголосу.

Прочитайте вірш з Біблії.
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7. Як Ісус дізнався про думки людей? (Він – Бог і знає все).

8. Чи можеш навести приклад гріха в нашому житті? (Різні 
відповіді. Приклади в тексті: не вимкнув телевізора, коли 
звеліла мати; сварився з сестрою; роздратовано гримнув 
дверима; погано думав про дівчинку зі школи; сказав 
неправду, щоб уникнути покарання; списував на контрольній 
у школі; сьогодні зовсім не думав про Бога).

9. Чи можеш навести ще  інший приклад? (Різні відповіді).

10. Що ще Господь Ісус сказав розслабленому? («- Уставай, візьми 
ложе своє, та й іди у свій дім»).
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Урок 3
Суд i розп’яття Христа

Писання
Мв. 26:57 – 27:66;
Ів. 19;
Лк. 23:39-43

Особливий наголос
Ісус Христос прийняв покарання за наші гріхи.

Застосування
Для неспасених:

Повір в Господа Ісуса і належатимеш 
Йому завжди.

Вірш для запам’ятання
«... Христос був умер ради наших гріхів за 
Писанням...» (1 Кор. 15:3).

Наочні посібники
 Ілюстрація: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7 і 3-8

 Картка зі словами: «Ісус Христос прийняв 
покарання за наші гріхи» (особливий 
наголос).

План уроку
Ілюстрація 3-1 Чорна картка, що 

символізує гріх
Ми – грішники, а 

Господь Ісус Христос 
ніколи не грішив

Ілюстрація 3-2 Ісус стоїть перед судом 
священиків

Господь Ісус – 
Божий Син

Ілюстрація 3-3 Ісус стоїть перед Пилатом
Господь Ісус 

ніколи не грішив

Ілюстрація 3-4 Воїни б’ють Ісуса
Бог любить нас; Він 

послав Господа Ісуса 
Христа на землю, щоб 
визволити нас від гріха

Ілюстрація 3-5 Ісус несе дерев’яний хрест; 
Його розпинають на хресті
Господь Ісус Христос 

був розіп’ятий за наш гріх

Ілюстрація 3-6 Ісус: «Ти будеш зо Мною 
сьогодні в раю!»

Господь Ісус може 
простити твій гріх 

сьогодні

Ілюстрація 3-7 Ісус помирає
Господь Ісус зробив 
усе, щоб визволити 

нас від гріха

Ілюстрація 3-8 Ісуса поховали
Повір у Нього зараз
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Урок
Ілюстрація 3-1
Аліса згорнулася під ковдрою клубочком і намагалася не згадувати 
про школу.

- Алісо, ти вже встала? Ми вже запізнюємось, – покликала мати.

Так, мамо, я вже встала *, – відповіла дівчинка та ще міцніше 
загорнулась у ковдру.

Через деякий час вона почула кроки на сходах, і швидко скочила з 
ліжка.

Все робилося поспіхом. Дівчинка швидко вбралася, проковтнула 
сніданок, забула почистити зуби, скинула книжки до купи і 
вибігла, забувши свій обід.

Біля дверей школи вона зустріла Галю, відмінницю.

- Ти все домашнє завдання зробила? – спитала Галя.

- Звичайно, воно було дуже легким, – збрехала Аліса* і поспішила 
вперед!

- Привіт, Алісо! – гукнув Пилип, – я бачу ти прийшла з 
відмінницею Галею.

Він злісно посміхнувся.

- Вона надокучлива. Насправді я її ненавиджу, – пробурмотіла 
Аліса. *

Незабаром школярі зібралися в класі. В роботі Аліси були 
помилки. Вона сердито кинула книжки на парту *. Її дуже 
дратувало те, що тепер усе потрібно переробляти знову, в той час, 
коли інші почали займатися ручною працею. Через деякий час 
дівчинка приєдналася до інших, коли вони вже фарбували моделі. 
Таку роботу Аліса виконувала дуже добре. Незабаром урок праці 
завершився й фарби та пензлики треба було покласти на місце.

- Чи все в шафі? – запитала вчителька.

- Так, – відповіла Аліса, вдаючи, що не бачить пензлика на 
підлозі.* Дівчинка зі всіма швидко вийшла з класу...
(Обговоріть з дітьми, чому ви показували чорну картку).

Чорну картку показували щоразу, коли Аліса засмучувала Бога. 
Вона казала неправду, сердилася і нарікала. Всі ці вчинки – 
порушення Божих Заповідей. Якби хтось показував чорну картку 
щоразу, коли ти або я не слухаємо Бога, то ми б бачили її дуже 
часто. Жоден з нас не живе так, як цього хоче Бог. Біблія говорить: 
«... нема доброчинця, нема ні одного!» (Рим. 3:12). Ніхто не живе 
досконалим життям, роблячи лише добро.

Лише один раз на землі жила Особа, Якій ніколи не показали 
б чорну картку. Це Господь Ісус Христос. Він жив досконалим 
життям. Він ніколи не обманював і не гнівався. Він усіх любив. 

Вчителю, розповідаючи 
цю історію, показуйте 
чорну картку (ілюстрація 
3-1) в частинах уроку, 
що позначені зірочкою 
(*).

Перед викладанням 
історії скажіть дітям, 
щоб вони подумали, 
чому чорну картку 
показували саме в тих 
місцях уроку.

Прочитайте (або 
попросіть дитину 
старшого віку прочитати) 
вірш з Біблії.
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Деякі люди дуже пильно приглядалися до Його життя, щоб знайти 
хоча б щось, в чому можна було б звинуватити Його.

Ілюстрація 3-2
Одного разу вороги заарештували Господа Ісуса. Вони хотіли 
засудити Його. Але найголовніша їхня проблема була в тому, що 
вони ні в чому не могли звинуватити Божого Сина. Ті люди навіть 
заплатили декому за неправдиві свідчення проти Ісуса. Та коли 
підкуплені свідки розповідали свої вигадані історії на суді, ніхто 
не повірив їм. Всі знали, що то неправда.

Нарешті суддя, який був до того ж первосвящеником, звернувся 
до Господа Ісуса Христа з питанням:

- То Ти Божий Син?

Господь відповів:

- Самі кажете ви, що то Я.

- Нащо потрібні ще свідки для нас? – вигукнув сердито суддя.

- За такі слова Він повинен померти! – погодились інші.

Чи, може, не треба було Ісусу Христу казати, що Він Божий Син? 
Ні! Господь Ісус говорив правду. В Біблії багато разів написано 
про те, що Він – єдиний Божий Син. Ще до приходу на землю Ісус 
Христос вічно жив в Небесах з Богом Отцем. Бог, навіть, голосно 
промовив з хмари: «Це Син Мій Улюблений...» (див. Мв. 3:17).

Але юдейські начальники не повірили б у це. Вони зненавиділи 
Ісуса, коли Він сказав: «Я й Отець – Ми одне!» (Ів. 10:30). 
Юдейські начальники вирішили, що Ісус повинен померти за такі 
промови. Отже, вони винесли смертний вирок. Крім того, юдеї 
знали, що римському правителю, Понтію Пилату, доведеться 
погодитися. Але перш, ніж відіслати Ісуса Христа до Пилата, вони 
били Його та плювали Йому в обличчя.

Ілюстрація 3-3
Дивлячись на Ісуса Христа, римський управитель міркував: «Юдеї 
заздрять Йому. Саме тому вони й привели Його сюди».

Потім Пилат задавав Господу Ісусу різні питання, але Господь 
мовчав. Правитель знав, що Ісус Христос був доброю Людиною 
й не заслуговував на смерть. Роздумуючи, що робити далі, Пилат 
отримав послання від своєї дружини: «Нічого не май з отим 
Праведником…» (Мв. 27:19). І він добре розумів, що дружина 
має рацію. Але йому було відомо, що, звільнивши Ісуса, він може 
викликати немилість царя та народу і навіть втратити таку високу 
посаду.

- Яке зло вчинив Він? – запитав Пилат юдейських начальників.

А ті не могли згадати нічого поганого, тому що Ісус ніколи не 
грішив. В Біблії ми читаємо, що Божий Син не мав гріха

Прочитайте (або 
попросіть дитину 
старшого віку прочитати) 
вірш з Біблії.
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(2 Кор. 5:21). Це означає, що в Нього ніколи не було поганих 
думок. Він ніколи не казав поганих слів. Всі Його дії, вчинки 
подобалися Богові. Ісус був невинним. Але юдеї кричали:

- Розіпни, розіпни Його!

(Коли людину прибивали до хреста, і вона помирала від болю та 
страждань – таке покарання називалася розп’яттям).

Страх за своє майбутнє не дозволив Пилату вчинити правильно. 
Тож він звелів принести води і вимив руки перед присутніми на 
знак того, що він не винен у смерті цього Чоловіка.

- Я не знайшов нічого поганого в цій Людині, – сказав він. – Ви 
візьміть і розіпніть Його.

Ілюстрація 3-4
Саме це жадали почути юдейські начальники. Нарешті їхній 
ненависний ворог помре.

Тим часом Пилат дозволив воїнам бити Ісуса. Потім воїни 
наділи на Нього багряницю і вінок, сплетений з терену. Воїни 
насміхалися над Божим Сином і говорили Йому, знущаючись:

- Вітаємо тебе, Царю Юдейський!

Вони плювали на Нього і били Його. Господь Ісус не кричав на 
них і не захищався. Він тихо сприймав усе. Божий Син за одну 
мить міг знищити всіх Своїх ворогів, адже Він – Бог. Але Він не 
зробив цього. Ісус Христос терпляче зніс усі страждання, тому 
що Він любить тебе і мене. Він знав, що так само, як Аліса, про 
яку ми чули на початку уроку, ми багато разів засмучуватимемо 
Бога. Він знав, що ми ніколи не зможемо жити з Богом через наші 
гріхи. Навіть ще до того, як Бог створив світ, Він задумав послати 
Свого Сина, Який постраждав би за наші гріхи (1 Пет. 1:18-21). 
Господь Ісус знав, що Він повинен знести знущання і наругу, щоб 
здійснити Божий задум.

Ілюстрація 3-5
Коли воїни назнущалися над Господом Ісусом, вони зірвали з 
Нього багряницю і дали Йому великого дерев’яного хреста. Саме 
до цього хреста незабаром Ісуса приб’ють цвяхами. Хрест був дуже 
важким, а Ісус заслаб від знущань. Божий Син спіткнувся і впав. 
Тоді воїни примусили іншого чоловіка нести хрест до Голгофи.

Там воїни великими цвяхами прибили руки і ноги Господа до 
хреста. Потім хрест підняли. На ньому висів досконалий Божий 
Син, а з ран текла Його дорогоцінна кров.

Як жорстоко і несправедливо! Як боляче було Господу Ісусу! Біблія 
говорить нам, що «Він був ранений за наші гріхи» (Іс. 53:5). 
«Гріхи» – це непокора Богові. Ті страждання і знущання Господь 
Ісус зносив саме через нашу непокору. Він, Божий Син, брав на 
Себе нашу провину і наше покарання.

Покажіть картку зі 
словами: «Ісус Христос 
прийняв покарання за 
наші гріхи» (особливий 
наголос).

Прочитайте (або 
попросіть дитину 
старшого віку прочитати) 
вірш з Біблії.
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Ілюстрація 3-6
Люди, що спостерігали, як карають Ісуса на Голгофі, глузували 
з Нього й не співчували Його друзям, які дуже сумували через 
жорстокі страждання свого бездоганного, лагідного Вчителя. А 
вороги Ісуса раділи. Тепер їм не треба перейматися через Його 
чуда або вчення.

Того дня розіп’яли ще двох людей, злодіїв. Вони були покарані 
за погані вчинки. Злодії дивилися на Господа Ісуса, бо Його 
розіп’яли на хресті між ними. Вони грубо насміхалися, кажучи 
Йому:

- Давай, спаси Себе й нас!

Їм не було прикро за зроблені погані вчинки. Вони просто хотіли, 
щоб Господь Ісус врятував їх від жахливого покарання та смерті. 
Та Божий Син не відповідав їм.

Але раптом один зі злодіїв припинив проклинати Ісуса та 
знущатися з Нього. Він почав дещо усвідомлювати. Врешті злодій 
сказав своєму товаришу:

- Замовкни! Чи ти не бачиш, що ми справедливо засуджені? А цей 
Чоловік не заслуговує на таку кару.

Злодій, напевно, зрозумів, що незабаром помре. Тоді йому 
доведеться зустрітися з Богом. Як жахливо зустріти величного, 
святого і праведного Бога, якщо в твоєму житті мають місце гріхи і 
погані вчинки. Але хто міг допомогти йому? В ту хвилину злодієві 
стало дуже прикро за те, що він так погано і марнотратно прожив 
своє життя.

Якимось чином чоловік усвідомив, що Господь Ісус може 
допомогти йому. Тому, звертаючись до Господа Ісуса, він сказав:

- Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє! (Лк. 
23:42).

Незважаючи на жахливі страждання, Господь Ісус любив цього 
розбійника. Він відповів:

- Ти будеш зо Мною сьогодні в раю! (Лк. 23:43).

Тобто там, де перебуває Бог.

Господь Ісус був покараний також за всі гріхи цього розбійника. 
Тому Він міг простити всі його гріхи і підготувати його до зустрічі 
з Богом.

Сьогодні Господь Ісус може зробити те саме й для тебе. Якщо тобі 
справді прикро, і ти з вірою попросиш Господа Ісуса простити всі 
твої гріхи, Він зробить це. Можливо, ти бажаєш зробити цей крок, 
але маєш питання. Я з радістю поясню тобі все на підставі Біблії. 
Коли інші підуть додому, будь ласка, залишись на своєму місці. 
Тоді я знатиму, що ти бажаєш поговорити про те, як отримати 
прощення. Я розкажу тобі, що Бог говорить в Біблії. Тобі 

Покажіть картку зі 
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потрібно, щоб Господь Ісус простив твої гріхи. Це було потрібно 
й розіп’ятому злодію. Як чудово знати, що після життя на землі він 
вічно житиме з Богом!

Тільки-но подумай, як страждав Господь Ісус за того розбійника і 
за нас. Але найгірше чекало попереду.

Ілюстрація 3-7
О дванадцятій годині, опівдні, небо потемніло. Зазвичай в цей час 
сонце ще було високо в небі. Але тепер діялося щось незвичайне: 
темрява тривала довгих три години. В цей час Бог покарав Свого 
Єдиного Сина так, ніби це Його Син казав неправду, ненавидів 
людей, вбивав, заздрив, крав, говорив погані слова і чинив усі інші 
погані речі. Ми знаємо, що Господь Ісус Христос ніколи не зробив 
нічого поганого. Він зносив на Собі наше покарання: «... Христос 
був умер ради наших гріхів...» (1 Кор. 15:3). Покарання було 
таким жахливим, що ми навіть не можемо до кінця усвідомити 
цього.

Раптом в темряві пролунав крик:

- Боже Мій, Боже Мій, нащо Мене Ти покинув? (Див. Мв. 27:46).

Господь Ісус кликав до Бога. Батько залишив Свого Сина, тому що 
тієї миті Господь Ісус узяв на Себе всі наші гріхи. Бог абсолютно 
бездоганний і святий, Він навіть не може дивитися на гріх. Лише 
одного разу Бог Отець залишив Свого Сина. Нарешті страждання 
закінчилися.

Тоді Господь Ісус вигукнув: «Звершилося!» – і потім помер.

Божий Син зробив усе необхідне для того, щоб позбавити нас 
гріха. Чи це означає, що всі люди вже позбавлені гріха й кожен 
житиме з Богом в Небесах? Ні! В Біблії ясно написано, що ми 
повинні вірою прийняти Господа Ісуса, щоб Він простив наші 
гріхи. Лише за такої умови ти позбавишся гріха і будеш готовий до 
життя в Небесах.

Припустимо, ти захворів і лікар дає тобі ліки. Він каже:

- Приймай ліки – і швидко одужаєш.

Якщо ти покладеш ліки біля свого ліжка і лише дивитимешся на 
них, ти одужаєш? Звичайно ні! Ти повинен приймати їх. Подібне 
стосується страшної проблеми твого гріха. Сьогодні ти почув про 
те, що Господь Ісус зробив для тебе. Але, якщо ти лише чутимеш 
про Нього, це ніколи не допоможе тобі позбавитися гріхів і 
не врятує тебе від Божого покарання. Тобі необхідно з вірою 
попросити Господа Ісуса простити твої гріхи, якщо тобі справді 
прикро, і ти бажаєш змінитися. Божий Син може зробити це для 
тебе, тому що Він не залишився мертвим. Ісус Христос живий. 
Біблія говорить: «Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого 
Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув (це 
означає бути відділеним від Бога і зносити вічне покарання), але 
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мав життя вічне» (Ів. 3:16). Якщо ти приймеш Господа Ісуса, ти не 
зноситимеш вічне покарання за свої гріхи. Навпаки, ти матимеш 
вічне життя, знатимеш Бога і належатимеш Йому завжди. Ось 
чому Однороджений Божий Син страждав і помер.

Ілюстрація 3-8
Друзі Господа Ісуса ще не розуміли значення тієї великої справи 
– смерті Христа. У великому горі двоє з них зняли тіло Ісуса з 
хреста, обережно загорнули в тканину і поклали в гробницю.

«Ми більше ніколи не побачимо Його», – напевно подумали 
вони.

Друзі не усвідомлювали, яка чудова несподіванка чекала на них. 
Господь Ісус повернувся до життя! Він живий. Тому ти можеш 
попросити Його простити твої гріхи. Божий Син може оселитися 
в твоєму серці і допомагати тобі жити для Нього. Він живий, і ти 
можеш пізнати Його.

В Біблії ми читаємо, що кожен, хто повірить в Ісуса, не згине, 
але матиме життя вічне (Ів. 3:16). А що станеться з тими, хто не 
прийме Його? Вони загинуть, вони зноситимуть вічне покарання.

А що зробиш ти? Чи ти приймеш Господа Ісуса вже зараз? Якщо 
тобі прикро за все погане, що є в твоєму житті, й ти бажаєш 
позбавитися цього, тоді вже зараз, тихо, там, де ти сидиш, розкажи 
про це Господу Ісусу. Ти можеш сказати приблизно так: «Любий 
Господи Ісусе, я знаю, що Ти страждав і помер за мене. Щиро 
дякую Тобі. Будь ласка, прости мене, забери мої гріхи. Я бажаю 
навіки належати Тобі. Я хочу жити так, як подобається Тобі». 
Якщо ти вірою приймеш Господа Ісуса Христа, то не загинеш, але 
матимеш життя вічне (див. Ів. 3:16).

Питання для повторення
1. Коли вороги арештували Господа Ісуса, якими Його словами 

вони звинуватили Його, щоб засудити до смерті? (Вони 
спитали Його: «То Ти Божий Син?» Ісус відповів: «Самі 
кажете ви, що то Я»; Господь Ісус дав їм зрозуміти, що Він – 
Бог).

2. Що дружина послала сказати Пилату? («Нічого не май з отим 
Праведником…»).

3. Коли Пилат запитав юдейських начальників: «Яке зло 
вчинив Він?...», що кричали начальники? («Розіпни, розіпни 
Його!»).

4. Поруч з Ісусом розіп’яли двох злочинців. Один з них 
зневажав Господа Ісуса. А про що попросив Ісуса інший 
злочинець? («Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у 
Царство Своє!»).

5. Що незвичайного трапилось опівдні? (Зазвичай в цей час 
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сонце ще було високо в небі; але коли розіп’яли Ісуса, темрява 
тривала три години).

6. Що промовив Ісус перед смертю? («Звершилося!»).

7. Що Він хотів цим сказати? (Він звершив усе необхідне, щоб 
визволити нас від гріха).

8. Чи означає це, що кожна людина вже позбавилась гріхів 
і житиме з Богом в Небесах? (Ні! Спочатку ти повинен 
повірити в Господа Ісуса, щоб Він простив твої гріхи).
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Урок 4
Воскресіння Христа

Писання
Ів. 20;
Лк. 24:1-12

Особливий наголос
Ти можеш мати мир з Богом, тому що Ісус 
Христос воскрес!

Застосування
Для неспасених:

З вірою попроси Ісуса простити твій 
гріх і матимеш мир з Богом.

Вірш для запам’ятання
«... щоб Ним поєднати з Собою все, 
примиривши кров’ю хреста Його...» (Кол. 1:20).

Наочні посібники
 Ілюстрації: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7 і 4-8.

 Картка зі словами: «Ти можеш мати мир 
з Богом, тому що Ісус Христос воскрес!» 
(особливий наголос).

План уроку
Ілюстрація 4-1 Тіло Ісуса поховали в 

гробниці
Через свій гріх ти 
ворогуєш з Богом

Ілюстрація 4-2 Жінки повідомляють 
Петру та Івану, що тіла 
Ісуса немає в гробниці

Ілюстрація 4-3 Петро та Іван ідуть до 
гробниці

Воскресіння Ісуса 
доводить, що Він

 – Син Божий

Ілюстрація 4-4 Ісус з’являється Марії в саду
Ті, хто вірять в Господа 
Ісуса Христа, житимуть 

з Ним вічно; ті, хто 
не вірять у Нього, 

залишаються 
ворогами Богу

Ілюстрація 4-5 Друзі Ісуса збираються 
разом

Ілюстрація 4-6 Ісус: «Мир вам!»
Бог покарає гріх, але 
Господь Ісус Христос 

помер, щоб примирити 
нас із Богом

Ілюстрація 4-7 Учні розповідають Хомі, 
що бачили Ісуса

Ілюстрація 4-8 Ісус показує Хомі рани
Повір у Нього сьогодні 
і матимеш мир з Богом
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Урок
- Що сталося? – запитав Максим, зустрівши дуже сумну Світлану.

- Старенький Петро Антонович, який жив у квартирі над нами, 
помер, – відповіла вона.

- О! – Максим не знав, що сказати.

- Він дуже добре ставився до мене. Завжди дарував мені гроші на 
день народження, – сумно проговорила дівчинка.

- Не сумуй! Сльозами біді не зарадиш, – підбадьорив її хлопець.

- Але мені сумно. Я більше ніколи його не побачу. До речі, що таке 
смерть? Як це «померти»? – вела далі дівчина.

Максим не знав точно, як відповісти на таке запитання. Він чув, як 
його старший брат говорив про це.

- Коли людина помирає, вона повністю зникає, це кінець її 
існування, – пояснив хлопець.

Але така відповідь ще більше засмутила Світланку. Ані вона, ані 
Максим не знали, що Бог говорить нам в Біблії про смерть. Бог 
каже, що коли людина помирає, вона не перестає існувати. Тіло 
людини ховають, а та частина її єства, яка думає, любить, радіє або 
сумує, продовжує жити. Біблія називає цю частину нашою душею. 
Твоя душа, твоє єство, живе після життя на землі.

Ілюстрація 4-1
Друзі Господа Ісуса знали, що душа їхнього Вчителя не померла. 
Але вони дуже сумували. Ісус помер, учні були впевнені в цьому. 
Його тіло загорнули в полотно і поклали в гробницю. До входу в 
печеру привалили величезний камінь.

Учні ще ніколи в житті не почувались настільки розчарованими і 
розгубленими.

«Як міг померти Божий Син?»
«Він був добрим і бездоганним, але зазнав найгіршої смерті. Це 
несправедливо».
«Ми більше ніколи не побачимо Його. Він мертвий».

Можливо, так думали друзі Ісуса Христа. Вони ще не розуміли, що 
смерть Господа входила в Божий задум. Кожна людина, ти, ти, ти і 
ти, і я також, противиться Богові. Господь велить: «Не жадай…» 
(Вих. 20:17). Твоєму другу подарували новий сучасний велосипед, 
а в тебе старий. Ти сумуєш через це, адже заздриш. Бог наказує: 
«Люби свого ближнього, як самого себе!» (див. Мр. 12:31; Лев. 
19:18). Але ти погано думаєш про інших, ображаєш їх та сваришся 
з ними. Своєю непокорою ти ніби кажеш Богові: «Ні! Я не йтиму 
Твоїм шляхом!» Ти повстаєш проти Нього. Звичайно, Богові не 
до вподоби життя всіх тих, хто протистоїть Йому. Але Бог любить 
нас так міцно, що приготував особливий план: Його Єдиний Син 
помер для того, щоб між нами і Богом запанував мир.

Покажіть картку зі 
словами: «Ти можеш 
мати мир з Богом, 
тому що Ісус Христос 
воскрес!» (Особливий 
наголос).
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Учні Ісуса Христа ніколи не забудуть того страшного дня 
розп’яття. Наступний день також був сповнений суму й 
самотності. Здавалося, такі дні відтепер тягнутимуться довіку. 
Друзі Ісуса багато чого сподівались, але їхні надії розбилися.

Ілюстрація 4-2
В неділю, рано вранці, двоє учнів Господа Ісуса, Петро та Іван, 
дуже здивувалися, коли декілька жінок прибігли до них. Жінки 
були страшенно вражені.

- Тіло Господа забрали з гробу, – промовили вони, ледь 
переводячи подих. – Тепер ми не знаємо, де поклали Його!

- На світанку ми пішли до гробу, щоб покласти пахощів на тіло 
Господа. Величезний камінь вже був відвалений. Тіло щезло. 
Допоможіть!

Як прикро було Іванові та Петрові: невже вороги Господа Ісуса 
могли вчинити таке?! Учні швидко вирушили до гробу, щоб 
побачити все на власні очі. Іван прибіг першим, зупинився біля 
входу і зазирнув всередину. Він був вражений тим, що побачив. 
Потім підбіг і Петро. Він легко відсторонив Івана та увійшов 
прямо в гріб. Петро також здивувався.

Ілюстрація 4-3
Учням відкрилася дивна картина: полотно, в яке було загорнуте 
тіло Господа, залишалось акуратно складеним. Але тіла Господа 
Ісуса не було. Петро та Іван зрозуміли, що вороги не крали тіла. 
Сталося щось зовсім інше, чого вони не могли пояснити.

Господь Ісус повернувся до життя. Його не було в гробниці, адже 
Він був живий. Нікому та ніколи не вдавалося повертатися до 
життя з мертвих. Таке під силу лише Богові. Повернувши Господа 
Ісуса до життя, Бог довів, що Ісус – справді Його Син.

Йдучи від гробу Іван і Петро вже не сумували, а, мабуть, дуже 
раділи. Можливо, учні згадали, як Господь Ісус багато разів казав 
їм, що після смерті Він знову житиме. Так, Ісус Христос воскрес і 
живий. Його не було в гробі. Але де Він був?

Ілюстрація 4-4
Петро та Іван не знали, що насправді Господь Ісус був у саду, біля 
гробу. Там був ще хтось. Марія Магдалина, ще один друг і учень 
Господа Ісуса. Жінка була вбита горем. Вона ніяк не могла прийти 
до тями: невже тіло Господа вкрали? Крізь сльози Марія побачила 
чоловіка, який лагідно звернувся до неї:

- Жінко, чому ти плачеш?

Плачучи, вона відповіла:

- Пане, якщо ти взяв Його тіло, будь ласка, скажи мені, де воно.

Чоловік відказав:
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- Маріє!

Жінка враз впізнала цей голос. Вона миттєво підвела очі. Не було 
сумніву, перед нею стояв Господь Ісус.

- Вчителю! – радісно вигукнула вона.

То був дійсно Господь Ісус Христос. Його тіло не вкрали. Вчитель 
був поруч із нею, розмовляв. Він живий!

- Я повертаюся до Свого Батька, – сказав Він Марії.

Незабаром Ісус повинен був повернутися в Небеса. Він ніколи 
вже не помре. В Біблії записано слова Господа Ісуса: «… був Я 
мертвий, а ось Я Живий на вічні віки» (Об’яв. 1:18). Ті, хто 
вірою прийняв Господа Ісуса, щоб Він простив їхні гріхи, вічно 
житимуть з Ним. Життя з Господом Ісусом ніколи не закінчиться, 
тому що Ісус більше ніколи не помре. Але ті, хто не прийняв Його, 
і чиї гріхи не прощено, все ще залишаються ворогами Бога. Вони 
не зможуть жити з Богом. Такі люди підуть у місце покарання, що 
називається пеклом.

Марія Магдалина була однією з тих, кого Господь Ісус простив. 
Жінка раділа, адже знову могла говорити зі своїм Господом. Марія 
побігла до учнів Господа Ісуса, щоб розповісти їм радісну новину:

- Я бачила Господа!

Ілюстрація 4-5
Неділя не стала сумним днем, як того чекали учні. Поступово 
вони дізнались про все, що сталося того визначного недільного 
ранку. Ще до світання прийшов Ангол і відвалив камінь, щоб 
люди могли побачити, що Господа Ісуса немає в гробниці. Коли це 
сталося, вартові дуже перелякалися і втекли.

Ввечері того ж дня друзі Господа Ісуса зібралися разом. Їм 
потрібно було багато про що поговорити. Дехто з них вже бачив 
Господа, інші – ще ні. З деякими розмовляв Ангол, а з іншими 
– ні. З перестороги учні зачинили двері. Юдейські начальники 
могли заарештувати їх будь-якої миті. Така думка лякала учнів.

Iлюстрацiя 4-6
Аж ось раптом сталася вражаюча подія. Господь Ісус з’явився в 
кімнаті. Він не відчиняв двері, проте якось увійшов! Божий Син 
змінився. Він міг входити до кімнати та виходити, не відкриваючи 
дверей. Але Його тіло було справжнім. Деякі учні вже торкалися 
Його, інші бачили, як Він їсть. Тепер вони всі могли бачити свого 
Господа. Від подиву в них, напевно, аж подих перехопило. Тоді 
Господь Ісус звернувся до них:

- Мир вам.

Можливо, Він хотів сказати, що учні не повинні сваритись один 
з одним? Ні, Ісус цим звертанням хотів сказати, що учням не 
потрібно непокоїтися або лякатися. Він з ними.

Прочитайте (або 
попросіть дитину 
старшого віку прочитати) 
вірш з Біблії.
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Але про дещо тобі й мені все ж слід непокоїтися. Тобі слід 
непокоїтися про те, що ти не слухаєшся Бога, протистоїш Йому. 
Тобі необхідно зі страхом думати про те, що станеться після життя 
на землі, якщо ти й надалі не слухатимешся Бога. Біблія говорить, 
що після життя на землі справжній ти, твоя справжня сутність, 
повинна зустрітися з Богом (Євр. 9:27). Але як жахливо зустрітися 
з Ним, якщо ти ще Його ворог і протистоїш Йому. Бог змушений 
буде покарати тебе навіки.

Але Господь Ісус сказав Своїм друзям: «Мир вам». Потім Він 
дещо показав Своїм учням, щоб допомогти їм зрозуміти, чому 
вони могли мати мир. Божий Син показав рану від списа. Потім 
Він простягнув Свої руки, щоб учні побачили сліди від цвяхів.

Господь Ісус помер за них і за нас. Він помер, щоб укласти мир між 
нами та Богом. Іноді, коли іде війна, хтось намагається припинити 
боротьбу. Єдиний засіб укладання миру між Богом і людьми – це 
смерть Божого Єдиного Сина за людські провини. І Господь Ісус 
зробив це, Він пролив Свою кров, щоб примирити тебе з Богом. 
Ісус Христос уклав мир «... кров’ю хреста Його…» (Кол. 1:20). 
Повернувши Свого Сина до життя, Бог показав, що смерть Ісуса 
Христа відновила мир між нами і Богом. Якщо тобі прикро через 
те, що ти протистоїш Богові, й ти з вірою попросиш Господа 
Ісуса простити твої гріхи, тоді між тобою і Богом настане мир. 
Ти більше не будеш ворогом Богові. Тобі вже не потрібно буде 
перейматися тим, що станеться після життя на землі. Бог візьме 
тебе в Небеса, і ти вічно житимеш з Ним. Як чудово, що Господь 
Ісус живий!

Ілюстрація 4-7
Всі друзі Господа, що знаходилися в тій кімнаті, дуже раділи. Але 
серед них не було Хоми. Звичайно, інші учні казали йому:

- Ми бачили Господа.

Вони розповіли йому про те, що побачили і почули. Але Хома 
вперто повторював:

- Не повірю в це, доки не побачу слідів від цвяхів, і доки не 
доторкнуся до них.

Як ти вважаєш, чи сповнював серце Хоми мир? Ні! Цілих вісім 
днів він бачив, як раділи і тішились його друзі. Але щодо Хоми, 
то ця історія здавалася йому занадто чудовою як для правди. 
Можливо, він подумав: «Якщо це дійсно так, то я не хочу знову 
пропустити зустріч із Ним». Отже, він вирішив надалі перебувати 
разом з іншими учнями.

Ілюстрація 4-8
Минуло вісім днів, і повторилася дивина. Господь Ісус увійшов до 
кімнати крізь зачинені двері. Знову Він привітався з учнями:

- Мир вам!

Покажіть картку зі 
словами особливого 
наголосу.

Прочитайте (або 
попросіть дитину 
старшого віку прочитати) 
вірш з Біблії.
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Потім Божий Син сказав:

- Хомо, простягни свого пальця сюди, та на руки Мої подивись... І 
не будь ти невіруючий, але віруючий!

Господь Ісус хотів, щоб Хома також повірив. Один цей учень дуже 
багато значив для Божого Сина. Ти також дуже багато значиш для 
Нього. Ісус Христос хоче, щоб ти припинив свою ворожнечу з 
Богом. Він бажає, щоб ти повірив у те, що Його смерть була заради 
миру між тобою ы Богом. Господь Ісус живий сьогодні. Хоча ти не 
можеш бачити Його, ти можеш бути впевненим, як тоді Хома.

Тремтячи від страху і подиву, Хома вигукнув:

- Господь мій і Бог мій!

Хома повірив. Того дня його життя змінилося. Тепер серце Хоми, 
як й інших учнів, сповнював мир. Хома точно знав, що Господь 
Ісус живий.

Ти не можеш бачити Господа Ісуса сьогодні, адже Він перебуває 
в Небесах. Але ти можеш повірити в Нього. Чи бажаєш ти 
припинити свою ворожнечу з Богом і залишити непокору Йому? 
Чи ти знаєш, що Ісус Христос помер заради укладення миру 
між тобою і Богом? Чи бажаєш ти повірити в Нього тепер? Ти 
можеш звернутися до Ісуса Христа вже зараз там, де сидиш. Не 
обов’язково говорити з Ним вголос. Звернися до Нього тихо в 
своєму серці. Скажи Ісусу приблизно такі слова: «Господи Ісусе, 
прости, що я не слухався Бога і протистояв Йому. Будь ласка, 
уклади мир між нами. Дякую Тобі за те, що Ти помер заради миру 
між нами». Господь обіцяє, що ми матимемо «мир із Богом» 
(Рим. 5:1), якщо з вірою приймемо Господа Ісуса Христа. А коли 
наше життя на землі закінчиться, ми вічно житимемо з Богом.

Питання для повторення
1. Що розповіли жінки, відвідавши гробницю Ісуса? («Тіло 

Господа забрали з гробу. Ми не знаємо, де поклали Його!»).
2. Які два учні прибігли до гробниці, щоб побачити все на власні 

очі? (Петро та Іван).
3. Хто зустрівся з воскреслим Ісусом в саду? (Марія Магдалина).
4. Чому, збираючись разом, друзі Ісуса зачиняли двері? (Вони 

боялися, що юдейські начальники заарештують і їх також).
5. Що незвичайного трапилося, коли учні знову зібралися 

разом? (Господь Ісус раптом з’явився в кімнаті, увійшовши 
крізь зачинені двері).

6. Кого не було з учнями, коли з’явився Господь Ісус? (Хоми).
7. Коли, вісім днів по тому, Господь Ісус з’явився учням, що Він 

сказав Хомі? («Хомо, простягни свого пальця сюди, та на 
руки Мої подивись... І не будь ти невіруючий, але віруючий!

8. Який біблійний вірш ми вивчили? («... щоб Ним поєднати з 
Собою все, примиривши кров’ю хреста Його...» (Кол. 1:20)).

Покажіть картку зі 
словами особливого 
наголосу.

Прочитайте вірш з Біблії.

Покажіть картку зі 
словами особливого 
наголосу.
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Урок 5
Великий Цар

Писання
Мв. 28:16-20;
Дії 1:1-11;
Об’яв. 1:9-19;
Об’яв. 22:20

Особливий наголос
Ісус Христос – Цар!

Застосування
Для неспасених:

З вірою попроси Ісуса спасти тебе від 
гріха і бути твоїм Царем.

Вірш для запам’ятання
Якщо ви викладаєте серію уроків тоді повторіть 
вірш Кол. 1:20.

Або

Якщо ви викладаєте даний урок окремо, тоді 
вивчіть вірш:
«... щоб кожен язик визнавав: Ісус Христос – то 
Господь...» (Флп. 2:11).

Наочні посібники
 Ілюстрації: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7 і 5-8.

 Картка зі словами: «Ісус Христос – Цар!» 
(Особливий наголос).

План уроку
Ілюстрація 5-1 Учні розмовляють

Господь Ісус живий

Ілюстрація 5-2 Ісус: «Ідіть по цілому 
світові, та всьому створінню 
Євангелію проповідуйте!»

Господь Ісус живий і 
хоче бути Царем

 твого життя

Ілюстрація 5-3 Ісус возноситься в Небеса
Господь Ісус перебуває 

в Небесах і царює 
над всім

Ілюстрація 5-4 Учні розповсюджують 
Євангелію і багато людей 
вірить

Тільки Господь Ісус 
Христос може вирішити

 проблему гріха

Ілюстрація 5-5 Степана заарештували і 
побили камінням
Господь Ісус Христос

 – Цар над усім

Ілюстрація 5-6 Івана арештували і 
переправили на острів

Ілюстрація 5-7 Іван бачить Ісуса
Господь Ісус Христос – 
Величний Цар і може

 змінювати життя

Ілюстрація 5-8 Ісус повернеться
Цар повернеться – 

будь готовим!
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Урок
- Ось дерево, де ми влаштовували схованку! – вигукнув Сашко.

(Разом з братом вони завітали до села, де колись жили).

- А ось, дивись, ставок! Тут ми влаштовувати перегони в човнах, – 
сказав Павло.

- Пам’ятаєш, Павло, той день, коли ти впав у ставок, а потім 
намагався прослизнути додому так, щоб мати не побачила? – 
згадував Сашко.

- Як радісно повернутись у цей дім. Так багато добрих спогадів 
пов’язано з ним! – відповів Павло.

Ілюстрація 5-1
Перебуваючи в Галілеї, друзі Господа Ісуса Христа також багато 
чого згадували. Вони згадували, як Господь Ісус нагодував більше 
п’яти тисяч людей лише п’ятьма хлібами і двома рибками. Вони 
ніколи не забудуть ту ніч, коли на озері здійнявся шторм, а Господь 
Ісус наказав бурі вщухнути, й природа підкорилася Йому! Учні 
часто сиділи на березі озера, слухаючи свого Господа. З цим 
місцем було пов’язано багато спогадів! Як добре, що Господь Ісус 
переказав їм, що знову зустрінеться з ними в Галілеї!

- Ось Вчитель! – сказав хтось, вказуючи на Людину, що була від 
них на чималій відстані.

- Ні, це не Він, – відповів інший.

Коли постать наблизилася, учні могли розгледіти, Хто то був.

- Це Господь! – зраділи вони.

Щастя переповнювало серця учнів, адже їхній Вчитель і Господь 
не залишився мертвим. Він помер на хресті, але повернувшись 
до життя, довів, що Він набагато сильніший від смерті. Учні вже 
декілька разів бачили свого Господа і говорили з Ним. І щоразу, 
зустрічаючи Його, вони раділи. Ісус помер, але повернувся до 
життя! Тепер Ісус хотів сказати Своїм друзям щось дуже важливе.

Ілюстрація 5-2
- Дана Мені всяка влада на небі й на землі, – сказав Він.

Що? Вся влада? Так, Бог Отець дав Своєму Однородженому 
Сину право і владу чинити все, що Він визнає за справедливе. Ісус 
владен змусити будь-яку людину, царя, уряд, армію, виконувати 
Його волю. Але учні ледь могли збагнути Слова Вчителя. Та 
Божий Син вів далі:

- Тож ідіть по цілому світові, та всьому створінню Євангелію 
проповідуйте!

Слово «Євангелія» означає «Добра новина». Яку «Добру 
новину» Господь Ісус хотів переказати людям всього світу? Він 
хотів, щоб кожен, хто живе тепер і житиме потім, знав, що Ісус 
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Покажіть картку зі 
словами: «Ісус Христос 
– Цар!» (Особливий 
наголос).

– Бог Син; що Він помер на хресті, приймаючи покарання, на 
яке ми заслужили за свої гріхи. Звичайно, Господь Ісус бажає, 
щоб усі також знали, що Він – живий і може стати Царем в житті 
кожного і простити гріхи. Бог любить тебе і бажає, щоб ти також 
почув новину. Але лише знання доброї новини не допоможе. Тобі 
необхідно вірою прийняти Ісуса, щоб Він спас тебе від гріха і став 
твоїм Царем. Саме цю новину повинні були звіщати учні.

Їм хотілося розповсюджувати цю новину, але дехто з них, 
можливо, боявся: «А що буде з нами? Нас можуть заарештувати 
або навіть вбити».

Але наступні слова Господа Ісуса заспокоїли їх.

- Я завжди перебуватиму з вами, – пообіцяв Він.

Господь Ісус має всю владу, тому, де б не знаходились Його учні, 
Він може піклуватися про них.

Ілюстрація 5-3
Невдовзі після тієї розмови, учні зрозуміли, що Божий Син не 
може більше залишатися з ними. Разом зі Своїми послідовниками 
Він зійшов на гору Оливну, що розташована за Єрусалимом. Там 
Ісус ще говорив з учнями, але вже не сидів, як зазвичай. Він навчав 
учнів стоячи. Господь Ісус повторив ще раз:

- Ідіть по цілому світові та розповідайте людям добру новину. Я 
завжди перебуватиму з вами.

Тоді це сталося! Божий Син повільно почав підійматись вище, 
вище і вище. Його друзі були вражені. Завмерши від подиву, вони 
дивилися, як Господь віддаляється від них, аж поки хмара не 
сховала Його. Ісус Христос повернувся в Небеса до Свого Батька. 
А Його послідовники все ще дивилися в небо. Тоді з’явилися два 
Анголи, які звернулися до учнів зі словами:

- Чому стоїте й задивляєтесь на небо? Той Ісус повернеться так, як 
бачили ви, як ішов Він на небо!

Господь Ісус ще не повернувся на землю, але одного дня Він 
прийде. Зараз Божий Син перебуває в Небесах і править над всім. 
Незважаючи на те, що учні Ісуса більше не бачили Його, вони були 
впевнені, що Господь перебуватиме з ними завжди.

Ілюстрація 5-4
Пам’ятаєш, що Господь Ісус велів Своїм учням робити? Так, вони 
повинні були йти по всьому світу і розповідати про Нього.

Уявімо, що ти приїхав до міста, всі мешканці якого вражені 
жахливою смертельною хворобою. Якби ти знав про єдині ліки, за 
допомогою яких люди могли б одужати, що ти зробив би?
(Дозвольте дітям відповісти).

Звичайно, ти розповів би мешканцям про ліки.
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Подібне було й з учнями. Люди світу не слухали Бога. Вони казали 
неправду, сварилися, заздрили і гнівалися. Люди не любили Бога.

Сьогодні відбувається щось подібне. Люди живуть, керуючись 
власними бажаннями замість того, щоб підкорятися Богові. Біблія 
каже: «Усі ми... розпорошились кожен на власну дорогу...» (Іс. 
53:6). Ось чому ти сварився зі своїм братом; ось чому ти сам з’їв 
увесь шоколад і не поділився ним. Ти також маєш цю проблему: 
керуватися власними бажаннями. Але ця проблема найгірша від 
будь-якої хвороби. Бог повинен карати тих, хто не слухається 
Його. Покарання настане після життя на землі й триватиме вічно.

Послідовники Господа Ісуса знали, як зарадити цій проблемі. 
Тож вони почали розповідати про це іншим. А їхні слухачі 
переказували своїм родичам і друзям. Дехто навіть звертався до 
великого натовпу людей на вулицях. Послухай, що вони говорили 
– і дізнаєшся, як зарадити проблемі гріха в твоєму житті.

- Ісус Христос – Той, Кого обіцяв послати Бог. Він Однороджений 
Божий Син, Який помер на хресті за наші гріхи. Але Бог повернув 
Його до життя і зробив Його Господом і Царем усього.

Багато слухачів розуміли, що їм потрібно щось зробити, щоб 
вирішити проблеми своїх гріхів.

Тож вони питали:

- Що ж нам робити?

Учні Господа Ісуса відповідали:

- Залишіть свої погані шляхи і наверніться до Господа Ісуса. 
Прийміть Його, щоб Він спас вас. Коли ви повірите Богу, всі ваші 
гріхи буде стерто, вони зникнуть.

Сотні людей зробили так, як їм сказали. Учні дуже раділи, бачачи, 
як багато людей залишають свої грішні шляхи і приймають вірою 
Ісуса Христа, щоб Він простив їхні гріхи. Коли Бог прощає наші 
гріхи, вони зникають назавжди!

Можливо, ти також бажаєш прийняти Ісуса Христа, але не 
повністю розумієш, як це зробити, або маєш питання. Тоді просто 
залишися після заняття на своєму місці, і я з радістю розкажу тобі 
на підставі Біблії, як прийняти вірою Господа Ісуса. Учні також із 
радістю розповідали про це людям.

Ілюстрація 5-5
Але не всім подобалися проповіді християн. Багато юдейських 
начальників дуже гнівались через те, що мешканці міст 
навертаються до Ісуса Христа. Вони почали створювати 
багато перепон християнам. Одного юнака на ймення Степан 
вкаменували до смерті за те, що він розповідав іншим про Господа 
Ісуса. Велику кількість християн було ув’язнено, інших вбивали. 
Безсумнівно, християнам слід було б припинити розповідати про 
Спасителя?! Але вони не здавалися. Учні знали, що Господь – Цар 

Дії 7:57-60.

Повідомте дітей, що 
ви готові поговорити з 
ними.

Прочитайте (або 
попросіть дитину 
старшого віку прочитати) 
вірш з Біблії.

Наприклад, див. Дії 8:3.
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над усім, і Він допускав такі трагічні події. То була частина Його 
задуму. Християни розуміли, що люди ніколи не зможуть жити 
і спілкуватися з Богом, якщо не почують про Господа Ісуса та не 
приймуть Його вірою. Тому вони продовжували проповідувати.

Становище ще більше ускладнилося, коли імператор забажав 
змусити людей поклонятися йому як богові. Християни 
відмовились робити це.

- Імператор – не Господь. Справжній Господь – Ісус Христос, – 
казали вони.

Тоді багато християн було кинуто на роздирання левам, інших 
спалювали живцем.

Якщо ти вірою приймеш Господа Ісуса, щоб Він позбавив 
тебе гріха і став твоїм Царем, у тебе також можуть виникнути 
труднощі. Ні, тебе не кинуть левам, але хтось із твоєї родини 
може насміхатися з тебе. Можливо, лише ти єдиний з усього 
класу слухатимешся вчителя і не списуватимеш. Дуже важко 
відрізнятися від інших. Так само, як учні Ісуса, ти можеш згадувати 
обітницю Господа: «Я перебуватиму з вами повсякденно» (див. 
Мв. 28:20). Господь Ісус – Цар над усім. Він перебуває з кожним, 
хто любить Його.

Одним з таких людей був Іван. Цей учень був найближчим другом 
Господа Ісуса. Він бачив смерть багатьох своїх друзів. Його ж 
самого ув’язнили. Але Іван не впадав у відчай.

Ілюстрація 5-6
Коли Іван вже зовсім зістарів, його знову заарештували. Івана 
повели в човен. Разом з іншими в’язнями його повезли морем. 
Куди? Через деякий час на горизонті з’явився крихітний острів. 
Човен прямував до острова. Там Івана і всіх інших висадили 
на берег, і човен вирушив назад. Острів називався Патмос. Він 
справді був дуже маленьким, лише 12х7 км. Острів став в’язницею 
для тих людей. Безсумнівно, там перебував жорстокий в’язничний 
сторож, який слідкував, щоб ніхто з в’язнів не втік, і щоб усі важко 
працювали. Можливо, Іван витісував плити з мармуру, який 
добували в каменоломні. То була дуже важка робота для людини 
похилого віку.

Напевно, Іван часто думав: «Господь перебуває тут зі мною. Я 
точно знаю це, тому що Він обіцяв».

Я впевнений, що він пам’ятав: Господь Ісус – Цар над усім. Його 
Цар міг визволити Івана з острова, якби на те була Його воля. Але, 
напевно, за якоїсь причини Господь Ісус хотів, щоб Іван перебував 
на острові. Так воно й було. У Бога був чудовий задум...

Ілюстрація 5-7
Одного недільного ранку Іван побачив Господа Ісуса. Так, він 
насправді бачив Його! Божий Син був величний та могутній, 

Покажіть картку зі 
словами особливого 
наголосу.
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сяючий та яскравий. Саме так Він виглядає в Небесах. Ця подія 
була дуже чудовою і хвилюючою для Івана. Він впав без пам’яті 
біля ніг Господа.

Господь Ісус найвеличніший і найсильніший від усіх, але Він 
також дуже добрий і люблячий. Він торкнувся правицею до Івана 
й промовив:

- Не лякайся! Я той, хто Живий. І був Я мертвий, а ось Я Живий 
на вічні віки (див. Об’яв. 1:17-18).

Саме такий Господь Ісус. Лише Він може простити всі твої гріхи. 
Він може врятувати тебе від покарання, на яке ти заслуговуєш. 
Коли ти залишиш свій власний шлях, Він допоможе тобі жити так, 
як хоче Бог. Ісус зробив це для Івана. Він допоміг Івану жити для 
Бога. Цей учень був дуже запальний, але Господь Ісус зробив його 
добрим і терплячим. Господь також може змінити й тебе. Якщо ти 
дратівний, Він може зробити тебе лагідним. Якщо ти обманюєш, 
Він може зробити тебе чесним. Тобі потрібно, щоб Господь Ісус 
простив всі твої гріхи і змінив тебе. Він – величний і чудовий Цар. 
Лише Господь Ісус може спасати від гріха та змінювати життя. Він 
керує всім і знає все, що станеться в нашому світі.

Божий Син показав Івану деякі події, що мають статися в 
майбутньому. Іван навіть бачив, якими будуть Небеса, місце 
радості та щастя. Учень бачив величезний хор, який співав Господу 
Ісусу, великому Царю. Господь Ісус також показав Івану жахливе 
покарання, яке чекає на тих, хто не прийняв вірою Господа Ісуса, 
щоб Він спас їх. Потім Іван записав усе, що побачив, і тепер ми 
можемо прочитати про це в останній книзі Біблії. Особливо 
важливі останні слова, записані Іваном. Цей учень розповідає про 
Царя, Господа Ісуса. Він чув, як Ісус сказав:

- Так, – незабаром прийду! (Див. Об’яв. 22:20).

Господь Ісус ще не прийшов, але, безсумнівно, прийде. Він Сам 
сказав Івану, що це станеться. Крім того, пам’ятаєш, повернення 
Господа Ісуса на землю провістили також Анголи.

Ілюстрація 5-8
Настане день, який невідомий жодній істоті у всесвіті, коли 
Божий Син раптом з’явиться в небі. Він прийде швидше, ніж 
ти можеш блимнути очима. Про Його повернення не буде 
оголошено заздалегідь в газетах або по телебаченню. Та коли 
Ісус прийде, кожен мешканець планети знатиме про це. Ті, хто 
прийняв Ісуса вірою, будуть підхоплені в повітря на зустріч з 
Ним. Вони житимуть з Ним вічно. А всі, хто не прийняв Його, 
дуже налякаються і забажають сховатися. Але кожному доведеться 
зустрітися з Ним. Тоді Господь Ісус буде їхнім Суддею. Він 
повинен буде навіки покарати таких людей. А приймати Його як 
Спасителя тоді вже буде занадто пізно.

Попереджаючи про Свій прихід, Господь Ісус сказав:

Покажіть картку зі 
словами особливого 
наголосу.

Івана і його брата Якова 
називали «сини громові» 
(Мр. 3:17). Існує 
припущення, що вони 
мали запальний норов.

Прочитайте (або 
попросіть дитину 
старшого віку прочитати) 
вірш з Біблії.

Прочитайте (або 
попросіть дитину 
старшого віку прочитати) 
вірш з Біблії.
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- Будьте готові! (Див. Лк. 12:40).

Як ти можеш підготуватися до цієї події? Ти пам’ятаєш, що казали 
народу послідовники Господа Ісуса? Вони говорили:

- Відверніться від всього поганого в вашому житті, прийміть вірою 
Ісуса Христа.

Чи бажаєш ти відвернутись від усього поганого в твоєму житті? 
Тоді з вірою скажи про це Господу Ісусу просто зараз і попроси 
Його простити твої гріхи. Бог обіцяє стерти, або знищити, всі твої 
гріхи (Іс. 43:25). Тоді ти будеш готовий до повернення Господа 
Ісуса.

Іван з нетерпінням чекав Його приходу. Тож він сказав:

- Прийди, Господи Ісусе! (Об’яв. 22:20).

Пізніше Івана звільнили і дозволили повернутися до своїх друзів. 
Але учень ніколи не забував те, що чув і бачив на острові. Та 
найпрекраснішим за все було те, що він на власні очі бачив свого 
Царя!

Питання для повторення
1. Що Господь Ісус наказував учням перед вознесінням в 

Небеса? («Ідіть по цілому світові, та всьому створінню 
Євангелію проповідуйте!»).

2. Що Господь Ісус обіцяв учням? («Я перебуватиму з вами 
повсякденно…»).

3. Яку «Добру звістку» Ісус Христос хоче сказати людям усього 
світу? (Він хоче, щоб кожна людина знала, що Ісус – Бог Син, 
що Він помер на хресті і зніс покарання, на яке заслуговуємо 
ми через свій гріх).

4. Що відбулось, коли Ісус разом з учнями був на горі? (Ісус 
почав підніматися вище, вище і вище, аж поки хмара не 
сховала Його. Ісус Христос повернувся в Небеса до Отця).

5. Раптом учням з’явились два Анголи. Що вони сказали? 
(«Чому стоїте й задивляєтесь на небо? Ісус повернеться так, 
як бачили ви, як ішов Він на небо!»).

6. Коли Іван був дуже похилого віку, його заарештували. Де 
знаходилась в’язниця? (На маленькому острові Патмос).

7. Що трапилось з Іваном одним недільним ранком? (Він 
побачив Господа Ісуса і Небеса).

8. Коли Ісус Христос повернеться? (Ніхто не знає коли, але ми 
напевне знаємо, що Він повернеться).

9. Коли Господь Ісус повернеться, що трапиться з тими, хто 
повірив у Нього як в Спасителя? (Вони піднесуться на хмарах 
на зустріч Йому).

10. Коли Ісус, перебуваючи на землі, розповідав про Своє 
повернення, що він звелів віруючим у Нього? (Будьте готові!)

Прочитайте вірш з Біблії.



План бесіди з дитиною, яка хоче 
навернутися до Христа

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

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

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

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

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

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

Дайте (пізніше) декілька порад стосовно християнського 
життя

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

Скопіюйте, виріжте і тримайте в своїй Біблії        
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