
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». 

Всі права застережені. (Використано за дозволом). 
Матеріали дозволяється відтворювати лише для особистого, 
неприбуткового і некомерційного використання. За детальною 
інформацією щодо дозволу, відвідайте сайт www.teachkids.eu/ua
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Вступ

Дані уроки розроблено для п’ятиденних гуртків, але на інших заняттях вони також будуть 
корисними. Мета уроків – розказати дітям про їхню потребу в спасінні та пояснити, як її можна 
надолужити в Господі Ісусі Христі.

Нехай ці уроки послужать для слави Божої, щоб ще багато дітей пізнали Його чудове спасіння.

«Так волі нема Отця вашого, що на небі,
щоб загинув один із цих малих» (Мв. 18:14).

Молитва
Гаряче моліться за дітей. Якщо Бог не діятиме в їхніх серцях і житті, не буде жодного духовного 
плоду. Моліться про те, щоб викладати кожен урок в силі Духа Святого. В цьому полягає секрет 
ефективного благовістя.

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, а потім ми 
повинні вести дітей далі і показувати, 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 (особливий акцент). 
Пояснення центральної істини переплітається з оповіданням.

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

На допомогу вчителям подано детально розроблений текст до кожного уроку, проте це не замінить 
старанної підготовки. Перш ніж продивитися текст уроку, уважно вивчіть місця Святого Письма, 
на підставі яких розроблено урок. Спробуйте дуже добре підготувати урок, так, щоб ви могли 
викладати його без конспекту або з мінімальною кількістю нотаток. Не забувайте, що, викладаючи 
на вулиці, ви практично не зможете користуватися текстом уроків або своїми записами. Також 
попрактикуйтесь у використанні альбому з ілюстраціями.

Будьте готові до бесіди з дитиною
Коли ви поясните істини Євангелії, деякі діти відгукнуться на цю звістку. Пізніше вони можуть 
сказати, а можуть і не сказати вам про те, що прийняли Господа Ісуса Христа як особистого 
Спасителя. Проте будуть і такі діти, яким потрібна буде допомога та підбадьорення.

Тому дуже важливо, щоб діти знали, що ви готові поговорити з ними. Також дітям необхідно знати, 
коли і куди їм підійти, якщо вони матимуть бажання поговорити з вами. І, нарешті, важливо, щоб 
неспасені діти не сплутали заклик навернутись до Господа Ісуса із запрошенням до бесіди з вами.

Тож, не треба повідомляти дітей про готовність поговорити з ними, в той самий час закликаючи їх 
відгукнутись на звістку Євангелії, щоб у дітей не склалось враження, ніби вони не можуть прийти 
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до Христа, не поговоривши про це з вами, або що вони можуть отримати спасіння, лише якщо 
підійдуть до вас.

Про свою готовність поговорити з дітьми ви можете повідомити...

- під час оголошень;

- після викладання біблійного вірша для запам’ятання (в якому говориться про спасіння від гріха); 

- під час біблійного уроку (бажано в першій частині уроку);

- в інший принадний час протягом заняття.

Приклад запрошення дитини до бесіди
«Можливо, ти дуже бажаєш жити для Господа Ісуса, але не знаєш, як прийти до Нього? Я з радістю 
поясню тобі це за допомогою Біблії. Просто підійди до мене. Після заняття я стоятиму під тим 
деревом. Але пам’ятай, я не можу забрати твої гріхи. Це може зробити лише Господь Ісус. Проте 
я з задоволенням допоможу тобі зрозуміти, як прийти до Нього. Просто підійди до мене під те 
дерево».

Дуже часто діти приймають Господа Ісуса вірою без душеопікунської бесіди, тому в останні дні 
проведення п’ятиденного гуртка можна звернутися й до таких дітей.

«Якщо ти вже прийняв Господа Ісуса як свого Спасителя, але ще не сказав мені про це, будь ласка, 
поділись зі мною цією радістю. Після заняття я стоятиму біля тієї лави (або вкажіть інше місце). 
Просто підійди до мене і скажи, що ти попросив Господа Ісуса спасти тебе».

Бесіда з такою дитиною надасть вам можливість продовжити працю з новонаверненим, ви одержите 
можливість допомогти дитині в питаннях упевненості в спасінні та зростанні в християнському 
житті.

Біблійні вірші для запам’ятання
В кожному уроці подано окремий вірш для запам’ятання. Проте якщо ви викладаєте уроки протягом 
п’яти днів підряд, оберіть лише три вірші. Краще старанно вивчити три вірші, ніж всі п’ять, але 
частково. З цієї причини в двох уроках ми пропонуємо повторити вірш для запам’ятання. Два 
додаткові біблійні вірші запропоновано на випадок, якщо ви викладатимете деякі з поданих уроків 
окремо, поза серією.

Використання наочних посібників
Перед викладанням уроків дітям попрактикуйтесь у використанні наочних посібників. Детально 
ознайомтесь з послідовністю використання ілюстрацій або PowerPoint слайдів.

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

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

... дізнатися, що діти засвоїли та зрозуміли;

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

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

Як користуватися текстом і альбомом з ілюстраціями?
Подані уроки розроблено для використання з фланелевою дошкою. Ті самі фігури використали для 
малюнків з альбому.

* В альбомі ви знайдете по 8 ілюстрацій для кожного уроку. Ті, що для уроку 1, пронумеровані, 
як 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8. Відповідно для уроку 2 – пронумеровані, як 2-1, 2-2, 2-3 
тощо.

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

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

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

Урок Особливий 
наголос Застосування Вірш для 

запам’ятання
1. Іван 
Христитель вказує 
шлях
Ів. 1:19-36;
Лк. 3:1-3;
Мв. 3:1-6;
Вих. 12

Ісус Христос спасає 
від суду.

Для неспасених: Повір у Господа Ісуса, 
щоб Він спас тебе від 
суду.

«... Бог Сина Свого 
Однородженого послав у світ, 
щоб ми через Нього жили» (1 
Ів. 4:9).

2. Господь Ісус 
говорить з 
Никодимом

Ів. 3:1-16;
Чис. 21:4-9

Той, хто з вірою 
«погляне» на 
Господа Ісуса 
Христа, матиме 
вічне життя.

Для неспасених: Щоб одержати 
спасіння тобі 
необхідно навернутися 
до Господа Ісуса.

Якщо ви викладаєте серію 
уроків, тоді повторіть 1 Ів. 4:9.

Якщо ви викладаєте даний 
урок окремо, тоді вивчіть вірш:

«... Вам необхідно родитись 
згори» (Ів. 3:7).

3. Спаситель 
знаходить Закхея

Лк. 19:1-10

Господь Ісус 
Христос прийшов 
спасти грішників.

Для неспасених: Повір у Господа Ісуса, і 
Він спасе тебе від гріха.

«Тому може Він завжди й 
спасати тих, хто через Нього до 
Бога приходить...» (Євр. 7:25).

4. Блудний син 
отримує гарний 
урок

Лк. 15:1, 10-32

«Покаятися» 
– значить 
відвернутися від 
гріха і навернутися 
до Бога.

Для неспасених: Відвернися від гріха і 
навернися до Господа 
Ісуса Христа.

Якщо ви викладаєте серію 
уроків, тоді повторіть Євр. 
7:25.

Якщо ви викладаєте даний 
урок окремо, тоді вивчіть вірш:

«... радість буває в Божих 
Анголів за одного грішника, 
який кається» (Лк. 15:10).

5. Павло й Сила в 
Филипах

Дії 16:11-40

Лише Господь Ісус 
може змінити твоє 
життя.

Для неспасених: Прийми Господа Ісуса 
Христа – і твоє життя 
зміниться.

«... Віруй в Господа Ісуса, – і 
будеш спасений...» (Дії 16:31).
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Урок 1
ІВАН ХРИСТИТЕЛЬ ВКАЗУЄ ШЛЯХ

Писання
Ів. 1:19-36;

Лк. 3:1-3;

Мв. 3:1-6;

Вих. 12

Особливий наголос
Ісус Христос спасає від суду.

Застосування
Для неспасених: Повір у Господа Ісуса, щоб 

Він спас тебе від суду.

Вірш для запам’ятання
«... Бог Сина Свого Однородженого послав у 
світ, щоб ми через Нього жили» (1 Ів. 4:9).

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

Або

 PowerPoint слайди: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 
1-7 і 1-8.

План уроку
Вступ

«Він знову там!»

Розвиток подій
1. Іван хрестить людей в Йордані

2. «Може, він – Христос?»

3. Іван каже: «Ні!»

4. «Оце, Агнець Божий, що на Себе гріх 
світу бере!»

5. Рабство Ізраїлю в Єгипті

6. Божий план спасіння Свого народу

7. Мойсей просить фараона відпустити 
ізраїльтян, але фараон відмовляється

8. Бог посилає Мойсея та Аарона до 
фараона з останнім попередженням
 Плата за гріх – смерть

9. Мойсей передає вказівки ізраїльтянам

- «Десятого дня місяця виберіть ягня. 
Воно має бути чоловічої статі…» 
 Господь Ісус ніколи не грішив

- «Чотирнадцятого дня заколіть ягня» 
 Господь Ісус помер за грішників

10. Опівночі Ангел Господній проходить по 
землі Єгипту Прийми Господа Ісуса вірою, 

і Він збереже тебе

Кульмінація
Фараон велить: «Ідіть геть!»

Ізраїльтяни просять у єгиптян одяг і 
дорогоцінності

Ізраїльтяни залишають Єгипет

Завершення
Господь Ісус – Агнець Божий Заклик
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Урок
- Він знову там! – почувся чийсь голос на вулиці. – Іван 
Христитель проповідує. Він біля Йордану, підемо, послухаємо 
його!

Звістка швидко розповсюджувалась. Люди виходили з будинків 
і майстерень та, жваво розмовляючи, поспішали до річки. Ця 
річка, що називається Йордан, тече в Палестині. Іван, відомий 
проповідник, повчав людей понад дві тисячі років тому.

Ілюстрація 1-1
Невдовзі люди могли чути гучний голос Івана.

- Покайтеся! – закликав він народ. – Відверніться від своїх гріхів, 
якщо бажаєте уникнути Божого покарання.

Який у нього був незвичний вигляд: одяг з верблюжого волосу і 
пояс ремінний. Народ уважно слухав його промови. Багато людей 
повірили тому, що говорив Іван, і хрестилися в річці Йордан на 
знак того, що вони відвертаються від усіх своїх поганих вчинків. 
Приходили різні люди: молоді й старі, багаті й бідні, начальники 
і прості мешканці міст. Щоб почути проповідь Івана, народ йшов 
зблизька та здалеку, навіть з Єрусалиму. Деяким було дуже цікаво, 
хто ж Іван насправді.

- Можливо, Іван – то Христос, Той, Кого Бог обіцяв послати на 
землю? – гадали вони.

«Христос» – саме цим Ім’ям названо Того, Кого Бог обіцяв 
послати на землю, щоб Він став нашим Спасителем.

- Ні, – казав Іван, – я не Христос, не Спаситель, обіцяний Богом. 
Але вже йде Той, Хто настільки величний, що я навіть не гідний 
вклонитись і допомогти Йому зняти взуття. Він – Христос, а не я.

Івану було доручене особливе завдання. Бог послав його в світ 
переказати людям, щоб вони підготувалися до приходу Божого 
Сина, Христа, Який вже йшов.

Ілюстрація 1-2
Одного дня Іван обернувся до натовпу, вказав на Когось і 
промовив:

- Оце Агнець Божий, що на Себе гріх світу бере! (Ів. 1:29).

Люди озирнулись. Неподалік стояв Ісус Христос!

Іван казав, що Христос, Обіцяний Спаситель, вже прийшов. В 
Старому Заповіті Бог дуже багато говорив Своєму народові про 
Того Особливого, Кого обіцяв послати. Сотні років Божий народ, 
ізраїльтяни, чекали на Нього. Але тепер Іван сказав, що Спаситель 
вже прийшов! Проповідник назвав Його «Агнцем Божим». 
Ці слова – «Агнець Божий» – напевно, нагадали слухачам, про 

PowerPoint 1-1

PowerPoint 1-2
Прочитайте (або 
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подію, яка сталася багато років тому. Давайте послухаємо, що 
відбувалось в ті далекі часи. Ця історія допоможе нам зрозуміти, 
що мав на увазі Іван, коли розповідав про мету приходу Господа 
Ісуса Христа.

Ілюстрація 1-3
Багато років тому Божий народ, ізраїльтяни, жили в Єгипті. 
Спочатку єгиптяни ставились до них дуже добре. Але минали 
роки, і володарі країни почали боятися Божого народу. Ізраїльтян 
ставало все більше і більше, тому єгиптяни зробили їх своїми 
рабами. Вони примушували євреїв виконувати найвиснажливішу 
працю і дуже жорстоко поводилися з ними. Саме руками 
ізраїльтян були споруджені деякі відомі й до сьогодні єгипетські 
піраміди. Від надмірних труднощів багато людей померло. 
Але єгиптян непокоїло, що ізраїльтян все ще було дуже багато. 
Від перестороги вони навіть почали вбивати всіх ізраїльських 
хлопчиків-немовлят.

Божий народ прагнув визволення. Бог бачив цю потребу і мав 
намір визволити Свій народ і привести його в Обіцяний Край. 
Для звершення Своїх планів Бог обрав народові вождя, Мойсея, і 
послав його до фараона, єгипетського царя, з промовою. Мойсей 
благав фараона звільнити народ ізраїльський, але фараон відмовив 
йому. Цареві Єгипту дуже не хотілося втрачати своїх рабів!

Але Бог показав Свою міць, наславши на Єгипет великі та жахливі 
біди. Проте упертий фараон все ще відмовлявся відпустити 
Божий народ. Багато разів Мойсей разом зі своїм братом Аароном 
приходив до єгипетського царя, щоб попередити його про 
наступну Божу кару. Але вони ніяк не могли пом’якшити серце 
цього жорстокого чоловіка. Кожного разу фараон казав:

- Ні, я не відпущу вас!

Ілюстрація 1-4
Тоді Бог послав Мойсея та Аарона з останнім попередженням:

- Так сказав Господь: «Я пройду по всьому Єгипту. І в кожній 
єгипетській сім’ї помре старший син: старший син фараона, 
старший син у кожній багатій і в кожній бідній родині. Смерть 
торкнеться навіть тварин, що належать єгиптянам. Здійметься 
великий зойк по всій землі, гірше якого ти не чув і не почуєш». 
(Див. Вих. 11:4-6).

Мойсей вів далі:

- Твої слуги прийдуть до мене і скажуть: «Йди. Та забирай весь 
свій народ з собою», – і тоді, фараоне, я піду та виведу свій народ. 
(Див. Вих. 11:8).

З цими словами Мойсей повернувся і поважно вийшов з палацу. 
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Але жорстокий фараон все ще відмовлявся відпустити Божий 
народ. Його попередили про жахливу біду, але він не прислухався.

Можливо, й ти подібний до того фараона? В Біблії є схоже 
попередження для нас. Бог говорить: «... заплата за гріх – 
смерть...» (Рим. 6:23). Напевне, ти знаєш, що в кінці тижня або 
місяця робітники отримують гроші за свою працю. Ця сума 
грошей називається зарплатою або платнею. В Біблії написано, 
що ти також заробляєш певну платню. Якщо ти грішиш, твоєю 
платнею буде смерть. Це означає, що твоя душа – частка тебе, яка 
житиме вічно, – буде відділена від Бога, а значить ти не зможеш 
жити з Богом. Це покарання дуже жахливе, але так має бути, тому 
що святий Бог і гріх не можуть бути разом.

Що ж ти робиш, щоб заробити таке покарання?
(Дозвольте дітям відповісти).

Ти грішиш! Гріх – це непокора Богові. Біблія ясно говорить, 
що всі люди згрішили: «... бо всі згрішили, і позбавлені Божої 
слави...» (Рим. 3:23). Тобто ти також згрішив. Якщо ти трохи 
поміркуєш над цим, то погодишся, що все так і є. Згадай, як 
роздратовано і з ненавистю ти думав про когось: «Я ненавиджу 
його». Господь Ісус сказав, що, думаючи так про когось, ти 
порушуєш Божу Заповідь: «Люби свого ближнього, як самого 
себе!» (Лев. 19:18; Мр. 12:31). Злі думки, гнів, дратівливі 
слова – все це гріх проти Бога і дуже не подобається Йому. 
Бог досконалий, бездоганний і праведний, тож Він повинен 
покарати будь-який гріх. Біблія попереджає нас про те, що це 
покарання – відділення від Бога. Уважно прислуховуйся до Божих 
попереджень. Не будь таким, як фараон.

Ілюстрація 1-5
Переказавши Боже попередження цареві Єгипту, Мойсей та 
Аарон повинні були підготувати й самих ізраїльтян до тих 
страшних подій. Вони зібрали народ і пояснили, що робити:

- Послухайте! Десятого дня місяця виберіть ягня. Воно має бути 
чоловічої статі, не старше року. Перевірте, щоб у ягняти не було 
порізів і подряпин. Ягня повинне бути досконалим. (Див. Вих. 
12:3-5).

Те ягня нагадує нам про Господа Ісуса Христа. Іван Христитель 
назвав Божого Сина «Агнцем Божим» (див. Ів. 1:29). Ісус 
справді був досконалим. В Ньому не було гріха, не було бажання 
не слухатись Бога. Ісус народився чистим і безгрішним. Він – 
єдина Особа, яка народилась досконалою. Ісус Христос ніколи 
не хитрував і не казав неправди, ніколи не відмовлявся виконати 
прохання матері. Він ніколи не грішив. Саме тому ягня, про яке 
казав Мойсей, нагадує нам Господа Ісуса Христа.

Мойсей продовжував:
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- Потім чотирнадцятого дня заколіть ягня. Зберіть кров у миску й 
покропіть нею два бокових і верхній одвірки своїх домівок. (Див. 
Вих. 12:6-7).

Агнець Божий, Господь Ісус Христос, також помер. Жоден засіб 
не здатен врятувати людину, що заслужила вічне відділення від 
Бога, від цього жахливого покарання. Тільки Ісус Христос, Той, 
Хто ніколи не грішив, міг прийняти покарання від Бога, на яке 
заслуговуємо ми. Ісус пролив Свою кров, щоб люди, такі як ти і я, 
могли отримати спасіння. Для ізраїльтян залишався єдиний шлях 
спасіння від кари, яку Бог збирався навести на єгиптян за жахливі 
гріхи, коли по всій єгипетській землі пройде смерть – кров 
невинного ягняти. Так само й для тебе є лише Один Спаситель – 
Господь Ісус Христос.

Чотирнадцятого дня кожна сім’я зробила все, як наказав Мойсей. 
Ягнят було вбито. Далі, як і сказав Бог, кожна сім’я зібрала кров і 
покропила нею два бокових і верхній одвірки. Кров було зібрано 
не для того, щоб залишити її в мисці. Вона призначалася для того, 
щоб покропити одвірки. Бачачи кров, Ангол смерті минав домівку, 
і всі люди, що знаходилися в оселі, були врятовані від смерті.

Подібне здійснює й сила крові Агнця Божого. Він помер, але це 
не означає, що всі люди світу вже врятовані від покарання за свої 
гріхи. Якщо ти бажаєш отримати спасіння, ти повинен особисто 
повірити в Господа Ісуса, щоб Він спас тебе. Тобі треба покластися 
на Нього, як на Того, Хто помер замість тебе, Хто пролив за тебе 
Свою дорогоцінну кров.

Щоб спастися від смерті, ізраїльтяни повинні були точно виконати 
наказ Бога – покропити кров’ю ягняти одвірки домівок. Так само 
і ти повинен виконати Боже веління: повірити в Господа Ісуса 
Христа, щоб Він спас тебе.

Ангол Господній проходив повз домівок, де на одвірках була кров 
ягняти. В усіх домівках ізраїльтяни пекли заколених ягнят і їли. 
Кожен ізраїльтянин був зодягнений у верхній одяг, що означало, 
що він готовий щохвилини рушити в дорогу. Народу не треба 
було боятися Божого суду, адже Бог сказав: «... і побачу ту кров, і 
обмину вас...» (Вих. 12:13).

Ілюстрація 1-6
Того вечора кожна ізраїльська родина перебувала в очікуванні 
подій, провіщених Богом. Опівночі Господь пройшов по 
єгипетській землі. В кожному домі, де на одвірках не було крові, 
помер старший син. Жахливий зойк здійнявся в палаці – 
спадкоємець фараона був мертвий! Голосіння чулося в усіх оселях 
єгиптян, де померли старші сини. Яке горе! Який зойк!

Не чини так, як ті мешканці Єгипту. Не будь серед тих, хто не 
вірить в Господа Ісуса. Ісус Христос пролив Свою кров і помер 
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за грішників. Якщо ти й далі не слухатимешся і відмовлятимешся 
повірити в Нього, тебе навіки буде відділено від Бога. Не будь 
схожим на тих людей, які не покропили кров’ю ягняти одвірки 
своїх домівок.

Але смерть минула кожен дім, одвірки якого були покроплені 
кров’ю. Мешканці цих осель врятувалися, як і обіцяв Бог. Зроби 
так, як ті люди. Не думай, що відвідування церкви, молитви чи 
гарна поведінка врятують тебе. Це просто неможливо. Безумовно, 
ходити до церкви, молитись і гарно поводитись – дуже добрі 
вчинки, але лише Агнець Божий, Господь Ісус Христос, може 
врятувати тебе від суду. Біблія говорить: «Тож немає тепер 
жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі…» (Рим. 8:1). 
Це означає, що повіривши в Ісуса Христа, Агнця Божого, ти 
врятуєшся від Божого суду, так само, як врятувались ізраїльтяни.

Єгиптяни ж голосили і плакали. Фараон був дуже засмучений. 
Вночі він покликав Мойсея та Аарона і наказав:

- Геть! Залишіть мою країну, ви та весь Ізраїль. Ідіть і поклоніться 
своєму Богу, як ви благали. Забирайте свої табуни й отари і йдіть 
геть! (Див. Вих. 12:31-32).

Ілюстрація I-7
Мойсею не треба було повторювати двічі. Ізраїльтяни вже давно 
були готові вирушити в дорогу.

Всі єгиптяни благали:

- Залишіть нашу країну, інакше ми всі помремо! (Див. Вих. 12:33).

Ізраїльтяни попросили у мешканців Єгипту одяг і прикраси, а 
ті з радістю дали їм все це. Єгиптяни віддавали золоті й срібні 
браслети, обручки і ланцюжки, гарний одяг. Всьому цьому сприяв 
Бог, щоб таким чином єгиптяни заплатили Його народові за роки 
важкої праці.

- Ось, забирайте все, – благали мешканці Єгипту, – лишень 
вийдіть від нас! Ми не будемо в безпеці, поки ви не підете!

Величезний натовп вирушив з Єгипту. Нарешті Божий народ 
був вільним. Ізраїльтяни врятувалися тієї найжахливішої ночі, 
подібної до якої Єгипет не зазнав за все своє існування. Божий 
народ врятувала кров ягнят.

Ілюстрація І-8
Тепер ти розумієш, чому Іван Христитель сказав: «Оце Агнець 
Божий, що на Себе гріх світу бере»? Проповідник вказував 
на Ісуса Христа, Божого Сина, Який зійшов на цю землю, щоб 
померти для того, щоб кожен, хто повірить у Нього, врятувався в 
той великий день, коли Бог каратиме гріх.

Біблія говорить, що «... Бог Сина Свого Однородженого послав у 
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світ, щоб ми через Нього жили» (1 Ів. 4:9).

Можливо, ти розумієш, що ще неспасений, але бажаєш отримати 
спасіння. Чи ти хочеш відвернутись від всього того, що не 
подобається Богові, і повірити в Господа Ісуса, щоб Він спас тебе? 
Чи ти приймеш Його вже зараз? Скажи Йому: «Господи Ісусе, 
Агнцю Божий, дякую Тобі за те, що Ти помер, щоб забрати й мої 
гріхи. Дякую Тобі за те, що Ти пролив за мене Свою дорогоцінну 
кров. Прости мене, я був таким поганим. Тепер я приймаю тебе як 
Єдиного, Хто може забрати мої гріхи і врятувати мене від Божого 
суду».

Якщо ти приймеш Ісуса, то спасешся від суду. Бог обіцяє: «... 
немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі...» (Рим. 
8:1).

Питання для повторення
1. Як звали людину, яка проповідувала біля Йордану? (Іван 

Христитель).

2. Кого було названо Христом? (Спасителя, Обіцяного Богом, 
Господа Ісуса).

3. Коли ізраїльтяни були рабами в Єгипті, кого Бог послав до 
фараону від імені народу? (Мойсея та Аарона).

4. Про що Мойсей просив фараона? (Він просив відпустити 
ізраїльтян).

5. Яким було останнє попередження фараонові від Бога? (Помре 
старший син у кожній єгипетській родині).

6. Яким буде покарання за гріх? (Вічна розлука з Богом).

7. Що зробили ізраїльтяни, щоб врятуватися тієї ночі, коли 
Ангол смерті мав пройти по Єгипту? (Ізраїльтяни закололи 
ягня і покропили кров’ю ягняти одвірки дверей).

8. Чому лише Господь Ісус міг померти за гріх людей? (Тому що 
в Ньому не було гріха; Він – досконалий і безгрішний).

9. Що ізраїльтяни попросили у єгиптян, коли залишали Єгипет? 
(Гарний одяг і коштовності).

10. Як ти можеш врятуватися від гріха і Божого суду? (Потрібно 
повірити в Господа Ісуса як свого Спасителя).

Прочитайте вірш із 
Біблії.
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Урок 2
ГОСПОДЬ ІСУС ГОВОРИТЬ З НИКОДИМОМ

Писання
Ів. 3:1-16;

Чис. 21:4-9

Особливий наголос
Той, хто з вірою «погляне» на Господа Ісуса 
Христа, матиме вічне життя.

Застосування
Для неспасених: Щоб одержати спасіння 

тобі необхідно навернутися до 
Господа Ісуса.

Вірш для запам’ятання
Якщо ви викладаєте серію уроків, тоді повторіть 
1 Ів. 4:9.

Якщо ви викладаєте даний урок окремо, тоді 
вивчіть вірш:

«... Вам необхідно родитись згори» (Ів. 3:7).

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

Або

 PowerPoint слайди: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 
2-7 і 2-8.

 Мапа (подано в конці альбому з 
ілюстраціями).

План уроку
Вступ

«Ш-ш-ш» Будьте готові до бесіди

Розвиток подій
1. Никодим приходить до Ісуса вночі

2. Ісус каже: «Поки людина не народиться 
згори, вона не зможе побачити Царства 
Божого»

3. Никодим питає: «Хіба людина повинна 
стати знову немовлям, щоб отримати нове 
життя?»

4. Народ Ізраїлю в пустелі

5. Ізраїльтяни забувають про те, що Бог 
зробив для них, і починають ремствувати
 Всі згрішили

6. На покарання за ремствування Бог 
насилає на народ отруйних змій
 Бог святий, тому гріх має бути покараний

7. «Ми згрішили… помолися про нас»

8. Мойсей молиться; Бог відповідає
 Всі заслужили на покарання від Бога

9. Бог велить зробити мідяного змія; той, 
хто погляне на змія, житиме
 Ісус помер за грішників

Кульмінація
Як змій був піднесений у пустелі, так і 
Господь Ісус буде піднесений на хресті, щоб 
знести покарання за гріхи людей
 Ісус зніс покарання замість тебе

Завершення
Послухайся Бога і вже сьогодні «поглянь» з 
вірою на Господа Ісуса Заклик
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Урок
Ш-ш-ш... Землю вкрила темрява. Не було чути жодного звуку. 
Темними вулицями Єрусалиму швидко йшов чоловік. Його звали 
Никодим. Він був одним з релігійних начальників. Куди ж він 
поспішав? Никодим чув про незвичайні дива, що відбувалися в 
місті. Люди говорили про Ісуса з Назарету, Який робив справи, 
що не під силу будь-якій іншій людині. Никодим був упевнений, 
що саме Бог послав Ісуса, і хотів дізнатись більше про Нього.

Можливо, ти також бажаєш більше знати про Ісуса, і як Він може 
простити гріхи. Можливо, ти ще не просив Господа Ісуса стати 
твоїм Спасителем, проте дуже бажаєш, щоб Він простив тебе, але 
не впевнений, що треба робити. Я з радістю поясню на підставі 
Біблії, що Господь Ісус бажає зробити для тебе, і чого чекає від 
тебе. Якщо ти хочеш поговорити про це найважливіше питання 
твого життя, то після заняття підійди до мене. Я стоятиму біля 
дерева (або вкажіть інше місце). Якщо ти підійдеш, я зрозумію, що 
ти хочеш поговорити про те, як Бог може простити тебе.

Так, Никодим мав питання. Незабаром він зупинився біля одного 
будинку і спитав хазяїна, чи може поговорити з його Гостем. 
Здогадуєшся, Хто був тим Гостем?
(Дозвольте дітям відповісти).

Так, Господь Ісус, Божий Син.

Ілюстрація 2-1
Того вечора Божий Син і Никодим розмовляли на самоті. Господь 
Ісус сказав:

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

Не достатньо лише знати про Бога. Никодиму треба було почати 
нове життя. Але він не міг зробити це сам. Лише Бог міг змінити 
його, щоб він почав нове життя для Бога. Тоді Бог став би Царем у 
житті Никодима. Той розумний, набожний чоловік розгубився:

- Хіба людина повинна стати знову немовлям, щоб отримати нове 
життя?

Никодим не розумів, як це може статися. Тому Ісус розповів про 
подію, яка відбулася багато років тому. Никодим добре знав цю 
історію. Вона, безперечно, допоможе йому зрозуміти слова Ісуса.

Ілюстрація 2-2
Колись давно Божий народ, ізраїльтяни, залишили Єгипет, де 
протягом багатьох років були рабами. (Пам’ятаєш, я розповідав, 
як ізраїльтяни закололи ягнят, і як Бог визволив Свій народ?) Тож 
ізраїльтяни йшли до Обіцяного Краю.

Дорогою народ лише й говорив про те, Який добрий Бог. Вивівши 

PowerPoint 2-1
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євреїв з Єгипту, Бог показав Свою велич і міць. Ізраїльтяни дуже 
тішились тим, що належать Єдиному істинному Богу. Вони не 
поклонялись ідолам, які нічого не можуть робити; а їхній Бог – 
сильний і добрий.

Протягом багатьох днів великий натовп йшов пустелею. Та ось 
одного дня ізраїльтяни підійшли до кордонів країни Едом. Через 
Едом дорога до Обіцяного Краю була коротшою, нею народ 
набагато швидше дійшов би до своєї країни. Але цар Едому не 
дозволив їм пройти його землею. Тому ізраїльтяни змушені були 
обходити Едом, тобто йти довгим шляхом. Подорож здавалась 
нескінченною! Народ знеохотився. Люди забули все попереднє, 
що Бог зробив для них.

- Чому ти вивів нас з Єгипту, щоб ми померли в цій пустелі? Немає 
хліба! Немає води! Ми ненавидимо цю нікчемну їжу, – нарікали 
вони. (Див. Чис. 21:5).

Ілюстрація 2-3
Але народ мав їжу та воду. Бог виявив до людей особливу доброту. 
Щоранку, прокидаючись, ізраїльтяни бачили, що Бог дав їм хліб. 
На землі лежала маленька кругла крупа. Цей хліб люди називали 
«манною». Кожного дня вони отримували манну. Та не лише це: 
Бог дав їм навіть воду зі скелі, коли вони прагли. Але тепер народ 
нарікав на Бога.

Чи не так само сьогодні чинимо й ми? Бог виявив до нас велику 
доброту. Ми маємо їжу, друзів, домівки. Ми сильні і здорові. Бог 
дає сонячне світло і дощ. Навіть те, що ми сьогодні живі, милість 
і подарунок від Бога. Він дуже ласкавий і добрий. А ми схожі 
на тих людей: ми повстали проти Бога. Добрий і праведний 
Бог говорить, що Він повинен бути твоїм Богом, саме Йому ти 
повинен надати перше місце в житті. Ось, що записано в Біблії: 
«Люби Господа, Бога свого, усім серцем своїм...» (Мр. 12:30). Але 
ми цього не робимо, чи не так?

Щодня ти граєшся, ходиш до школи, їси і спиш, але не дуже часто 
згадуєш про Бога. Твої друзі, іграшки, телевізійні програми для 
тебе набагато важливіші, ніж Бог.

Біблія ясно каже, що ми не повинні нарікати і забувати про 
Божу милість (Пс. 105:5). Можливо ти кажеш приблизно так: 
«Мені не подобається, коли вчитель вказує мені, що робити. 
Мені не подобається мити посуд. Я не бажаю слухати те, що Бог 
говорить мені через Біблію. Я просто хочу робити те, що мені 
подобається».

Можливо, ти також бурчиш, нарікаєш? Коли ти так поводишся, 
то не слухаєшся Бога. Це виглядає так, ніби ти показуєш Богові 
кулака і говориш: «Я не хочу, щоб Ти керував моїм життям. Мені 
не подобається те, що Ти мені дав».
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Хоча, можливо, ти кажеш: «Я не часто так чиню». Але навіть 
один такий вчинок подібний до тріщини в вазі. Навіть якщо є 
лише одна тріщина, ваза зіпсована. Непокора Богові в чомусь 
одному – це непокора в усьому. Ти порушуєш Божі Заповіді. Ти не 
підкоряєшся Йому так само, як колись давно ізраїльтяни.

Ілюстрація 2-4
Але ж ось в таборі здійнялося голосіння, почалась паніка, плач! 
Всюди під ногами шипіли і повзали отруйні змії. Вони кусали 
людей. Пекучий біль був просто нестерпним. Люди вмирали. Бог 
наслав зміїв, щоб покарати Свій народ за нарікання і непокору. 
Бог терпеливий і добрий, але Він також святий і праведний. Коли 
люди не слухаються Його і повстають проти Нього, Він повинен 
покарати непокору. Тепер над ізраїльтянами нависла загроза 
смерті. Все це сталося через їхній гріх.

Чи ти знаєш, що тобі загрожує те саме? Ні, тебе не вжалила змія, 
але ти не послухався Бога і заслужив на Його покарання. В Біблії 
Бог розповідає нам про покарання. Ось, що Він каже: «... Душа, 
що грішить, – вона помре» (Єз. 18:4). Це не значить, що ти 
помреш і тебе поховають. Це означає довічне відділення, вічне 
відокремлення від Бога. Саме таким є покарання за непокору 
доброму, святому і всесильному Богові. Ми всі заслуговуємо на це.

Народ в пустелі знав, що заслужив на таке покарання. Люди 
розуміли, чому отруйні змії кишіли в таборі. У великому розпачі 
народ звернувся до Мойсея, свого керівника, і благав:

- Згрішили ми, коли говорили проти Господа і проти тебе. Будь 
ласка, помолись Богові, щоб Він забрав від нас цих зміїв. (Див. 
Чис. 21:7).

Ілюстрація 2-5
Вірний вождь пішов розмовляти з Господом Богом і молити за 
людей. Він знав, що якби Бог залишив народ на смерть, це було 
б справедливо, тому що народ заслуговував на таке покарання. 
Жоден би не зміг сказати: «Це несправедливо!»

Подібні справи і в нас. Якби Бог вирішив відділити нас від Себе 
і приректи на вічне покарання, жоден не зміг би сказати: «Я не 
заслуговую на це». Ми дуже непокірні, не слухаємося Бога, тож 
все, на що ми заслуговуємо, – на покарання, як і народ, за який 
молився Мойсей.

Бог вислухав Мойсея і прийняв його прохання. Він дав вождеві 
Ізраїля дуже незвичайні вказівки:

- Зроби мідяного змія та вистав його на жердині так, щоб усі люди 
могли бачити. Кожен, хто хоче врятуватися, повинен дивитись 
на мідяного змія. Якщо люди дивитимуться і віритимуть, що Бог 
зцілить їх, то житимуть. (Див. Чис. 21:8).
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Хіба не добрий Бог? Тим людям, що нарікали на Нього, Він дав 
можливість врятуватися! Але можливість врятуватися від гріхів, 
яку Бог дав тобі й мені, набагато краща і цінніша.

Господь сказав Никодиму, що так само, як піднесено було 
мідяного змія, буде піднесено і Його, Господа Ісуса. Цим Божий 
Син хотів сказати, що Він помиратиме на хресті. Ісус Христос 
ніколи не грішив. Отже, Він не заслуговував на покарання. Але 
Бог взяв наші гріхи і поклав їх на Господа Ісуса, на Того, Хто «... 
тілом Своїм Сам підніс гріхи наші на дерево...» (1 Пет. 2:24а). Бог 
покарав Свого Улюбленого Сина, ніби Він вчинив гріхи, а не ми. 
Пам’ятаєш, ми казали, що покарання за гріх – відділення від Бога.

Помираючи на хресті, Господь Ісус зносив жахливі страждання; 
але найгірше і найстрашніше було те, що Він на деякий час був 
відокремлений від Свого Батька, від Бога.

Тоді Ісус вигукнув: «Боже мій, Боже мій, нащо Мене Ти 
покинув?» (Мв. 27:46).

В ту хвилину Бог поклав на Свого Сина осуд і покарання за 
наші гріхи. Яка ж то велика Божа любов до нас, адже Він віддав 
Свого Єдиного Сина на смерть заради нас! Та третього дня Бог 
воскресив Ісуса з мертвих. Сьогодні Господь Ісус живий. Він 
перебуває в Небесах з Богом Отцем. Ось чому сьогодні Ісус 
Христос може сказати нам: «Зверніться до Мене й спасетесь...» 
(Іс. 45:22).

Чи означає це, що кожна людина в світі вже врятована від 
покарання за гріх? Давай згадаємо про народ у пустелі.

Ілюстрація 2-6
Народ повинен був повірити, що Бог дав йому засіб для 
оздоровлення, до того ж лише єдиний. Якщо люди хотіли 
врятуватися від смерті, їм треба було подивитися на мідяного змія. 
Якби хтось сказав: «Я не вірю в це» – він би не вижив. Або якби 
хтось засумнівався: «Я не думаю, що просто погляд на мідяного 
змія може мене зцілити» – то помер би. Але навколо жердини 
зібралося багато люду. Вони знали, що вже дивляться смерті у 
вічі, і всім серцем вірили Божим словам. Ізраїльтяни дивились на 
мідяного змія та одразу ж оздоровлювались, як і сказав Бог.

Подібне стосується й нашого ставлення до Господа Ісуса. Ісус 
Христос пояснив це Никодиму:

«... так мусить піднесений бути й Син Людський, щоб кожен, хто 
вірує в Нього, мав вічне життя» (Ів. 3:14-15).

Ти повинен вірити, що Ісус був покараний замість тебе, прийняти 
Його, щоб Він спас тебе від покарання, на яке ти заслуговуєш. 
Якщо ти «подивишся» на Господа Ісуса, повіриш лише в Нього, 
то не загинеш. Ти почнеш нове життя для Бога, а коли помреш, чи 
коли повернеться Ісус, ти вічно перебуватимеш з Ним в Небесах.
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Ілюстрація 2-7
Никодим уважно слухав, коли Господь Ісус пояснював йому, 
як можна отримати нове життя. Юдейський начальник був 
благочестивою людиною, багато знав про Бога і часто молився. 
Однак він дуже здивувався, коли Ісус Христос сказав, що добрі 
справи людини не можуть приготувати її до життя з Богом. Ісус 
пояснив, що Никодиму слід народитись згори, тобто стати новою 
людиною. Йому треба повірити в Господа Ісуса Христа.

А ти розумієш, як ти можеш отримати нове життя з Богом? Чи 
ти знаєш, чому лише Господь Ісус Христос владен спасти тебе від 
гріхів? «... Бог Сина Свого Однородженого послав у світ, щоб ми 
через Нього жили» (1 Ів. 4:9).

Ілюстрація 2-8
Що ти можеш сказати про себе? Сьогодні ти чув чудові істини, які 
сказав Господь Ісус. Ти побачив, що існує лише єдиний засіб, щоб 
врятуватись від покарання, вічного відділення від Бога. Послухай 
ці чудові слова з Біблії: «Зверніться до Мене й спасетесь, всі кінці 
землі, бо Я – Бог, і нема більше іншого Бога!» (Іс. 45:22).

Послухайся Бога і «поглянь» з вірою на Ісуса сьогодні. Скажи 
Йому, що ти віриш у Нього: «Господи Ісусе, я порушив Твої 
веління. Я знаю, що заслуговую на покарання. Але я всім серцем 
вірю, що Ти був покараний за мене. Будь ласка, спаси мене». Якщо 
ти повіриш у Нього, Він спасе тебе й зробить новою людиною, яка 
може жити для Нього.

Питання для повторення
1. Як звали людину, яка прийшла до Ісуса вночі? (Никодим).
2. Що, за словами Господа Ісуса, необхідно було Никодимові? 

(Народитися згори).
3. Коли ізраїльтяни йшли через пустелю, Бог давав їм хліб з 

Небес. Як називався цей хліб? (Манна).
4. Як ізраїльтяни згрішили проти Бога? (Вони нарікали, 

ремствували).
5. Як Бог покарав ізраїльтян? (Він наслав отруйних змій).
6. Чому ми заслуговуємо покарання від Бога? (Тому що ми не 

слухаємося Його).
7. Що Бог звелів Мойсею зробити, щоб люди врятувалися від 

смерті? (Бог звелів зробити мідяного змія; кожен, хто з вірою 
погляне на змія, врятується від смерті).

8. Що спільного між Господом Ісусом і мідяним змієм? (Господь 
Ісус також був «піднесений»; Він був піднесений на хресті).

9. Якщо ти вірою прийняв Господа Ісуса, що станеться, коли 
твоє земне життя закінчиться або коли повернеться Господь 
Ісус? (Спасена людина житиме вічно в Небесах з Богом).
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Урок 3
СПАСИТЕЛЬ ЗНАХОДИТЬ ЗАКХЕЯ

Писання
Лк. 19:1-10

Особливий наголос
Господь Ісус Христос прийшов спасти 
грішників.

Застосування
Для неспасених: Повір у Господа Ісуса, і Він 

спасе тебе від гріха.

Вірш для запам’ятання
«Тому може Він завжди й спасати тих, хто через 
Нього до Бога приходить...» (Євр. 7:25).

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

Або

 PowerPoint слайди: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 
3-7 і 3-8.

План уроку
Вступ

«Сімдесят, вісімдесят, дев’яносто, сто…»
 Гріх відділяє нас від Бога

Розвиток подій
1. «Йде Ісус з Назарету!»

2. Закхей: «Я маю побачити Ісуса»

3. Закхей приєднується до натовпу, але 
нічого не бачить через свій зріст

4. Він біжить вперед і вилазить на фігове 
дерево

5. Ісус іде до Єрусалиму через Єрихон
 Господь Ісус безгрішний, тому Він міг узяти 

на Себе наше покарання за гріх

6. Господь Ісус зупиняється перед деревом

7. Він каже: «Закхею, швидше злізай, бо 
сьогодні Я повинен бути в твоєму домі»
 Господь Ісус кличе людей і сьогодні

8. Закхей спускається з дерева
 Якщо Господь кличе тебе, послухайся Його

9. Народ сердиться: «Хіба Він не знає, яка 
то людина Закхей?» Лише Господь Ісус 

може спасти грішників

10. Закхей вірить в Господа Ісуса і одержує 
прощення гріхів

11. Він каже: «Господи, зараз же віддаю я 
бідним половину того, що маю»

Кульмінація
Господь Ісус каже: «Сьогодні на дім цей 
спасіння прийшло…»

Завершення
Господь Ісус Христос змінив життя Закхея;
 а що ти скажеш про себе? Заклик
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Урок
Ілюстрація 3-1
- Сімдесят, вісімдесят, дев’яносто, сто…

Закхей дуже полюбляв рахувати гроші, адже знав, що може 
утримати чимало й для себе. Він займав високу посаду, працюючи 
на римлян, які завоювали землю Ізраїлю. Римляни примушували 
євреїв сплачувати великі податки. Закхей же керував тими, хто 
збирав податки в Єрихоні та за межами міста. Отже, він був 
начальником митників. Закхей забезпечував римському урядові 
збір усіх податків, які вимагалися законом. Але крім того, цей 
митник утримував велику частину коштів для себе.

Отже, багатий, поважний чоловік жив в Єрихоні, чудовому місті, 
де росли високі пальми і гарні сади. В місті жило багато заможних 
людей. Я впевнений, що Закхей радів цьому, адже багаті могли 
платити великі податки римському урядові, а це означало, що 
більше грошей дістанеться і йому!

Можна сказати, що Закхей був поважною людиною, мав багато 
грошей і жив у гарному місті. Але щось було не так. Митник був 
хитруном і злодієм. Він стягував з людей більше грошей, ніж 
було потрібно. Він обманював, щоб отримувати надлишок для 
себе. Закхей, безперечно, знав Божу Заповідь «Не кради», але 
постійно порушував її. Коли ти не слухаєш Бога, ти чиниш гріх. 
А гріх відділяє нас від Бога, тож ми знаходимось дуже далеко 
від Нього. В Біблії написано: «... бо то тільки переступи ваші 
відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя 
Його від вас, щоб Він не почув...» (Іс. 59:2).

Ось, що в житті Закхея було не гаразд: він знаходився далеко від 
Бога, гинув у гріхах. Можливо, те саме відбувається й тебе. Давай 
поміркуємо над однією Божою Заповіддю: «Не кради». Чи є 
у тебе олівець, іграшка або книга, які ти взяв у когось іншого? 
Ти крав гроші у мами або тата, щоб купити морозиво? Згадай 
контрольну в школі, на якій ти списав відповіді в сусіда. Ти вкрав 
відповідь. Ти не послухався Бога. Ти знаєш про ці та інші погані 
вчинки, які стали перепоною між тобою і Богом. Ти також гинеш 
у гріхах, як Закхей. Твої гріхи розділяють тебе з Богом.

Ілюстрація 3-2
Одного дня Закхей побачив, як на вулиці почав збиратися натовп. 
Люди були збуджені. На вулиці стояла спека, та незважаючи на неї, 
люди щось жваво вигукували і обговорювали. Дехто намагався 
проштовхнутись крізь натовп.

- Йде Ісус із Назарету! – швидко розповсюджувалась новина.

Люди багато різного чули про Нього. Напевно, саме про це вони й 
говорили:
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- Він може сліпим повертати зір!

- Так, лишень Він доторкнеться до хворого, той вмить одужує.

- Він навіть повертав мертвих до життя!

Напевно, лише декілька людей з усього натовпу розуміли, що Той, 
про Кого вони говорять, – Божий Єдиний Син. Ісус Христос 
завжди перебував в Небесах. Він став Людиною, зійшов на землю. 
Божий Син міг чинити всі ті дива, про які згадували люди, адже 
Він – Бог. Навіть якщо люди й не розуміли цього, вони дуже 
раділи з приводу Його відвідин міста Єрихон.

Закхей також знав, що йде Ісус. «Я повинен побачити Його», – 
подумав він.

Можливо, цей багатій чув, що Господь Ісус був другом митників 
– людей, яких інші ненавиділи. Закхей швидко приєднався до 
натовпу, але просто нічого не бачив через голови людей. Він був 
низеньким на зріст. Навіть якби митник піднявся навшпиньки, 
він все одно не зміг би побачити Господа Ісуса. Звичайно, ніхто не 
хотів допомагати йому. Закхей – начальник митників, тож люди 
ненавиділи його.

Ілюстрація 3-3
Закхей, напевно, дуже розчарувався. Йому так хотілося побачити 
Ісуса! Ще трохи часу мине і буде запізно, тому що Ісус лише 
проходив через це місто.

У Закхея виникла ідея. Тільки-но він подумав про це, як одразу ж 
побіг вулицею. За тих часів багаті поважні люди не дозволяли собі 
бігати вулицями, тому таке видовище виглядало незвичним. Що ж 
замислив митник?

Ось, якою була його ідея: «Біля дороги, якою проходитиме Ісус, 
росте фігове дерево. Якщо я вилізу на нього, я бачитиму краще за 
усіх».

Тільки-но уяви: начальник митників Єрихону хоче вилізти на 
фігове дерево!

Незабаром Закхей вже був біля дерева. Він ухопився за одну з 
гілок, підтягнувся, виліз на верхню гілку і сів у затінку листя. Тепер 
він, безперечно, добре бачитиме Господа Ісуса Христа, коли Він 
проходитиме.

Ілюстрація 3-4
Закхей спостерігав, як наближалися люди. Так, серед них був 
Господь Ісус Христос. Він, як і всі інші, йшов розпеченою 
дорогою, на якій здіймалася курява пороху. Чому Ісус завітав 
до Єрихону? Він йшов до Єрусалиму, а дорога пролягала через 
Єрихон. Ісус Христос йшов до Єрусалиму з особливим наміром.
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Він, Божий Син, залишив Небеса, щоб зійти в цей світ і зробити 
щось дуже прекрасне для таких людей, як Закхей, як ти і я, для 
людей, які гинуть у гріхах і знаходяться далеко від Бога. Ісус 
Христос – єдиний, Хто протягом усього життя на землі ніколи не 
порушив жодного Божого наказу. Біблія говорить, що Він «... не 
відав гріха...» (2 Кор. 5:21). Проте Божий Син Сам віддав Себе 
на смерть на хресті та прийняв покарання, на яке ми заслуговуємо 
від Бога. Ісус зніс покарання, ніби це Він не підкорився Богу. 
Помираючи на хресті, Ісус Христос був відділений від Бога. 
Яке жахливе покарання зніс Божий Син! Але третього дня Ісус 
воскрес із мертвих, і лише Він може спасти тебе від вічної загибелі. 
Він прийшов померти заради спасіння хлопчиків і дівчаток, 
чоловіків і жінок, які гинуть у гріхах. Ось чому Ісус Христос йшов 
до Єрусалиму, а дорогою проходив через Єрихон.

Крім цього була ще одна причина, через яку Ісус був в Єрихоні. 
Йдучи серед натовпу, Він когось шукав. Люди поступово 
наближались до дерева, на якому серед гілля сидів Закхей. Митар 
дуже радів, адже міг усе добре бачити.

Ілюстрація 3-5
Ось натовп зупинився, бо якраз під фіговим деревом зупинився 
Господь Ісус. Божий Син подивився на дерево і покликав:

- Закхею, швидше злізай, бо сьогодні Я повинен бути в твоєму 
домі.

Як всі здивувались! А найбільше здивувався сам Закхей!

Виявляється, саме Закхея шукав Господь Ісус в Єрихоні. Він любив 
цього чоловіка і хотів зробити щось прекрасне в його житті.

Господь Ісус знав про Закхея все: Він знав його ім’я, де він живе, 
знав, що Закхей був на тому дереві та на певній гілці, знав про 
його обман, крадіжки й про те, як його ненавиділи мешканці 
міста. Хоча зараз Господь Ісус перебуває в Небесах, Він все 
ще шукає людей. Він продовжує кликати їх. Чи кличе Він тебе 
сьогодні? Звичайно, ти не почуєш Його голосу, як чуєш зараз мене. 
Але Господь Ісус кличе тебе, якщо ти знаєш, що гинеш у своїх 
гріхах, і що все почуте сьогодні сказано саме для тебе. В глибині 
свого серця ти знаєш, що Божий Син любить тебе. Сьогодні Він 
запрошує тебе прийти до Нього, щоб більше не гинути в гріхах. 
Чи кличе Він тебе сьогодні? Того дня, колись давно, Божий Син 
покликав Закхея.

Низенький чоловік швидко зліз із дерева. Уявляю собі, як він 
майже впав з гілки. За мить Закхей вже стояв поруч з Тим, Кого 
так жадав побачити. Чи правильно зробив Закхей, що зійшов, 
коли Господь Ісус покликав його? Так! Якщо Господь Ісус кличе 
тебе сьогодні, послухайся Його і зроби те, що Він каже, як зробив 
Закхей.
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Ілюстрація 3-6
Господь Ісус і Закхей вирушили до оселі митника. Народ дуже 
сердився, почав бурчати і нарікати:

- Хіба Він не знає, яка то людина Закхей?

- Уявіть, зупинитися в будинку злодія!

Але Ісус Христос, Божий Син, прийшов у світ, щоб спасти таких 
людей, як Закхей. Він не хотів, щоб Закхей продовжував жити в 
непокорі Богові, а потім був відділений від Бога навіки. Господь 
Ісус такий самий і сьогодні: Він продовжує спасати грішних 
хлопчиків і дівчаток, чоловіків і жінок.

Що ж означає слово «спасати»? Уяви, що ти на березі моря. 
Ти йдеш у воду трохи поплавати. Раптом тебе підхоплює течія і 
несе в море. Ти нічого не можеш вдіяти, щоб спасти себе, – течія 
дуже сильна. Але рятівник бачить, що відбувається, і хутко пливе 
до тебе. Невдовзі ти вже на березі. Ти врятований або іншими 
словами «спасений».

Через гріх у твоєму житті тобі загрожує небезпека: вічне відділеня 
від Бога. Твій гріх утримує тебе від Бога, й власними силами 
ти нічого не можеш зробити. Необхідно, щоб хтось спас, або 
врятував, тебе від гріха. Лише Ісус Христос може це зробити. 
Тільки Він – єдиний Спаситель. Того давнього дня Божий Син, 
Спаситель, йшов до митника додому.

Ілюстрація 3-7
Закхей дуже радів тому, що приймає в своєму домі Самого Господа 
Ісуса! Митник, напевно, наказав своїм слугам приготувати 
вишукану їжу для особливого Гостя. Я впевнений, що Господь 
Ісус розмовляв із Закхеєм і з усіма, хто був у домі. Проте Біблія не 
говорить нам, що саме Він казав тим людям.

Коли Ісус був у будинку митника, в житті Закхея сталось дещо 
дивовижне. Слухаючи Господа Ісуса, Закхей зрозумів, що Ісус – 
Божий Син, істиний Спаситель. Митник побачив, Який святий 
і досконалий Господь Ісус, а він, митник, – поганий і грішний. 
Закхей хотів отримати прощення гріхів. Він бажав змінити своє 
життя, в якому було повно егоїзму, обману, хитрощів і крадіжок. 
Закхей просто повірив у Господа Ісуса Христа, щоб отримати від 
Нього прощення всіх гріхів. Саме тому Закхей несподівано встав 
з-за столу. Розмови припинилися. Всі чекали.

- Господи, зараз же віддаю я бідним половину того, що маю, – 
сказав хазяїн оселі. – А коли кого скривдив був чим, то віддам в 
чотири рази більше, ніж узяв. (Див. Лк. 19:8).

Від подиву в деяких людей аж подих перехопило. Чи це правда? 
Чи справді Закхей збирався так вчинити? Що ж сталось? Господь 
Ісус одразу ж пояснив. Він сказав Закхею:
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- Сьогодні на дім цей спасіння прийшло… Син бо Людський 
прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло! (Лк. 19:9-10).

Господь Ісус врятував Закхея від вічного покарання за гріхи. Він 
спас митника від жахливої влади гріха, який примушував його 
красти і обманювати. Закхей отримав спасіння від гріха. Він 
більше вже не був відділений від Бога. Його життя змінив Господь 
Ісус Христос. Який то був чудовий день для Закхея!

Ілюстрація 3-8
Сьогоднішній день може стати чудовим і для тебе. Якщо ти знаєш, 
що гинеш у своїх гріхах, і бажаєш відвернутися від усього, що 
не подобається Богові, попроси Господа Ісуса вже зараз забрати 
твої гріхи й врятувати тебе від їхньої влади. Ти можеш сказати 
Йому: «Любий Господи Ісусе, я згрішив і зробив багато поганих 
вчинків. Дякую Тобі за те, що Ти прийшов на землю померти на 
хресті заради мого спасіння. Я молю Тебе спасти мене. Я повністю 
покладаюсь на Тебе, як на мого Спасителя і Господа».

Якщо ти від щирого серця повіриш в Господа Ісуса Христа, щоб 
Він спас тебе, Він зробить це. Адже в Біблії написано: «Тому може 
Він завжди й спасати тих, хто через Нього до Бога приходить...» 
(Євр. 7:25). Господь Ісус Христос може змінити твоє життя, 
тоді, ти, подібно до Закхея, почнеш жити таким життям, яке 
подобається Богові.

Питання для повторення
1. Чому люди ненавиділи Закхея? (Закхей працював на римлян; 

він був митарем; він обманював людей).

2. Чому Закхей був відділеним від Бога? (Він жив у гріхах).

3. Як називалося місто, в якому жив Закхей? (Єрихон).

4. Чому Господь Ісус проходив через Єрихон? (Він ішов до 
Єрусалиму, де мав померти за грішників).

5. Чому Закхей не зміг побачити Господа Ісуса в натовпі? (Закхей 
був малим на зріст).

6. Як він розв’язав свою проблему? (Він виліз на дерево).

7. Коли Господь Ісус зупинився біля фігового дерева, що Він 
сказав Закхею? («Закхею, швидше злізай, бо сьогодні Я 
повинен бути в твоєму домі»).

8. Що Господь Ісус хотів зробити для Закхея? (Він хотів спасти 
Закхея від гріха).

9. Як відреагував народ, коли Господь Ісус пішов до дому 
Закхею? (Вони почали сердитися і нарікати).

10. Як Закхей показав, що Господь Ісус змінив його життя? 
(Закхей сказав, що дасть гроші бідним і відшкодує втрати тих, 
кого він образив).
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Урок 4
БЛУДНИЙ СИН ОТРИМУЄ ГАРНИЙ УРОК

Писання
Лк. 15:1, 10-32
Особливий наголос
«Покаятися» – значить відвернутися від гріха і 
навернутися до Бога.
Застосування
Для неспасених: Відвернися від гріха і 

навернися до Господа Ісуса Христа.
Вірш для запам’ятання
Якщо ви викладаєте серію уроків, тоді повторіть 
Євр. 7:25.
Якщо ви викладаєте даний урок окремо, тоді 
вивчіть вірш:
«... радість буває в Божих Анголів за одного 
грішника, який кається» (Лк. 15:10).
Наочні посібники
 Ілюстрації: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7 і 4-8.
Або
 PowerPoint слайди: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 

4-7 і 4-8.

План уроку
Вступ

«Я ніколи не повернуся! Ненавиджу цей 
дім!»

Розвиток подій
1. «Батьку, віддай мені гроші, які я повинен 

отримати у спадок після твоєї смерті»
 Ми всі згрішили

2. Батько дає синові гроші, і син залишає дім 
Всі ми йдемо своїм шляхом, а не Божим

3. Незабаром у юнака закінчуються гроші; 
друзі також залишають його

4. В країні настає голод
5. Юнак знаходить роботу – пасе свиней

 Гріх має бути покараний

6. «Піду я до батька» Подумай про свій гріх

7. Юнак іде додому Відвернися від гріха і 

навернися до Господа Ісуса

8. Коли юнак ще далеко від дому, батько 
бачить його

9. Батько біжить назустріч сину
10. Син кається: «Батьку, згрішив я проти 

тебе…» Попроси прощення в Господа Ісуса

Кульмінація
Батько каже: «Син мій був мертвий – і 
ожив, був пропав – і знайшовся!»

Завершення
Коли кається хоча б один грішник, Небеса 
радіють; чи буде сьогодні радість в Небесах? 
Заклик
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Урок
Він попрямував до дверей, у нього була валіза і плащ, перекинутий 
через руку, а на обличчі ясно читалася непокора. «Я ніколи не 
повернуся! – крикнув він матері. – Ненавиджу цей дім!» Мати 
Петра сумно дивилася, як її син залишав дім.

Одного разу Ісус розповів історію про хлопця, схожого на Петра...

Ілюстрація 4-1
- Батьку, віддай мені гроші, які я повинен отримати у спадок після 
твоєї смерті. Я хочу одержати свою частину вже зараз. Не бажаю 
чекати!

Чи то справді говорив його рідний син? Який сум, напевно, 
охопив батькове серце! Він дав сину чудовий дім зі слугами, гарно 
зодягав його і смачно годував. Однак молодший син забажав 
зараз же отримати свою частину грошей. Він хотів залишити 
батьківський дім, щоб жити так, як йому заманеться, щоб йти 
власним шляхом. Той батько нагадує мені Бога. Бог виявляє до нас 
велику доброту. Можеш згадати дещо з того, що Бог вже дав тобі?

(Поговоріть з дітьми про Божі подарунки).

Так, все те добре, що в нас є, ми маємо завдяки Божій доброті.

Чи не здається тобі, що в нас має бути бажання любити і слухатись 
такого доброго і люблячого Бога? Але ми не робимо цього. В 
Біблії написано: «Усі ми... розпорошились кожен на власну 
дорогу...» (Іс. 53:6). Це означає, що, не дивлячись на Божу 
доброту до тебе, ти все ще йдеш своїм власним шляхом, а не 
Божим. Господь знає, що для нас найкраще, та бажає, щоб ми були 
по-справжньому щасливі. В Біблії Він велить нам слухатись батьків 
і говорити правду.

Наприклад, тато сказав: «Будь вдома о пів на сьому, не пізніше». 
Але гра в футбол була такою захоплюючою, що ти не зміг піти 
раніше й, звичайно, прийшов додому о чверть на восьму. «О 
якій годині я сказав тобі бути вдома?» – запитав тато. «Тату, мій 
годинник зупинився, пробач». Яким шляхом ти пішов – Божим 
чи власним? Ти обрав власний шлях, ти не послухав Бога. Чому? 
Тому що ти народився з грішним серцем, і бажаєш робити погані 
вчинки. Тебе не потрібно вчити, як не слухатися або обманювати. 
Тобі легше робити те, що хочеш ти, так само, як і тому хлопцеві.

Ілюстрація 4-2
Із сумом в серці батько віддав синові належну йому частину 
грошей, і син відразу ж пішов із батьківського дому.

«Піду я в далеку країну, – думав він, – і чудово проводитиму час, 
робитиму все, що заманеться. Як чудово, що ніхто не вказуватиме 
мені, що і як робити, ніхто не казатиме: це правильно або 
неправильно. Я насолоджуватимусь життям».
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Із стражданням в очах батько проводжав свого неслухняного сина. 
Його любий син обрав власний шлях, і батько передбачав, що 
на нього чекають великі труднощі. Батько пильно дивився вслід 
синові, поки той не зник з поля зору. Син пішов з батьківського 
дому. А хлопець думав зовсім інакше. Він з нетерпінням чекав, що 
нарешті зможе добре і гарно пожити: пізнати світ, завести нових 
друзів. Можливо, він навіть дуже розбагатіє! Юнак вважав, що 
може сам влаштувати своє життя.

Ілюстрація 4-3
У тій далекій країні він справді знайшов нових друзів. А друзі з 
радістю готові були допомогти йому витратити батькові гроші. 
Разом з ними юнак об’їдався вишуканими стравами, занадто 
багато пив і коїв погані вчинки. Він був далеко від своєї родини й 
робив те, що дуже засмутило б його батька.

Ти також схожий на цього юнака. Коли ти йдеш власним шляхом, 
то робиш те, що дуже не подобається Богові. Коли ти сказав: 
«Мій годинник зупинився» – ти обманув! Бог же досконалий 
і добрий. Він ніколи не обманює, і до того ж ненавидить 
обман. А пам’ятаєш, як ти не повернувся додому вчасно? Ти не 
послухав Бога так само, як і своїх батьків. Використовуєш Боже 
Ім’я надаремне, як непотрібне слово? Це також засмучує Бога, 
тому що Він велить: «Не призивай Імення Господа, Бога твого, 
надаремно...» (Вих. 20:7). Ти робиш це, тому що йдеш власним 
шляхом. Гріх утримує тебе далеко від Бога, подібно до того, як 
юнак був далеко від дому. Він гадав, що гарно проводить час.

Та незабаром від батьківського спадку нічого не залишилось. 
Гроші було витрачено, і друзі залишили юнака! Тепер вже ніхто 
не допоможе йому. Умови життя юнака погіршувалися з кожним 
днем. До того ж у тій далекій країні настав голод. Людям не 
вистачало їжі, тому вона стала дуже дорогою. Хлопець також 
терпів голод. Невдовзі зносився гарний одяг, юнак змушений був 
продати всі свої речі. Не залишилось нічого.

«Може, я знайду роботу і зароблю трохи грошей», – подумав він.

Але єдине заняття, яке він зміг знайти, – це пасти свиней. Юдеям 
же не слід було залучатися до справ, пов’язаних зі свинями.

Ілюстрація 4-4
Як соромно було юнакові! День у день він дивився, як їдять свині. 
Хлопець так зголоднів, що готовий був з’їсти те, що споживали 
ці тварини. Якщо він так житиме й далі, то помре від голоду. 
Юнак пішов власним шляхом і був дуже далеко від свого батька. 
Ти також ідеш власним шляхом, не Божим. Ти скоїв багато 
вчинків, які дуже не подобаються Богові. Ти далеко від Нього. 
Таке становище дуже небезпечне, адже Біблія каже: «... Душа, що 
грішить, – вона помре» (Єз. 18:4). Це означає, що ти навіки будеш 
відділеним від Бога, якщо й далі йтимеш власним шляхом. Твій 
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власний шлях зовсім не є найкращим. Юнак також зрозумів це.

Бридкі, брудні свині! Як же хлопець ненавидів їх! Він все частіше 
згадував рідний дім. Пригадав рідну домівку, слуг і свою родину. 
Юнак пам’ятав, скільки їжі було в них, а він зараз терпів голод. 
Дивлячись на свиней, він соромився самого себе і свого життя. 
Тож хлопець сказав собі:

- Повернусь я до батька і скажу йому, що згрішив проти Бога. 
Розкажу, як прикро мені за те, що я залишив його і пішов власним 
шляхом. Краще залишу цих свиней і цей нерозумний шлях. Бути 
слугою в рідному домі набагато краще, ніж таке існування. (Див. 
Лк. 15:18-19).

Чи не настав час і тобі подумати над своїм життям, як це зробив 
юнак? Згадай про свої гріхи: обман, непокора і сварки. Не можна 
сказати, що все це не має великого значення. Чи ти розумієш, 
що такі вчинки є гріхом, який Бог повинен покарати? Чи 
усвідомлюєш, що повинен мати бажання залишити свої гріхи і 
відвернутися від них? Чи ти розмірковуєш про те, що тобі слід 
навернутися до Бога, так само, як той юнак бажав залишити 
свиней і далеку країну й повернутися до свого батька?

Ілюстрація 4-5
Та одні лише роздуми не допомогли б йому. Він повинен був 
щось робити. Тож одного дня юнак вирушив додому, залишивши 
свиней і далеку країну. Він, напевно, подумав: «Понад усе я хочу 
дістатись до дому».

Можливо й ти так говориш: «Понад усе мені хочеться 
позбавитись гріхів і отримати виправдання перед Богом»? 
Бог хоче, щоб ти вчинив так, як молодший син. Він хоче, 
щоб ти відвернувся від своїх гріхів. Від чого ж саме тобі слід 
відвернутися? Від обману, непокори, сварок, хитрощів і від усіх 
інших поганих вчинків, що є в твоєму житті. Якщо тобі справді 
прикро за свої гріхи проти Бога, якщо ти відвертаєшся від своїх 
гріхів і навертаєшся до Господа Ісуса з вірою, це і є покаяння. Бог 
велить тобі покаятися. В Біблії написано, що Він «... усім людям 
наказує, щоб скрізь каялися...» (Дії 17:30).

Саме це зробив молодший син, коли залишив далеку країну і 
вирушив додому. Можливо, він розмірковував: «Що ж скаже 
батько? Чи прийме він мене? Як він зможе мене вибачити? 
Я був таким нерозумним!» Чи хвилювався і нервував юнак, 
коли від виснаження насилу волік ноги, все ближче й ближче 
наближаючись до батьківського дому?

Якщо ти бажаєш відвернутися від своїх гріхів і навернутися до 
Бога, тобі потрібно прийти до Бога Його шляхом. До Бога веде 
лише один шлях – через Господа Ісуса Христа. Ісус, Бог Син, 
завжди перебував у Небі, але зійшов у цей світ, щоб стати Єдиною 
Дорогою, якою можна повернутися до Бога. Господь Ісус дозволив 
людям прибити Себе цвяхами до хреста. Помираючи на хресті, 
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проливаючи Свою кров, Ісус зніс жахливе покарання за всі наші 
гріхи. Він помер, щоб грішники змогли отримати прощення. Сам 
Ісус Христос не мав гріха. Він не зробив жодного з тих вчинків, 
про які ми з вами говорили, але помер за гріхи світу. Ось чому 
Господь Ісус міг сказати: «Я – дорога... До Отця не приходить 
ніхто, якщо не через Мене» (Ів. 14:6). Третього дня після 
розп’яття Ісус воскрес із мертвих і живий повіки. Тож сьогодні, 
понад дві тисячі років після Його смерті та воскресіння, ці слова 
звучать так само: «Тому може Він завжди й спасати тих, хто через 
Нього до Бога приходить...» (Євр. 7:25). Чи ти бажаєш отримати 
прощення гріхів? Чи жадаєш стати виправданим перед Богом?

Відвернись від своїх гріхів і прийди з вірою до Господа Ісуса 
Христа. Скажи Йому, що тобі справді прикро за свої гріхи, що ти 
віриш у Його смерть за тебе. Попроси Бога забрати твої гріхи і 
стати володарем твого життя. Саме таким є шлях, яким ти можеш 
повернутися до Бога.

Молодший син повертався до свого батька. Коли він ще був 
далеко, батько побачив його. Він, безперечно, чекав і бажав, щоб 
син повернувся. Вже з далекої відстані батько побачив виснажену 
брудну постать юнака, який наближався до оселі. Коли хлопець 
підійшов ближче, батько впізнав у ньому свого любого сина.

Ілюстрація 4-6
З розкритими обіймами батько побіг назустріч йому. Він обнімав і 
цілував сина. По щоках обох котилися сльози радості.

- Батьку! – вигукнув син. – Я згрішив проти неба та проти тебе. Я 
не гідний бути твоїм сином... (Див. Лк. 15:21).

Але не потрібно було жодних слів. Юнак зрозумів, що ніколи не 
буде слугою. Він був сином! Він згрішив і добре розумів це, але 
ніхто не дорікатиме йому за скоєний гріх. Йому все простили і 
забули! Юнак не заслужив на це, але саме так все й було. Як щиро й 
тепло прийняли його в батьківському домі!

А ти бажаєш, щоб Бог простив і забув усі твої гріхи? Чи радів 
би ти, якби ніхто не дорікав за твої гріхи? Так і станеться, якщо 
ти відвернешся від своїх гріхів і навернешся до Господа Ісуса. 
Попроси Бога спасти тебе від гріхів. Ти не заслуговуєш на 
прощення, але Бог обіцяє простити кожного, хто покається і 
повірить в Господа Ісуса. Його любов дуже велика, несказанно 
більша, ніж любов батька в історії, яку розповів Господь Ісус.

Ілюстрація 4-7
- Принесіть найкращий одяг для мого сина.

Слуги кинулися виконувати наказ.

- Дайте персня йому. Мій син не слуга, щоб ходити босоніж, 
принесіть йому взуття! Заколіть теля. Ми святкуватимемо! Бо цей 
син мій був мертвий – і ожив, був пропав – і знайшовся! (Див. Лк. 
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15:22-24).

Батько по-справжньому любив свого сина! Якщо ти прийдеш до 
Бога через Ісуса Христа таким, який ти є, зі всіма своїми гріхами, 
то отримаєш прощення. Бог любить тебе й бажає, щоб після 
смерті ти перебував з Ним в Небесах. Бог дуже радіє, коли кається 
грішник. В Біблії написано, що Анголи в Небесах радіють, коли 
хтось навертається до Бога.

Ілюстрація 4-8
Чи буде сьогодні радість в Небесах? Чи бажаєш ти отримати 
прощення гріхів? Від щирого серця виконай Боже веління: 
відвернись від своїх гріхів і навернись до Бога, покайся. Прийди 
до Господа Ісуса сьогодні. Скажи Йому, що тобі прикро за те, що 
ти йшов не Божим, а власним шляхом. Скажи Ісусу, що ти віриш в 
те, що Він помер замість тебе. Попроси Його простити твої гріхи.

Якщо ти повіриш від щирого серця, то отримаєш прощення гріхів. 
Бог прийме тебе. Небеса радітимуть твоєму наверненню! В Біблії 
написано: «... радість буває в Божих Анголів за одного грішника, 
який кається» (Лк. 15:10).

Питання для повторення
1. Що молодший син вимагав від батька? (Гроші, які він мав 

успадкувати).

2. Що зробив юнак, коли батько дав йому гроші? (Залишив 
батьківський дім; пішов до іншої країни, витрачав гроші та 
робив усе, що хотів).

3. Чому ми йдемо своїм шляхом, а не Божим? (Ми народилися з 
гріхом у серці, з бажанням чинити все по-своєму).

4. Чому юнакові довелося шукати роботу? (Він витратив усі 
гроші, а в країні настав голод, і їжа подорожчала).

5. Чому син вирішив йти додому? (Він розкаявся в тому, що 
зробив).

6. Що зробив батько, коли побачив, що син повертається? (Він 
побіг йому назустріч і обійняв сина).

7. Яким єдиним шляхом ми можемо прийти до Бога? (Повірити 
в Господа Ісуса Христа і попросити Його простити нам гріх).

8. Назви пропущені слова: «... син мій був мертвий – і ______, 
був пропав – і _____________!» (Ожив, знайшовся).

9. Якщо ти попросиш в Бога прощення, Він простить твої гріхи. 
Що, як написано в Біблії, відбувається в Небесах, коли кається 
грішник? (Анголи в Небесах радіють).

10. Скажи вірш для запам’ятання і де він записаний в Біблії. 
(«Тому може Він завжди й спасати тих, хто через Нього до 
Бога приходить...» /Євр. 7:25/ або «... радість буває в Божих 
Анголів за одного грішника, який кається» /Лк. 15:10/).
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Урок 5
ПАВЛО Й СИЛА В ФИЛИПАХ

Писання
Дії 16:11-40

Особливий наголос
Лише Господь Ісус може змінити твоє життя.

Застосування
Для неспасених: Прийми Господа Ісуса 

Христа – і твоє життя зміниться.

Вірш для запам’ятання
«... Віруй в Господа Ісуса, – і будеш спасений...» 
(Дії 16:31).

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

Або

 PowerPoint слайди: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 
5-7 і 5-8.

План уроку
Вступ

Роздратований натовп побивав їх камінням…

Розвиток подій
1. Павло і Сила йдуть до Филип

2. Вони приєднуються до групи жінок, 
які регулярно збираються біля річки на 
молитву Будьте готові до бесіди

3. Лідія приймає Господа вірою, і її життя 
змінюється Господь Ісус може зробити 

тебе новою людиною

4. Служниця йде за Павлом і Силою

5. Служниця говорить: «Оце – раби Бога 
Всевишнього…»

6. Павло велить нечистому духу вийти з 
дівчини Всі згрішили

7. Господарі служниці схопили Павла і Силу 
й ведуть до судді

8. Павла і Силу б’ють і кидають до в’язниці

9. Павло і Сила не ремствують, а 
прославляють Бога співом!

10. Опівночі стається землетрус

11. В’язничний сторож виймає меч, щоб 
убити себе

12. Павло: «Не чини шкоди собі, ми всі тут»

Кульмінація
Сторож питає: «Добродії, що треба робити 
мені, щоб спастися?»

Павло відповідає: «Віруй в Господа Ісуса, – і 
будеш спасений…» Прийми Господа Ісуса 

Христа вірою, і Він спасе тебе

Завершення
Бог може змінити твоє життя Заклик
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Урок
Роздратований натовп побивав їх камінням... Рятувалися від злої 
змови... Ангол визволяв їх з в’язниці... Потрапляли у корабельні 
аварії!..

Таке й багато подібного траплялося з першими християнськими 
місіонерами. (Місіонер – це той, хто йде в різні місця, щоб 
розповісти людям про Ісуса Христа).

Одними з перших місіонерів були Павло і Сила. В їхньому житті 
часто траплялися хвилюючі та навіть небезпечні події.

Ілюстрація 5-1
Давайте приєднаємось до них. Павло та Сила вирушили до одного 
міста, де ще не чули Євангелії, до міста Филипи. Там було дуже 
багато людей, але місіонери нікого не знали.

Та вони були впевнені, що саме тут їм слід бути. Сюди привів їх 
Бог.
(Покажіть Филипи на мапі).

Роздивляючись місто, Павло і Сила бачили, що більшість людей 
нічого не знають про Єдиного істинного Бога. Це було видно з 
того, що мешканці міста служили неправдивим богам. Як палко 
Павло і Сила бажали розповісти їм про Бога і Його Сина, Ісуса 
Христа! Павло і Сила були місіонерами, вони відвідували різні 
міста, де розповідали людям про Ісуса Христа і про віру в Нього. 
Але з чого розпочати в цьому місті? Там навіть не було суспільної 
будівлі, де можна було б зібрати тих, хто знає про Бога.

Нарешті друзі знайшли декількох людей, які знали першу 
частину Біблії та молились Єдиному істинному Богові. Ті люди 
зустрічалися на березі річки.

Ілюстрація 5-2
Жінки, які зібрались, щоб помолитись разом, чули про Бога, але 
не знали, що Бог послав у світ Ісуса Христа.

Павло і Сила вирішили розповісти їм про чудову новину. 
Місіонери, напевно, розказали, як єдиний Божий Син помер на 
хресті та зніс покарання за гріхи всього світу. З яким, напевно, 
захопленням вони розповідали цим людям про те, що Господь Ісус 
не залишився мертвим, але воскрес і живий повіки. Жінки вперше 
почули, що Ісус Христос може виправдати їх перед Богом.

Можливо, слухаючи істини про Господа Ісуса Христа, ти дещо 
не зрозумів. Можливо, ти всім серцем бажаєш попросити Ісуса 
Христа простити твої гріхи, але не знаєш, як це зробити. Я з 
радістю допоможу тобі й дам відповіді з Біблії. Після заняття 
підійди до мене, і ми поговоримо. Я буду (вкажіть підходяще 
місце).
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Коли Павло і Сила розповідали радісну новину, в житті однієї 
слухачки сталось щось чудове. Ту жінку звали Лідія. Вона була 
поважною і багатою. В Біблії написано, що коли вона слухала 
проповідників, Бог працював у її серці, й жінка зрозуміла все 
сказане. Лідія повірила в Євангелію і від щирого серця захотіла 
пізнати Господа Ісуса Христа особисто. Вона прийняла Господа 
Ісуса Христа, і її життя змінилось.

Тоді жінка сказала двом місіонерам:

- Якщо ви визнаєте мене віруючою, прийдіть і залишіться у мене. 
(Див. Дії 16:15).

Бог працював у серці та житті Лідії. Тепер вона знала Господа Ісуса 
Христа як свого Спасителя. Бог також сповнив її серце любов’ю до 
інших християн.

Адже Господь змінює тих, кого спасає. Біблія говорить: «... 
коли хто в Христі, той створіння нове...» (2 Кор. 5:17). Тобто, 
прийнявши Господа Ісуса як Спасителя, ти стаєш новою 
людиною. Зовні ти виглядатимеш так само, але всередині будеш 
вже іншим. З грішної та непокірної людини ти станеш людиною, 
яка бажає слухатись Бога. Це не означає, що відтепер ти завжди 
слухатимешся Бога, але ти більше не будеш байдужим до Бога – ти 
любитимеш Його. Бог не лише казатиме, як жити для Нього, Він 
Сам житиме в тобі, щоб допомагати виконувати Його веління. 
Саме це й сталося в житті Лідії.

Ілюстрація 5-3
Павло і Сила, напевно, дуже раділи, бачачи, як діє Бог. Вони 
продовжили свою велику працю, розповідаючи іншим про 
Господа Ісуса Христа.

Одного разу, йдучи берегом річки, де люди збирались на молитву, 
місіонери зустріли служницю, яка віщувала майбутнє (ворожила). 
В Біблії написано, що ворожіння дуже не подобається Богові, й 
ми не повинні мати з цим жодних справ (Повт. З. 18:10-12). Цією 
дівчиною керував злий дух. Саме він давав їй здібність віщувати.

Побачивши Павла і Силу, служниця почала кричати:

- Оці люди – це раби Всевишнього Бога, що вам провіщають 
дорогу спасіння! (Див. Дії 16:17).

Те, що казала дівчина, було правдою, але бачачи, що вона робила, 
та як вона кричала, місіонери зрозуміли, що нею володіє сатана. 
Тож почувши, що бідна дівчинка отак кричить, Павло і Сила 
засмутились. А дівчина щодня ходила за ними і весь час кричала.

Врешті решт, Павло вже настільки обурився, що зупинився, 
обернувся й сказав:

- У Ім’я Ісуса Христа велю я тобі – вийди з неї! (Див. Дії 16:18).
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Тієї ж миті злий дух залишив дівчину. Яке могутнє Ім’я Господа 
Ісуса! Божий Син набагато могутніший від сатани і злих духів. Він 
змінив життя дівчини. Він може змінити й твоє життя.

Можливо, ти знаєш, що твоє життя далеко не праведне. Ти кажеш 
неправду, в твоїй голові часто виникають погані думки, ти не 
слухаєшся батьків, використовуєш Ім’я Бога надаремне і прагнеш 
робити те, що заманеться. «Нема праведного ані одного...» 
(Рим. 3:10). Тобі необхідно стати новою людиною. Ісус Христос 
може допомогти. Він воскрес із мертвих, тому ми знаємо, що Він 
всесильний. Ісус Христос сьогодні живий, Він має силу змінити 
твоє життя. Яким би грішним не було твоє життя, Господь Ісус 
може повністю змінити тебе.

Якщо ти вірою приймеш Його, щоб отримати спасіння, Він 
простить твої гріхи і змінить твоє життя. Він допоможе тобі жити 
для Нього. Можливо, у тебе поганий характер, і всі знають про 
це. Але якщо ти прийдеш до Господа Ісуса, приймеш Його як 
особистого Спасителя, Він дасть тобі міць і силу, які необхідні, 
щоб позбавитися цієї проблеми. Те, що ти належиш Господу Ісусу, 
означає не тільки те, що ти готовий до життя в Небесах. Це також 
значить, що ти став новою людиною, яка вже на землі живе для 
Бога.

Визволившись з-під влади злого духу, служниця, безсумнівно, 
стала новою людиною.

Ілюстрація 5-4
Але не всім сподобалось те, що сталось. Дівчина працювала на 
хазяїв, які заробляли багато грошей на її ворожінні. Господарі 
дуже розлютились, коли зрозуміли, що служниця більше не 
зароблятиме для них гроші. Вони схопили Павла і Силу й повели 
на ринок, тобто туди, де знаходилися судді міста. Господарі 
служниці звинуватили їх:

- Ці люди – євреї, вони порушують спокій в нашому місті, 
навчають мешканців тому, що суперечить нашому закону.

Господарі дівчини казали неправду, але не було нікого, хто 
заступився б за місіонерів. З натовпу також почулися голоси: люди 
кидали несправедливі звинувачення і кричали на місіонерів.

Тож судді винесли дуже суворий вирок. Одяг Павла і Сили 
розірвали, а проповідників жорстоко побили. Після цього їх 
кинули у в’язницю. В’язничному сторожеві було наказано пильно 
охороняти в’язнів.

Ілюстрація 5-5
Щоб ув’язнені не втекли, сторож відвів їх у найбільш заглиблену 
камеру. Він також закував їхні ноги в дерев’яні бруски, які 
називалися колодами. Було боляче, сочилася кров, з’явилися 
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синяки. Руки і ноги місіонерів були міцно скріплені. На втечу 
нічого було й сподіватись.

Але в цій брудній, вологій і темній камері в’язниці не було ані 
скарг, ані нарікань. Проте чулось щось інше – спів! Павло і Сила 
співали пісні хвали Богові. Як вони могли це робити? Вони знали, 
що Бог керує всім, і те, що з ними сталось, також було в Його 
руках. Місіонери знали, що стіни в’язниці – не перешкода для 
Бога. Він був з ними. Серця місіонерів сповнювала радість. Як 
вони відрізнялись від інших в’язнів!

Ті, хто приймають Господа Ісуса Христа як Спасителя, 
відрізняються від інших, тому що Бог зробив їх новими людьми. 
Якщо ти віриш в Господа Ісуса, в твоєму житті будуть такі 
моменти, коли тобі важко буде жити для Бога. Але ти можеш 
бути впевненим, що Господь Ісус з тобою. Він обіцяв: «Я тебе не 
покину, ані не відступлюся від тебе!» (Євр. 13:5). Бог діятиме в 
твоєму житті. Ти пізнаватимеш Його, тому що Ісус Христос – твій 
Спаситель. Ось чому Павло і Сила співали хвалу Богові.

Як, напевно, здивувались інші в’язні, почувши спів! Таке не часто 
можна було почути крізь товсті мури в’язниці.

Ілюстрація 5-6
Настала ніч. Раптом опівночі почувся гуркіт. Все почало дрижати. 
Захитались підвалини в’язниці. Всі двері відчинились. Дерев’яні 
колоди розвалились. Ланцюги, якими були заковані в’язні, впали. 
Бог виявив свою міць: Він здійняв землетрус.

Від гуркоту і дрижання прокинувся сторож в’язниці. Побачивши, 
що двері в’язниці розкриті, він дуже стривожився. «Жодного 
сумніву, в’язні втекли, – подумав він. – Мене стратять за це». 
Сторож швидко витягнув свого меча. Він хотів покінчити з 
життям. Аж ось почувся гучний голос:

- Не чини собі жодного зла, бо всі ми ось тут!

То був Павло. Почувши ті слова, в’язничний дозорець наказав 
принести факел. Мабуть, в його голові роїлися різні думки: 
«Напевно, ці люди – слуги Господа Бога, інакше вони втекли б, 
маючи таку нагоду. Бог дійсно має велику силу, якщо Він здійняв 
такий землетрус».

Сторож знав, що він був не готовий зустрітися з величним Богом. 
Увійшовши до камери, сторож задав дуже важливе питання:

- Добродії! Що треба робити мені, щоб спастися? (Дії 16:30).

Ілюстрація 5-7
Павло відповів:

- Віруй в Господа Ісуса, – і будеш спасений... (Дії 16:31).
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Павло й Сила, напевно, пояснили, що вони мали на увазі. 
Господь Ісус Христос, єдиний Божий Син, помер на хресті та зніс 
покарання за гріхи світу. Він воскрес із мертвих і тепер перебуває 
в Небесах. Саме Він міг виправдати в’язничного сторожа перед 
Богом. Охоронцю потрібно було лише повірити Господу Ісусу 
Христу, щоб Він забрав його гріхи і зробив його праведним перед 
Богом.

Як ти вважаєш, в’язничний сторож лише послухав істини про 
Господа Ісуса й нічого не зробив? Можливо, він просто сказав: 
«О, дуже цікаво!»? Біблія говорить, що в’язничний сторож 
повірив Господу Ісусу Христу, щоб Божий Син спас його від 
гріхів. Він попросив Господа Ісуса простити його гріхи. Більш 
того, в Біблії написано, що родина в’язничного сторожа також 
прийняла Христа й отримала спасіння.

Тобі не достатньо лише знати про Ісуса Христа, ти повинен 
особисто повірити Йому і попросити Його спасти тебе.

Якщо в’язничний сторож всім серцем повірив у Господа Ісуса, 
тоді його життя мало змінитись, вірно? І воно справді змінилось. 
Охоронець взяв Павла й Силу до себе, турботливо обмив їм 
рани, нагодував їх. Сторож добре подбав про місіонерів. Як він 
змінився!

Коли Господь Ісус спасає людину від гріхів, життя цієї людини 
по-справжньому змінюється. Бог Святий Дух оселяється в серці 
людини в ту мить, коли вона приймає Господа Ісуса. Неслухняних 
хлопчиків і дівчаток Бог перетворює на слухняних дітей. Тих, кого 
зовсім не цікавить Біблія, Він перетворює на людей, які бажають 
все більше й більше пізнавати Боже Слово.

Ілюстрація 5-8
Бог може зробити тебе новою, іншою людиною. Він може 
допомогти тобі стати добрим, як допоміг Лідії; Бог може 
допомогти тобі відвернутися від усього поганого, як зробив це для 
служниці-ворожки; а також Бог може допомогти тобі жити таким 
життям, що подобається Йому, як зробив це для в’язничного 
сторожа.

Чи бажаєш ти, щоб змінилося й твоє життя? Чи прикро тобі за те, 
що ти не живеш так, як хоче Бог? Попроси Господа Ісуса простити 
тебе і керувати твоїм життям! Повірь Йому, щоб Він спас тебе від 
гріха! Тоді Господь житиме в тобі через Святого Духа, й ти станеш 
іншою, новою людиною.

«Віруй в Господа Ісуса, – і будеш спасений...» (Дії 16:31).
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Питання для повторення
1. Як називалося місто, до якого прийшли Павло і Сила? 

(Филипи).

2. Яку звістку місіонери хотіли розповісти мешканцям? (Звістку 
про Господа Ісуса Христа і про те, як можна пізнати Його).

3. Павло і Сила зустріли групу жінок. Що робили жінки і де 
проводили зустрічі? (Жінки зустрічалися на березі річки, щоб 
помолитися).

4. Як звали жінку, яка повірили словам Павла і Сили? (Лідія).

5. Як змінюється людина, коли стає християнином? (Людина 
починає любити Бога і хоче догоджати Йому).

6. Що вигукувала служниця, коли бачила Павла і Силу? («Оці 
люди – це раби Всевишнього Бога, що вам провіщають дорогу 
спасіння!»)

7. Чому господарі дівчини розгнівалися? (Коли Павло вигнав 
з дівчини нечистий дух, вона припинила приносити дохід 
господарям).

8. Чому Павло і Сила співали Богові хвалу, хоча й були скуті та 
знаходилися у в’язниці? (Вони знали, що все в Божих руках, і 
Бог перебуває з ними).

9. Після того, як стався землетрус, що в’язничний сторож спитав 
у Павла і Сили? («Добродії! Що треба робити мені, щоб 
спастися?»)

10. Хто оселяється в людині, яка приймає Господа Ісуса вірою? 
(Бог Дух Святий).



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        


	Зміст
	Вступ
	Огляд
	Урок 1: ІВАН ХРИСТИТЕЛЬ ВКАЗУЄ ШЛЯХ
	Питання для повторення

	Урок 2: ГОСПОДЬ ІСУС ГОВОРИТЬ З НИКОДИМОМ
	Питання для повторення

	Урок 3: СПАСИТЕЛЬ ЗНАХОДИТЬ ЗАКХЕЯ
	Питання для повторення

	Урок 4: БЛУДНИЙ СИН ОТРИМУЄ ГАРНИЙ УРОК
	Питання для повторення

	Урок 5: ПАВЛО Й СИЛА В ФИЛИПАХ
	Питання для повторення

	План бесіди з дитиною, яка хоче навернутися до Христа



