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Вступ

Подані біблійні уроки призначено для того, щоб розповісти дітям про Божу любов та опіку про 
дітей, особливо коли вони стикаються з труднощами.

ЗАСТОСУВАННЯ
Уроки застосовано для дітей:

w які переживають розділення в сім’ї;

w яких відштовхують через те, що якимось чином вони вирізняються серед інших;

w які переживають тиск з боку однолітків, що намагаються змусити їх вчинити щось погане, 
наприклад, украсти, пити алкогольні напої, дивитися брудні фотографії або відео;

w яким інші люди завдали болю та яким необхідно навчитися прощати.

МЕТА
В кожному уроці подано мету, яка допоможе вам поміркувати над тим, яких результатів, з Божої 
ласки, ви можете чекати в житті дітей після уроку. Мета висловлює бажання і ціль учителя. Проте 
немає гарантії в тому, що зміни відбудуться автоматично. Наприклад, якщо мета уроку «Діти 
повірять в Ісуса Христа та одержать спасіння», це означає, що вчитель молитиметься, жадатиме та 
націлюватиметься на подану мету, та лише Святий Дух може здійснити цю мету в житті дитини.

ВИКЛАДАННЯ	БІБЛІЙНИХ	ІСТИН
Якщо ми розповідаємо дітям лише біблійні оповідання, то не виконуємо свої обов’язки вчителя. 
Дуже важливо, щоб діти пізнавали істини, заради яких були написані ці оповідання; також важливо 
показати дітям, що та чи інша істина означає особисто для них в їхньому повсякденному житті. 
Звичайно, в одному уроці ми не в змозі охопити всі істини, що містяться в певному оповіданні, тому 
в кожному уроці ми вибрали одну центральну істину. Пояснення центральної істини переплітається 
з оповіданням, але для того, щоб допомогти вам у підготовці, ті частини уроку, де йде викладання 
центральної істини, ми позначили літерами ЦІ. Ці розділи також вказані й у планах уроків. Крім 
того, ви помітите, що центральна істина також позначена літерою «Н» або «С», що вказує на групу 
дітей, для життя яких застосовується істина – спасені або неспасені. Це також вказано в самому тексті 
за допомогою наступних фраз: «Якщо ти ще не прийняв Господа Ісуса, щоб отримати прощення 
гріхів ...» або «Християнине, ти ...». Застосування істини виділено жирною лінією. Можливо, ви 
захочете адаптувати застосування для дітей, яких навчаєте. Найважливішим є те, щоб Боже Слово 
було застосоване до реального життя дітей.

БУТИ	ГОТОВИМ	ДО	НАДАННЯ	ПОРАД	(БГП)
Коли ви поясните істини Євангелія, 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. У них можуть виникнути 
питання; їм може знадобитися порада щодо того, що говорити в молитві до Господа. Також спасеним 
дітям, можливо, знадобиться порада у важкій ситуації або пояснення, як знання того чи іншого 
уроку можна щодня застосовувати в житті. Діти можуть опинитися у такій ситуації, коли вони не 
знають, що говорить Біблія про те, як їм діяти. Можливо, вони захочуть поділитися з вами своїми 
труднощами, щоб ви могли молитись за них, особливо якщо ви – їхня єдина християнська підтримка. 
Саме тому дуже важливо повідомити наверненим дітям про те, що ви готові поговорити з ними.
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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 до Христа, не поговоривши про це з вами, або що вони можуть 
отримати спасіння, лише якщо підійдуть до вас.

Приклад запрошення неспасеної 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. 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».

Приклад запрошення спасеної дитини до бесіди

«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 піаніно. Я хотіла б знати, що й ти 
також повірив в Ісуса Христа як Господа і Спасителя, щоб я могла молитись за тебе і, може, навіть 
чимось допомогти».

МЕТОДИ	НАВЧАННЯ
Діти, що живуть і ростуть за важких обставин, часто бувають непокірними, їх важко контролювати 
на занятті. З цієї причини ми використали деякі методи, що поможуть дітям приймати активну 
участь в занятті, допоможуть вам утримувати увагу дітей і закріпляти вивчений матеріал. До обраних 
методів входять: метод оповідання, питання, інтерв’ю, робота в маленьких групах, предметний 
урок, рольова гра тощо. Вчителям необхідно готуватися до уроку заздалегідь; іноді в підготовці 
знадобиться допомога помічників, наприклад, участь в біблійній сценці або в рольовій грі.

ВІРШІ	ДЛЯ	ЗАПАМ’ЯТАННЯ
Ми не запропонували окремий вірш для кожного уроку. Це зроблено для того, щоб ви могли 
приділити більше часу на вивчення і повторення віршів, що подано в серії. Дуже важливо, щоб діти 
вивчали вірші, запам’ятовуючи їх назавжди.

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

ДОДАТКОВІ	НАОЧНІ	ПОСІБНИКИ
Друкуйте слова центральних істин уроків на цупкому папері. До зворотної сторони цупкого паперу 
приклейте обрізки бархатистого паперу (для фланелеграфу). Друкуйте слова таким шрифтом, щоб 
діти молодшого віку могли легко прочитати їх. Картку зі словами центральної істини помістіть на 
дошці на початку заняття або коли вперше згадуєте центральну істину в уроці.

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

Додаткові ідеї та поради спрямовано на різні способи 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.
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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.

В тексті уроків подано питання лише до викладених уроків. Було б корисно включити запитання 
до пісень, до вірша для запам’ятання та до інших частин програми заняття. Це допоможе дітям 
зрозуміти, що важлива кожна частина заняття.

ПРИКЛАДНА	ДІЯЛЬНІСТЬ
До деяких уроків подано ідеї прикладної діяльності. Не обов’язково проводити прикладну 
діяльність після кожного уроку.

ЯК	КОРИСТУВАТИСЯ	ТЕКСТОМ	ТА	АЛЬБОМОМ	З	МАЛЮНКАМИ?
Подані уроки розроблено для використання з фланелевою дошкою. Ті самі фігури використали для 
малюнків з альбому.

w В альбомі ви знайдете по 6 ілюстрацій для кожного уроку. Ті, що для уроку 1, пронумеровані, як 
1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6. Відповідно для уроку 2 – пронумеровані, як 2-1, 2-2, 2-3 і т.д.

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

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

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

Урок Центральна	
істина Застосування Вірш	для	запам’ятання

1. Вигнанець, 
прийнятий 
Богом  
(Їфтах)

Суд. 11:1 – 12:7

Євр. 11:32

Бог приймає і 
використовує тих, 
хто покладається на 
Нього.

Неспасені: Повір в Господа, 
щоб Він спас тебе від 
покарання за твої гріхи.

Спасені: Покладайся на Бога в 
усіх своїх переживаннях і 
дозволь Йому через тебе 
допомагати тим, хто в біді.

«… наверніться до Господа, 
вашого Бога, бо ласкавий Він та 
милосердний…» (Йоіл. 2:13).

2. Прийнята 
чужинка  
(Рут)

Книга Рут

Бог любить і цінує 
різних людей.

Неспасені: Повір в Бога, щоб 
Він простив і очистив тебе.

Спасені: Покладайся на Бога, коли 
інші відкидають тебе.

Повторіть Йоіл. 2:13.

3. Чистий в 
брудному світі 
(Самуїл)

1 Сам. 2:12-26

1 Сам. 3:1-21

Бог може 
очистити і 
зберегти чистоту 
тих, хто покладає 
надію свою на 
Нього.

Неспасені: Поклади свою надію 
на Бога, і Він очистить тебе 
від гріха.

Спасені: Покладай свою надію на 
Бога, і Він збереже тебе 
чистим.

«… обмий Ти мене – і я стану біліший 
від снігу» (Пс. 50(51):9).

4. Вчись 
прощати 
 (Петро)

Мв. 18:21-35

Бог пропонує 
прощення всім.

Неспасені: Прийми Боже 
прощення, це буде перший 
крок до прощення інших.

Спасені: Прощай тих, хто образив 
тебе.

«А ви один до одного будьте ласкаві, 
милостиві, прощаючи один одному, 
як і Бог через Христа вам простив!» 
(Еф. 4:32).

5. Зневажений 
людьми, 
прощений 
Богом  
(Матвій)

Лк. 5:27-32

Бог бажає і може 
простити гріх і 
змінити життя.

Неспасені: Поклич до Бога і 
попроси Його простити 
тебе.

Спасені: Дякуй Богові за прощення і 
продовжуй служити Йому.

Повторіть Еф. 4:32.
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Урок 1
Вигнанець, прийнятий Богом (Їфтах)

Писання
Суд. 11:1 – 12:7

Євр. 11:32

Центральна	істина
Бог приймає і використовує тих, хто 
покладається на Нього.

Застосування
Для неспасених: Повір в Господа, щоб Він 

спас тебе від покарання за твої 
гріхи.

Для спасених: Покладайся на Бога в усіх 
своїх переживаннях і дозволь Йому 
через тебе допомагати тим, хто в 
біді.

Мета
Урок розроблено, в основному, для дітей, які 
відчувають, що в сім’ї їх відштовхують. Ціль 
уроку – допомогти дітям навчитися покладатися 
на Господа, Який любить їх. Він бажає 
прийняти їх як Своїх дітей і допомогти їм в усіх 
переживаннях.

Де	можна	викласти	урок
Урок особливо підходить для благовістя дітям 
з невіруючих сімей, дітям з нестабільних сімей, 
можливо, й в дитячих будинках для сиріт, в 
дитячих кімнатах міліції чи в місцях ув’язнення 
для неповнолітніх.

Вірш	для	запам’ятання
«… наверніться до Господа, вашого Бога, бо 
ласкавий Він та милосердний…» (Йоіл. 2:13).

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

Або

w PowerPoint слайди: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6.

w Наочний посібник центральної істини на 
«відкритих долонях» (див. стор. 40).

w Мапа Палестини часів Ісуса Навина / суддів.

Методи	навчання
w На одному з етапів уроку діти можуть 

прийняти участь в обговоренні в маленьких 
групах. Вам необхідно зробити достатню 
кількість копій поданих питань. Роздайте по 
одній копії своїм помічникам, які вестимуть 
коротеньке (3 – 4 хвилини) обговорення в 
групах.

w Під час викладання обов’язково читайте 
короткі цитати з Біблії. Наприклад, Суд. 
11:11а, 11:29а, 11:32б. Проте краще, щоб 
уривки читав помічник або старша дитини 
(попереджена про це заздалегідь).

ПЛАН	УРОКУ
Вступ
Оселя більше не була радісним і затишним 

місцем… ЦІ
Розвиток	подій
1. Їфтаха виганяють з родини та з країни 

ЦІН
2. Він збирає до себе гулящих людей
3. Аммонові сини проголошують Ізраїлеві 

війну
4. Старшини Ізраїлю запрошують Їфтаха 

стати провідником війська ЦІС
5. Переговори Їфтаха з синами 

Аммоновими щодо миру не мають 
успіху

Кульмінація
Святий Дух дає Їфтахові силу перемогти 

синів Аммонових ЦІС
Завершення
Їфтах залишається суддею Ізраїлю шість років
Ім’я Їфтаха згадується в переліку мужів віри 

(Євр. 11) ЦІН
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УРОК
Ілюстрація 1-1
Оселя більше не була радісним і затишним місцем. Молодші брати 
взагалі не бажали мешкати з ним в одній оселі. Насправді ж, вони 
були не зовсім рідними братами, вони були зведеними братами. 
Їфтах і ці юнаки мали одного батька – Ґілеада; матір’ю Їфтаха 
була інша жінка. Ось у чому крився корінь усіх неприємностей і 
переживань Їфтаха. Просто Ґілеад, батько Їфтаха, спав з жінкою, 
яка не була його дружиною, та в них народився хлопчик, Їфтах. 
Потім Ґілеад одружився. Дружина народила йому декількох синів. 
Зведені брати Їфтаха ненавиділи його.

- Чому оцей чоловік живе з нами? – іноді питали брати один 
одного. – Він не належить до нашої родини. Він син іншої жінки. 
Але ж він старший, тому коли наш батько Ґілеад зістаріє і помре, 
Їфтах одержить найбільшу частину спадку. Не допустимо цього! 
Давайте виженемо його!

Щоразу, ловлячи на собі погляд зведених братів, Їфтах бачив 
ненависть в їхніх очах. Напевно, він не міг збагнути: «Чому 
вони так гніваються? Чому вони так погано ставляться до мене? 
Я не винен в тому, що мій батько спав з іншою жінкою, а вона 
завагітніла і народила мене. Адже це батько вчинив неправильно, 
не я! Що ж брати задумали? Що вони заподіють мені? Може, 
спробують завдати шкоди чи позбавитися мене? Боюся, станеться 
щось жахливе…»

Можливо, ти дещо почуваєшся, як Їфтах. Можливо, ти маєш 
братів або сестер (або зведених братів чи сестер), які не приймають 
тебе. Тобі здається, що в родині ти зайвий і тебе зовсім не бажають 
бачити. Або, можливо, однокласники чи сусіди поводяться так, 
що ти почуваєшся небажаним в їхньому колі, можна сказати, 
вигнанцем. Тобі важко, іноді ти сумуєш, але є Той, Хто любить 
тебе. Це – Бог. В Своєму Слові, в Біблії, Бог каже, що любить тебе 
й мене так міцно, як не може любити жодна людина (Ів. 3:16). Бог 
також любив і Їфтаха, який проводив свої дні в такій нещасливій 
оселі.

Ілюстрація 1-2
Одного дня сталася жахлива сварка. Як ти гадаєш, що кричали 
зведені брати в обличчя Їфтахові? Давай прочитаємо про це в 
Біблії.

- Не будеш володіти в домі нашого батька, бо ти син іншої жінки! 
(Суд. 11:2б).

Зведені брати казали Їфтахові, щоб він не належить до їхньої 
родини, і вони не бажають більше бачити його. Бідолашний 
Їфтах! Напевно, він питав себе: «Невже вони виженуть мене 
з дому?» Поглянувши на перекошені від люті обличчя братів, 

ЦІ

PowerPoint 1-1

PowerPoint 1-2

Прочитайте (або 
попросіть помічника 
чи старшу дитину 
прочитати) вірш з Біблії.
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Їфтах зрозумів, що біди не оминути. Як ти думаєш, зведені брати й 
справді виженуть його? Давай знайдемо відповідь в Біблії.

«І втік Їфтах перед своїми братами…» (Суд. 11:3а)

Він нічого не міг вдіяти, якщо зведені брати повстали проти нього. 
Тож юнакові довелося тікати, поки брати не виштовхали його. 
Їфтах утіх від родини, залишив оселю й навіть свою країну. Він 
тікав від тієї жахливої ситуації якомога далі. Бідолашний Їфтах!

Може, й ти, як Їфтах, іноді відчуваєш, що тебе не люблять і не 
бажають бачити? Але ж Бог дуже міцно любить тебе. Він любить 
тебе не тому, що ти хороший, адже всі ми робимо погані вчинки і 
гніваємо Його.

Ти також робив те, що Бог забороняє. Чи наповнювали тебе 
гнів і ненависть, так само, як братів Їфтаха? А що ти можеш 
сказати про свою мову? Чи лаявся ти брудними словами? Казав 
неправду? Якщо так, ти не слухався Бога. В Біблії Бог велить нам: 
«… говоріть кожен правду…» (Еф. 4:25). Можливо, ти кричав та 
ображав когось? Що можна сказати про твої вчинки? Можливо, ти 
завдавав болю іншим, або хитрував, або брав те, що не належить 
тобі? Якщо так, ти не послухався Бога, Який велить: «Не кради!» 
(Вих. 20:15). Ти робиш всі ті погані вчинки, тому що в тобі живе 
гріховне єство, але Бог любить тебе дуже міцно, незважаючи на 
твоє грішне життя. Ти заслуговуєш на покарання, але Бог покарав 
Свого Сина Господа Ісуса замість тебе, щоб дати тобі прощення.

Ісус пережив жахливу смерть на хресті. Він ніколи не робив 
нічого поганого. Він – досконалий. Проте Ісус помер за всі 
погані вчинки, які зробили ми, порушуючи Божі Заповіді. Ісус 
помер, але не залишився мертвим. Він живий і житиме повіки. 
Божий Син хоче, щоб ти прийшов до Нього. Якщо ти зробиш це, 
Він, безсумнівно, прийме тебе в Свою сім’ю. Ти станеш Божою 
дитиною, а Бог стане твоїм Небесним Батьком. Прийди до Нього 
сьогодні. Попроси Господа простити всі твої гріхи. Попроси Його 
зробити тебе Його дитям. Бог обіцяє зробити це для тебе.

Давайте повторимо слова біблійного вірша, який ми сьогодні 
вивчали. «… наверніться до Господа, вашого Бога, бо ласкавий Він 
та милосердний…» (Йоіл. 2:13). Господь ласкавий і милосердний. 
Іншими словами, Він люблячий і добрий. Він бажає простити тебе 
і прийняти, хоча ти й не заслуговуєш на це. Бог прийме тебе, якщо 
ти прийдеш до Нього.

Якщо ти ще не до кінця розумієш, як можна прийти до Бога, 
підійди до мене після заняття. Я охоче поспілкуюсь із тобою і 
детальніше поясню, як можна зробити цей найважливіший крок 
в житті. Бог бажає простити і допомогти тобі. Як ти думаєш, чи 
допоможе Бог Їфтахові?.. Так! Бог допоміг йому.

Втікши з родини та з батьківщини, Їфтах оселився в іншій країні. 

Прочитайте вірш з Біблії.

ЦІН

БГП
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Нам небагато відомо про те, чим він займався, але Біблія дещо 
розповідає про це.
(Прочитайте Суд. 11:3б).

«І зібралися до Їфтаха гулящі люди, та й виходили з ним».

Можливо, ці люди жили тим, що нападали на ворожі міста та 
забирали їжу й коштовності. Одним з ворогів Божого обраного 
народу, євреїв, були Аммонові сини. Тим часом мешканці 
Ізраїлю вже багато чули про хоробрих вояків Їфтаха, які завжди 
одержували перемогу над ворогами.

Настав день, коли сини Аммонові вирішили проголосити війну 
Ізраїлю. Сини Аммонові були могутнім ворогом. Тоді старшини 
Ізраїлю подумали: «Якщо почнеться війна, нам потрібен 
буде командуючий, голова. А хто може стати таким здібним 
командуючим?» Як ти думаєш, кого вони обрали? Так, Їфтаха.

Ілюстрація 1-3
Ізраїльтяни відіслали до Їфтаха послів із такою звісткою:

- Повернися до Ізраїлю. Ми хочемо, щоб ти став нашим 
головнокомандуючим, який поведе наше військо на війну. А 
одержавши перемогу, ти станеш нашим суддею (щось на зразок 
сучасного президента країни).

Чи повернеться Їфтах до людей, які вигнали його з родини та 
з батьківщини? Чи допоможе він ізраїльтянам? Перш, ніж ми 
дізнаємося про це, давай поміркуємо над деякими питаннями.
(Якщо у вас є хороші помічники, можна поділити дітей на дві або три групи. 
Помічникам необхідно провести коротеньке обговорення (3 – 4 хвилини, не 
більше). В кожній групі має бути декілька дітей старшого віку).

1. Після жахливого ставлення, яке пережив Їфтах, що він міг 
відчувати щодо свого народу, який тепер просив допомогти?

2. Якби Бог не допоміг йому, як він міг би відреагувати?

3. Як він мав відреагувати з Божою допомогою?

4. Якщо своїм ставленням інші люди завдали тобі болю, як, з 
Божою допомогою, ти зможеш відреагувати, якщо, звичайно, 
ти покладаєшся на Бога?

(Зберіть весь клас після обговорення, і нехай діти дадуть короткі відповіді на 
подані запитання).

Давайте дізнаємося, що сталося. В Божому Слові написано: «І 
пішов Їфтах з ґілеадськими старшими, і народ настановив його 
собі за голову та провідника…» (Суд. 11:11а).

Ілюстрація 1-4
Як незвичайно змінилося життя Їфтаха! З вигнанця, що 
мешкав далеко від рідної країни, він раптом перетворився на 
командуючого військом! Бог зробив диво.

ЦІС

Метод навчання: 
обговорення в групах.

Тов (Суд. 11:3) – так 
називалося арамейське 
князівство, розташоване 
на схід від Йордану 
і на північ від 
Ґілеаду. Можливо, ви 
запропонуєте комусь із 
старших дітей (заздалегідь 
підготовлених) показати 
це князівство на мапі 
Палестини часів Ісуса 
Навина / cуддів.

Покажіть Аммон на мапі.

PowerPoint 1-3

Прочитайте (або 
попросіть помічника чи 
старшу дитину прочитати) 
вірш з Біблії.
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Спочатку Їфтах спробував домовитися з синами Аммоновими, 
щоб не розв’язувати війну, але аммонітяни були рішуче 
налаштовані на війну. Тож битва відбулася. В Божому Слові ми 
читаємо дещо важливе щодо цієї події.
(Прочитайте Суд. 11:29).

«І Дух Господній перебував на Їфтахові…» Тобто Бог Святий 
Дух надав Їфтахові особливу допомогу та силу виконати дане 
завдання. Бог допоміг Їфтахові, й він вирушив на війну проти 
синів Аммонових. Давай прочитаємо, що сталося. «… Господь 
дав їх у його руку» (Суд. 11:32). Так, Їфтах одержав перемогу 
над ворожим військом. В його рідній країні знову запанував мир. 
Їфтах став суддею (щось на зразок сучасного президента) Ізраїлю 
та керував країною шість років.

Ілюстрація 1-5
Хіба не чудово, як Бог любить і приймає кожну людину, хоча інші 
люди можуть не вважати декого хорошим?

Якщо ти вже попросив Господа Ісуса стати твоїм Спасителем, 
пам’ятай, що Він дуже міцно любить тебе. Ти дуже цінний для 
Нього. Бог знає про твої ображені почуття. Коли почуваєшся 
вигнанцем, яким був Їфтах, або почуваєшся самотнім чи 
небажаним, покладайся на Бога в усіх твоїх неприємностях. 
Розмовляй з Господом в молитві. В тиші серця дякуй Йому за 
Його міцну любов до тебе.

Насправді ж Бог так міцно полюбив тебе, що згодився померти 
замість тебе, щоб ти міг одержати прощення гріхів і стати членом 
Божої родини. Дякуй Богові й за те, що Він завжди перебуває з 
тобою, й ти завжди можеш покладатися на Нього. Він ніколи не 
зневажає тебе, навіть коли інші зневажають. Якщо ти – Боже дитя, 
Бог також хоче, щоб і ти був корисним, як Їфтах.

Ілюстрація 1-6
Так само, як Бог використав Їфтаха, Він може використати й 
тебе, якщо ти вже належиш до Його сім’ї. Якщо Бог прийняв 
тебе в Свою сім’ю, ти вже не вигнанець. Не варто думати, що ти 
небажаний і непотрібний, так само не варто й тікати, як тікав 
Їфтах. Бог приготував для тебе особливе завдання, яке ти можеш 
виконати там, де знаходишся.

Навіть у твоїй сім’ї Бог може зробити тебе миротворцем. Він може 
допомогти тобі добре і лагідно ставитися до інших. Через тебе Він 
може привести на наші заняття інших хлопчиків і дівчаток, щоб 
вони також почули чудову новину про Божу любов.

Якщо Божа любов вже втішила тебе, тоді іншому хлопчику або 
дівчинці ти можеш пояснити чудовий біблійний вірш, який ми 
вивчили сьогодні. Ти можеш допомогти іншим, як допоміг Їфтах.

ЦІС

PowerPoint 1-4

Прочитайте (або 
попросіть помічника 
чи старшу дитину 
прочитати) вірш з Біблії.

PowerPoint 1-5

Покажіть наочний 
посібник центральної 
істини.

PowerPoint 1-6
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В Новому Заповіті, в посланні до Євреїв, подано цілий перелік 
відомих чоловіків і жінок, які покладалися на Бога та Його силою 
одержували перемоги у великих битвах. Знаєш, чиє ім’я там також 
згадується? Ім’я Їфтаха!

Бог може допомогти й тобі, як Він допоміг Їфтахові у битві. Якщо 
ти ще не прийшов до Господа Ісуса, прийди до Нього і попроси 
Його простити твої гріхи. Вже сьогодні відвернись від своїх гріхів 
і навернися до Господа, адже «ласкавий Він та милосердний» 
(Йоіл. 2:13). Бог любить тебе і бажає простити і прийняти тебе в 
Свою сім’ю.

ПИТАННЯ	ДЛЯ	ПОВТОРЕННЯ
1. Чому Їфтаха вигнали з дому? (Матір’ю Їфтаха була інша жінка; 

зведені брати не приймали Їфтаха).

2. Куди пішов Їфтах і чим займався? (Він пішов до іншої країни і 
зібрав навколо себе гулящих людей).

3. Чому мешканці Ізраїлю попросили Їфтаха повернутися? (Тому 
що ворог, сини Аммонові, проголосили війну Ізраїлю).

4. Як, з Божою допомогою, відреагував Їфтах? (Він був готовий 
допомогти своєму народові).

5. Як Їфтах намагався уникнути війни? (Він спробував вести 
переговори з синами Аммоновими і укласти мир).

6. Хто наділив Їфтаха особливою силою для боротьби? (Бог 
Святий Дух).

7. Бог любив Їфтаха, Він також любить і тебе. Яким чудовим 
способом Бог виявив Свою любов до тебе і до мене? (Бог 
послав на землю Свого єдиного Сина, Який помер на хресті 
замість нас).

8. Чому так дивує той факт, що Бог любить нас? (Тому що ми 
зробили дуже багато поганих вчинків проти Бога).

9. Їфтах був корисний Богові. Якщо ти вже повірив у Господа 
Ісуса і став дитиною в Божій сім’ї, як ти можеш бути 
корисний Богові? Дай дві відповіді. (Бог може зробити тебе 
миротворцем у твоїй сім’ї; ти можеш пояснити вірш для 
запам’ятання іншому хлопчику або інший дівчинці).

10. Скажи вірш для запам’ятання, Йоіл. 2:13, напам’ять. («… 
наверніться до Господа, вашого Бога, бо ласкавий Він та 
милосердний…»).

Прикладна	діяльність
«Бог любить тебе»

Зробіть копії карток (якщо можливо, на картоні) для тих, хто 
захоче взяти картку після заняття (стор. 41). Поясніть, що картку 
необхідно зігнути вздовж пунктирної лінії та помістити в своїй 
кімнаті. Картка допоможе пам’ятати про те, що Бог любить тебе.

ЦІН
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Бог небайдужий, коли діти сумують

«БОГ ПРИЙМАЄ ТА ВИКОРИСТОВУЄ ТИХ,
ХТО ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА НЬОГО».
Центральна істина. Урок 1

Бог 
приймає та 

використовує тих, 
хто покладається 

на Нього



Бог небайдужий, коли діти сумують
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«БОГ ЛЮБИТЬ ТЕБЕ!»
Прикладна діяльність. Урок 1

Не	сумуй!

Пам’ятай:	Бог	любить	тебе!

Не	сумуй!

Пам’ятай:	Бог	любить	тебе!



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        


