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Вступ 
 

У демократичному громадянському суспільстві гуманістична мораль, як 
форма суспільної свідомості, не може бути відірвана від цінностей 
християнської етики. Останнім часом держава надає великої уваги духовному 
вихованню підростаючого покоління (Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 26.07.2005 року № 437  „Про вивчення у навчальних закладах 
факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства”). 

Початок нового навчального року відбудеться  під гаслом „Християнську 
етику – в школу”. Більшість вітчизняних педагогів є одностайними у тому, що 
необхідно посилювати морально-етичне виховання школярів шляхом залучення 
педагогічних можливостей релігійної традиції. Діти повинні знати 
християнську культуру країни, в якій живуть. 

Починаючи з дошкільного та молодшого шкільного віку, педагог 
поступово вводить дітей у світ національних духовних цінностей.   Основним 
завданням школи повинно бути: вивчення і збереження наступності культурних 
та релігійних традицій українського народу; посилення морально-етичного 
виховання школярів, виховання любові до людини, Батьківщини, оточуючого 
світу, будь-якої форми життя. У дітей необхідно формувати усвідомлення себе і 
свого життя через призму вищих  цінностей моралі, гуманістичної етики; 
стверджувати своє справжнє „Я”, того, що є людина і якою має бути. 

Завдяки такому підходу дитина зрідниться зі світом і відчуватиме його 
своїм.  

Методично-практичний посібник „Духовно-моральне становлення 
молодших школярів” створений на допомогу вчителю (вихователю) з метою 
кращого засвоєння дітьми змісту книжки  „Біблійні історії”.  

Він містить теоретичні та методичні поради щодо організації роботи на 
уроці (занятті гуртка) з курсу етики віри та релігієзнавства. 

Методично-практичний посібник використовують під час проведення 
факультативних курсів з морально-етичної проблематики та занять в 
етнографічних гуртках дошкільних закладів освіти. 

Уроки містять елементи розвиваючого навчання. Пропонуються зразки 
бесід та цікаві диференційовані завдання в парах, групах. 

Учитель повинен творчо  підходити до використання змісту посібника. 
Основні питання для  усвідомлення дітьми прочитаного вчитель (вихователь) 
може змінювати, ускладнювати або спрощувати в залежності від вікових 
особливостей дітей. 

На етапі закріплення матеріалу можна запропонувати дітям „Сторінку для 
чомучок”, на контролюючому етапі уроку – роботу пошукових груп, карти-
схеми подорожі по сторінках Старого та Нового Завіту.  

З метою оптимізації навчально-виховного процесу заняття можна 
використати  у 3-их, 4-их класах тести як одну з цікавих форм перевірки 
засвоєної роботи. 
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До методично-практичного посібника додається електронний варіант з 
ілюстраціями для розфарбовування та зміст книжок „Біблійні історії” і 
„Православні свята”, що допоможе у підготовці демонстраційного та роздаткового 
матеріалу до уроків (занять), удосконалить засвоєння  дітьми знань, зробить 
навчальний процес більш яскравим та пам’ятним.  

Особливий наголос автори посібника роблять на естетико-етичному факторі. 
Пропонують вчителю (вихователю) засобами театралізації, образотворчого 
мистецтва (через зовнішні видимі форми рослинного, тваринного світу, красу 
людського генія), музики, співу, ремесел, літератури навчити дітей спостерігати і 
відтворювати Вічну Красу як першообраз естетичних форм.  

Наприклад, методичні поради до уроку № 3. 
Практичні завдання розглядаються на основі ілюстрацій та сюжетних 

малюнків. 
Проводячи урок, учитель широко використовує унаочнення: відео, СД-диски, 

Біблію, картини, слайди, ікони, вироби декоративно-прикладного мистецтва, 
художню літературу, музичний супровід, урізноманітнює методи та прийоми 
навчання та виховання. 

         
Порядок методичної роботи: 
– Підготувати кольоровий зразок ілюстрації  (демонстраційний) та 

роздатковий  матеріал на кожну дитину (використати електронний варіант); 
  – Прочитати текст  (за методикою дошкільного виховання та початкової 

школи); 
  – Провести бесіду. Запитання для бесіди формулювати таким чином, щоб 

спонукати дітей до роздумів. Наприклад: Чого вчить оповідання? Як ви гадаєте, 
яким має бути...? На кого хочемо бути схожі? Останні питання до кожної бесіди 
повинні бути з моральним висновком. 

– Звернути увагу на незнайомі слова (пояснити їх), записати до біблійного 
словничка; 

– Для кращого усвідомлення прочитаного дітям рекомендуємо виконати 
практичну роботу з розфарбовування ілюстрацій. Дивіться другу та третю 
титульну сторінки книжки „Біблійні історії” (електронний варіант). 

Учитель повинен звернути увагу не тільки на розвиток образотворчих 
навичок, а й на навчання старанності, охайності, особливої уваги при виконанні 
роботи, бо діти працюють за біблійними сюжетами. 

– Розглянути ілюстрацію біблійної оповіді; знайти героїв оповідання, 
звернути увагу на вираз обличчя, рухи героїв тощо; особливості архітектури 
історичних часів Старого та Нового завіту, одягу, природи, певних традицій тощо. 

Можна  цю роботу виконати поетапно, запропонувавши розфарбувати 
зображення того чи іншого героя, елементи одягу, речі, згідно з проведеною 
словниковою роботою. 

 –  Завести словничок мудрості „До біблійного словничка” (Наприклад: „Яір 
– батько дівчинки, яку воскресив Христос”). 

–  З метою творчого підходу до проведення уроку (заняття) по кожній темі 
наводимо додаток для вчителя.  
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Теми „Перше Різдво”, „Ісус в Єрусалимі”, „Хрещення Ісуса”, „Ісус навчає 
друзів молитися” можна поділити на дві підтеми. Наприклад, тему „Перше 
Різдво” розділити на підтеми „Народження Ісуса”, „Свято Різдва Христового”; 
„Ісус в Єрусалимі” розбити на підтеми „”Вербна неділя” та „Страждання і 
розп’яття Ісуса” („Шлях Ісуса на Голгофу”). Провести нетрадиційні уроки до 
християнських свят: „Різдво Христове”, „Вербна неділя” („Вхід Господній в 
Єрусалим”, „Водохреща”, „Воскресіння Христове” (Пасха). На уроці виховувати 
повагу до українських народних традицій, пов’язаних з християнськими святами, 
використовуючи етнографічний нарис „Звичаї нашого народу” О.Воропая [5]. 

Дітям пропонується самостійна робота (за згодою батьків разом можна 
відвідати храм, побувати на чині Великого освячення води або  на Всеношниці та 
освяченні пасхальних яств тощо), скласти усну або письмову розповідь про те, як 
сім’я святкує християнське свято, які традиції народу пов’язані з цим святом.   

У кінці посібника є біблійний словничок. Учням 3-х, 4-х класів можна 
запропонувати записати цитати  з Євангелія до словничка мудрості та запам’ятати 
їх. 

Матеріали посібника можна застосувати як для гурткової, так і для 
індивідуальної роботи. 

Усі додатки для вчителя ґрунтуються на творах владики Полтавського і 
Кременчуцького Феодосія. 
 

Тема: “Йосип та Марія” 
Урок 1 
 
Питання для бесіди: 
1. Як звали Матір Божу? (Марія) 
2. Кого усім серцем (найбільше) любила Марія?  (Бога) 
3. Хто такі ангели Божі? (Слуги Божі, які завжди слухають Бога і 

допомагають людям) 
4. Що сповістив Ангел Гавриїл Діві Марії? (Бог виявляє до Тебе особливу 

ласку. Ти народиш Сина божого... далі по тексту) 
5. Що відповіла на це Божа Мати? (Нехай буде так, як хоче Бог)  
6. З якого роду були Йосип та Діва Марія? (Давидового) 
7. Як називалось місто, до якого вирушили Йосип з Марією? (Вифлеєм) 
8. Чому Марія в довгій подорожі дуже хвилювалась? (У Неї мало 

народитись Боже дитятко)  
 

Моральний висновок: Виховувати в собі слухняність до батьків, 
учителів, старших; смирення і покору до Бога. 

 
Словникова робота: ангели, Вифлеєм 
Додаток для вчителя: Євангелія від Луки 1,5-25, 57-79. 
Св. Діва Марія була донькою благочестивого подружжя Якима і Анни, які 

жили в невеликому місті Назареті. Вони довго жили, але не мали дітей, і це 
було причиною їхніх скорбот. Незважаючи на свої похилі роки, вони не 



 6

втрачали надії на милість Божу і дали обітницю, якщо матимуть дитину, то 
присвятять її на служіння Богу. І ось за якийсь час Анна стала матір’ю, вона 
породила дівчинку  і дала їй ім’я – Марія. Коли Марії виповнилося три роки, 
батьки вирішили виконати обітницю. Вони принесли свою маленьку Доньку в 
Єрусалимський храм і тут з рук в руки передали її первосвященикові. З того 
часу маленька Марія лишається  при храмі, виховується, навчається, молиться 
Богу. 

Після свого більш ніж десятирічного перебування в Єрусалимському храмі 
і по досягненню повноліття Діва Марія згідно з старозаповітним законом не 
могла більше залишатися у святилищі і тому, за промислом Божим, 
переселилася для проживання в місто Назарет, у дім свого престарілого родича 
на ім'я Йосип. 

У домі Йосипа Свята Діва Марія вела просте, скромне і працелюбне життя.  
Вона доглядала за господарством, займалася рукоділлям, ходила по воду до 
джерела, яке до речі збереглося і до наших днів. Над тим джерелом нині 
знаходиться храм, побудований на честь Пресвятої Богородиці. 

Зовні Вона мовби нічим не відрізнялася від інших дів юдейських, що жили 
в той час в Назареті. Але внутрішньо Вона була незрівненно кращою за всіх дів 
усього світу. Пречиста Діва Марія  любила в нічній тиші молитися і читати 
Святе Писання. Давній переказ говорить, що, коли Вона одного разу як 
звичайно читала Святу Біблію і прочитала те місце у пророка Ісаї, де 
говориться, що Діва народить Визволителя світу, смиренно сказала собі: 
«Хотіла б я стати хоча б служницею у тої великої Діви». 

І в цей час раптом постав перед Нею благовісник Архангел Гавриїл і сказав 
«Радуйся, Благодатная, Господь з тобою!». Почувши таке незвичайне 
ангельське привітання, Діва знітилася від його слів. «Що значить це 
привітання?» – думала Вона. Тоді Ангел сказав Їй: «Не бійся, Маріє, бо в Бога 
благодать ти знайшла! І ось ти в утробі зачнеш, і Сина народиш і даси Йому 
ймення Ісус. Він же буде Великий, і Сином Всевишнього званий, і Господь Бог 
дасть Йому престола Його батька Давида». 

Пречиста сказала Ангелу: «Як же це буде, коли Я мужа не  знаю»?..  І 
Ангел промовив у відповідь, що зачаття буде з Неба. «Дух Святий злине на 
Тебе і сила Всевишнього осінить (обгорне) Тебе». 

Почувши таку волю Божу про Себе, Вона смиренно нахилила голову і 
сказала: «Я раба Господня! Хай буде мені згідно зі словом твоїм». І відійшов 
від Неї Ангел. Вона ж, тріпочучи і радіючи, сприйняла Святого Духа, щоб стати 
Матір'ю Спасителя. 

Цю радісну подію свята Церква згадує 7 квітня кожного року. Свято має 
назву «Благовіщення Пресвятої Богородиці». 

Український народ завжди з великою побожністю вшановував це свято. 
Про це свідчать народні традиції, прикмети, що збереглися і до нашого часу: 
«На Благовіщення навіть птиця гнізда не в'є». Випускати птиць в день 
Благовіщення вважалося благочестивим ділом. 

У церкві в цей день святять проскури. Хворому на пропасницю дають таку 
проскуру як ліки і зберігають її на божнику поміж святими образами. 
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       Тест до теми «Йосип та Марія» 
 

1. В якому місті жили Йосип та Марія?      
а) Назареті; 
б) Вифлеємі; 
в) Єрусалимі. 
 

2. Яке ім’я мав ангол, що возвістив Діві Марії благу звістку?  
а) Михаїл; 
б) Серафим; 
в) Гавриїл. 
 

3. Що побажав зробити імператор тієї країни?     
 а) переселити людей; 
б) перелічити людей; 
в) вигнати людей. 
 

4. До якого міста вирушили Йосип та Діва Марія?     
а) Вифлеєму; 
б) Віфсаїди; 
в) Ієрихону 
 

Правильна відповідь: 1 - а, 2 - в, 3 - б, 4 - а. 
        Методичні поради: Познайомити дітей із відзначенням християнського свята 
„Благовіщення”  

 
Тема: “Перше Різдво” 

 
Урок 2  „Народження Ісуса” 
       
Питання для бесіди: 

1. Чому стомилась Марія? (Подорож була довга. Марія ось-ось повинна 
була народити дитя) 

2. Де знайшли місце для ночівлі Йосип з Марією? (У  хліві для овець)  
3. Куди поклала своє сповите Немовлятко Пресвята Богородиця? (На 

сіно, в ясла) 
4. Про що знали Марія з Йосипом, дивлячись на святе дитя? (Це Син 

Божий) 
5. Як назвали Сина Божого? (Ісус) 
6. На яке місце вказувала яскрава Вифлеємська зірка? (На місце, де 

народився Ісус) 
Моральний висновок:  
В бідноті Сам Господь народився. Це приклад великого Божого смирення. 

То і нам треба бути задоволеними тим, що маємо, розуміти, що в житті головне 
багатство – багатство доброї душі, а не матеріальне. Вчити не заздрити іншим. 
Виховувати почуття терпимості, невибагливості. 
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Словникова робота: ясла, хлів, сповитий, пелени; Христос (це не 
прізвище, а титул, що підкреслює особливу гідність Ісуса. У грецькій мові це 
означає – „Помазаний”, тобто Месія (євр.), ідеальний Правитель, Спаситель. 

   

        Додаток для вчителя: Євангеліє від Луки 2, 1-7, 8-20. 
Наближалася холодна зимова ніч. Пречиста Діва Марія і праведний Йосип 

опинились у чужому місті, куди Вони прибули для перепису і, бажаючи 
провести ніч під дахом, попросилися в готель, але тут для Них не виявилося 
місця. Хоча Євангеліє нічого про це не говорить, але можна здогадатися, що 
Вони стукали і в деякі будинки, але і тут Їх не прийняли. Для Сина Божого не 
знайшлося місця серед людей. Тому Пречиста Діва і супроводжуючий Її Йосип 
відправилися в поле, де знайшли печеру, куди пастухи заганяли свою худобу в 
дні негоди. Тут, серед безсловесних тварин, в яслах на сіні, народився Цар віків, 
Творець Вселенної і наш Спаситель. В українській колядці так говориться про 
Різдво Спасителя: 

“Не в царських палатах, 
Не в багатій хаті – 
У пустині, у яскині, 
Це треба всім знати” 

Маленький Христос лежав у печері в яслах на соломі. Над Ним схилилася 
Його Пресвята Мати. Який приклад Смирення! Ісус Христос, Цар і Спаситель 
світу, вибрав для Свого народження на землі не багатий та розкішний палац, а 
печерку і ясла. Він народився не у величі, а в покірності і бідності; Він 
особливо любив тихих і смиренних, тих, які з терпінням переносять горе і 
бідність і в усьому покладаються на волю Божу. Не багатство і (велич) слава 
складають щастя людини, а любов Божа і правда Його. 

Зараз над цією печеркою стоїть прекрасний грецький храм. Щоб потрапити 
у згадану печерку, потрібно спуститися вниз, туди ведуть 15 мармурових 
сходинок. ”Вертеп Різдва” склається з природньої скелі. Місце, де народився 
Христос, знаходиться в ніші і означено великою срібною зіркою. За декілька 
кроків від цієї ніші, трьома сходинками нижче, знаходиться те місце, де за 
переказами були ясла, в яких лежало Новонароджене Богонемовля. 

 
Тест до теми “Перше Різдво” 
 

1. Куди прийшли Йосип та Діва Марія?   
а) до Фавору; 
б) до Вифлеєму; 
в) до Назарету. 
 

2. Чи були вільні місця у заїзді?      
а) так; 
б) ні. 
 

3. Де знайшли притулок Йосип та Марія?     
а) у хліві; 
б) у будинку; 
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в) у заїзді 
4. Куди поклала  Діва Марія святе Дитя?     
а) на ліжечко; 
б) в колисочку; 
в) в ясла 
 

5. Що в небі вказує на місце, де народився Ісус?    
а) місяць; 
б) зірка; 
в) комета 
 

Правильна відповідь: 1 - б, 2 - б , 3 - а, 4 - в, 5 - б. 
  
Урок 3  „Свято Різдва Христового” 
 
Мета: Ввести дітей в українську культурну традицію святкування 

християнського свята Різдва Христового. Ознайомити з духовними народними 
традиціями, які пов’язані з біблійною історією. 

 
Народні звичаї: 
Шостого та сьомого січня – особливе двонадесяте свято „Різдво Христове”. 

Дорослі і діти ходять до храму.  
6 січня – Надвечір’я Різдва Христового, (в народі кажуть: „Святий вечір, 

Багатий вечір”). З давніх-давен в Україні до цього свята готувалися дуже 
ретельно. Вдома господиня запалювала 12 полін і готувала на них 12 страв, 
хоча й пісних, але таких, що щедро представляють основні види плодів поля та 
городу. 

Цей день відзначали особливим благочестям. В цей день не снідали і не 
обідали. Увечері всі йшли до церкви на вечірнє святкове служіння на честь 
Різдва Ісуса. 

 Після заходу сонця господар зі всією сім’єю ставав на молитву. Потім 
вносив сніп жита – “дідуха” – символ врожаю, ставив його на покуті під 
образами. Сіном покривали покутній кінець столу, куди невинна душа (дитина 
до 7 років) клала 3 хлібини, грудочку солі і ставила велику воскову свічку. 
Мати святково накривала стіл, і всі дивилися на небо, виглядаючи першу зорю, 
що мала сповістити всім людям про здійснення великого чуда – народження 
Сина Божого.  Святий вечір – це спільна вечеря усього роду, на якій присутні і 
душі усіх померлих родичів, тому їсти треба мовчки в урочистих роздумах. 
Обрядовою їжею є кутя – варена пшениця або рис з узваром. 

У день Різдва Христового колядують діти та дорослі (парубки і дівчата). 
 
Методичні поради  
Напередодні свята Різдва: 
1. Вивчити колядку, щедрівку. 
2. Поставити дитячий Вертеп. 
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3. Намалювати вітальні листівки, скласти привітання. 
4. Виготовити прикраси для Різдвяної ялинки. 
5. Провести акцію “Різдвяний Ангел” – подарувати дітям-сиротам іграшки, 

солодощі чи надіслати бандеролі в дитячий будинок  “Малютка” м. Кременчука 
тощо. 

  
Тема: “Пастухи й ангели” 

 
Урок 4 
 
     Питання до бесіди: 

 1. Де пастухи стерегли овець? (У полі, біля Вифлеєму)  
 2. Яке диво побачили вони вночі? (Яскраве світло) 
 3. Що то було за світло, яке раптом засяяло вночі? (Поява Ангела Божого) 
 4. Яку новину (звістку) сповістив Ангел пастухам? (Дослівно передати 

рядки тексту, ще раз прочитати і запам’ятати) 
 5. Що приніс своїм народженням  Хлопчик  людям? (Мир, радість) 
 6. Чому Його вважають незвичайним? (Він є Син Божий) 
 7. Як прославляли Ангели Бога за народження Божого Сина? (Що вони 

співали, славлячи Бога)? (Дослівно передати і запам’ятати) 
 8. Що розповіли пастухи усім людям? (У Вифлеємі народився незвичайний 

хлопчик - Син Божий, який приніс мир і радість усім людям) 
        
       Моральний висновок: Треба жити так, щоб нести радість, мир, добро і 
щастя усім людям 
 

Словникова робота: пасовище, славити (прославляти). 
 
Додаток для вчителя: Євангеліє від Луки 2, 1-7, 8-20. 

 На пагорбі, недалеко від маленького містечка Вифлеєму пастухи тримали 
стражу нічну в отари своєї. Раптом постав перед ними Ангел Господній і слава 
Господня осіяла їх. І злякалися пастухи. І сказав їм Ангел: „Не бійтеся! Я 
возвіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, бо нині народився у місті 
Давидовому Спаситель, котрий є Христос Господь”! (Лк-2, 8-11). 

Після цих слів у небі пролунав ангельський спів: “Слава в вишніх Богу і на 
землі мир...” 

Ця радісна пісня і до сьогодні співається на Богослужіннях. Коли Ангели 
відійшли на Небо, пастухи сказали одне одному: “Ходімо до Вифлеєму і 
розповімо про те, що возвістив нам Господь” 

Вони пішли у Вифлеєм. Там вони знайшли Немовля Ісуса, який лежав у 
яслах. Вони поклонились Йому і розповіли Марії та Йосипу все, що почули від 
Ангела. Потім повернулися до отар своїх і продовжували хвалити Бога і 
дякувати Йому за все, що бачили і чули. 
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Тест до теми „Пастухи й ангели” 
 

1. Кого побачили пастухи в святу ніч?      
а) Ангела; 
б) зірку; 
в) мандрівника 
 

2. Що приніс Божий син людям?       
а) мир та радість; 
б) багатство; 
в) славу 
 

3. Що вирішили зробити пастухи?       
а) залишитись на пагорбі? 
б) піти до Вифлеєму? 
 

4. Чи знайшли пастухи Немовля?       
а) так;  
б) ні 
 

5. Де знайшли Немовля пастухи?       
а) в хліві; 
б) в будинку; 
в) у заїзді 
 

Правильна відповідь:  1 - а, 2- а, 3 - б, 4 - а, 5 - а. 
    
 

Тема: „Мудреці й нова зірка” 

Урок 5 
      
Питання для бесіди: 

1. Чим займались троє мудреців далекої країни? (Спостерігали за зірками 
нічного небосхилу) 

2. Що здивувало мудреців? (Поява на нічному небосхилі нової незнайомої 
зірки) 

3. До якої думки прийшли мудреці, побачивши нову зірці? (Народився новий 
Цар) 

4. Навіщо вирушили мудреці назустріч зірки? (Вони хотіли вклонитись 
новому Цареві) 

5. Кого знайшли мудреці у Вифлеємі? (Немовля Ісуса та Його матір – Діву 
Марію) 

6. Які подарунки принесли мудреці Немовляті Ісусу? (Золото, ладан, смирну) 
7. Що прошепотіли мудреці (волхви)  Діві Марії? (У Тебе народилось 

предивне Дитя. Ісус стане найвідомішою Людиною у світі) 
8.Чому мудреці стали навколішки перед Ісусом? (Так вони проявили свою 

прихильність Великому Цареві) 
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     Словникова робота: мудреці (волхви), небосхил, ладан, смирна 
     

     Моральний висновок: Отака зірка – велика, яскрава, світла – народиться у 
кожного, хто буде поважати людей, мати віру в Бога і любов до Нього, в також 
до рідних, ближніх (пояснити слово ближній). Виявляйте свою ласку і повагу до 
людей, як це проявили мудрі волхви.  

 

Додаток для вчителя: Євангеліє від Матв. 2, 1-12. 
В той час на небі з’явилася незвичайна зірка, котру ми тепер називаємо 

Вифлеємською. Це вона показала волхвам (мудрецям) дорогу до печерки 
Богонемовляти. Якби не було її, то Східні мудреці довго шукали б Маленького 
Христа. Можливо, шукали б аж донині. Та зірка їм допомогла. Вона йшла 
попереду, а мудреці за нею. Та був і тривожний момент: коли вони підійшли до 
Єрусалиму, зірка раптом десь зникла. Сум охопив мудреців. Вони не знали, куди 
їм іти, що їм чинити далі? Вони йдуть до єврейського царя Ірода, лютого ворога 
Немовляти і питають його, де тут новонароджений цар. „Ми прийшли привітати 
його і подарувати свої дарунки”. Але змій Ірод не знав цього. Коли ж волхви 
вийшли з міста, то на радість собі знову на небосхилі побачили зірку. Вона їх 
далі повела і над вертепом стала. Волхви зайшли в печерку і тут, в яслах, на сіні, 
побачили Боже Немовля і вклонились Йому як Царю. (Отака зірка повинна бути 
в кожної людини – велика, яскрава, світла, що веде людину до Бога). 

Східні мудреці принесли маленькому Христу дари: золото, ливан, смирну 
(Мф. 2, 11). “Смирна є символом чистої і благоговійної молитви, яка 
піднімається до Бога як фіміам, як дим кадильний. Ливан (ладан) – це 
непохитність і сила Ливанських гір разом з тим ароматом, що йде від кедрів, які 
там ростуть. А золото – це світла Христова віра” (Святий І. Сірин). 

 

Древня легенда розповідає, що волхвів, які прийшли зі Сходу, щоб 
привітати Новонародженого Христа, звали Гаспар, Валтасар і Мельхіор. Проте 
одна старовинна християнська легенда називає ім’я ще одного волхва Артабана. 
Вифлеємську зірку побачили всі чотири волхви і вирішили разом їхати в 
Палестину, щоб вклонитися Новонародженому Царю і принести Йому свої 
дарунки. Через зайнятість різними справами Артабан не зміг разом із 
товаришами вирушити в дорогу і дещо затримався. Через декілька днів Артабан 
осідлав свого верблюда, взяв з собою подарунок Христу – три чудових 
дорогоцінних камені і поїхав. Він мав ось-ось наздогнати своїх товаришів, але 
тут побачив, як одну дівчину продали в рабство за несплату боргу. Вона плакала, 
виривалася, просила допомогти. Пожалів Артабан її і віддав один із 
дорогоцінних своїх каменів, як викуп за неї. А себе втішав: “Нічого, нічого. У 
мене є ще два камінці. Я їх віддам Новонародженому Царю”. 

Він сів на верблюда і прискорив його біг. І коли він мав ось-ось наздогнати 
своїх друзів, то почув стогін. Він побачив побитого, скривавленого чоловіка. Не 
міг він спокійно проїхати мимо людської біди. Артабан відвіз страждальця у 
лікарню, вийняв ще один камінець і заплатив за лікування. 

Ну, нічого, втішав себе Артабан, у мене є ще один камінець, і я його 
обов’язково подарую Новонародженому. 
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Думаючи так він, нарешті прибув у місто Вифлеєм. Жахливу картину 
побачив він там: солдати вдиралися в чужі оселі, хапали маленьких дітей і тут 
же на очах батьків убивали їх. Один із них вчепився в дитя й хоче проткнути 
його, але мати не дає, захищає свого малюка, та сил у неї обмаль. Бажаючи 
допомогти нещасній матері, Артабан бере свій останній камінець, показує його 
солдатові, а в того від такої цінності жадібно загоряються очі, він хапає 
камінець і відпускає дитину. 

В Артабана не залишилося жодного камінця, одначе він продовжує шукати 
Христа, бажаючи хоч подивитися на Того, заради Котрого він витратив майже 
всі свої багатства. У Вифлеємі він уже не застав Богодитяти. Тут йому сказали, 
що Його повезли в Єгипет, рятуючи від вбивства царя Ірода. Артабан пішов у 
Єгипет, але там дізнався, що Христа повезли назад у Палестину, що Він зі 
Своєю Матір’ю оселився в невеличкому місті Назареті. Він шукає Христа в 
Назареті, Капернаумі, на Йордані, на морі Галілейському, але кожного разу, 
коли він приходить в ту чи іншу місцевість, він не застає Христа. Так минуло 
33 роки. Під кінець Артабану пощастило – він дізнався, що Христос прибуває 
на свято Пасхи. І ось, коли йому почала усміхатися доля, він почув жахливу 
новину: Євреї засудили Христа до страти. Його взяли і повели на Голгофу, щоб 
там розіп’яти на Хресті. „Хоч на мертвого, та все ж таки подивлюсь, подивлюсь 
на Того,  Кого так довго я шукав”! – І поспішив за місто на Голгофу. 

У цей самий момент Христос помер. Раптом сонце померкнуло і густа ніч 
спустилась на Палестину. Земля захиталась і затряслась. Камінь відірвався від 
одного будинку і упав просто на голову Артабана. Помираючи, він говорив: “Я 
довго шукав Тебе, Христе, та не знайшов, я ніс Тобі три чудових камені, але Ти 
не прийняв їх – вони не вгодні були Тобі”. Він ще не закінчив цієї фрази, як 
побачив коло себе постать Христа, Який на долоні тримав три дорогоціні 
камені й говорив: “Артабане, Артабане! Я прийняв твій дарунок, бо те, що ти 
вчинив для людей, ти вчинив і мені”. 

 

Тест до теми “Мудреці й нова зірка” 
 

1. Скільки було мудреців?        
а) 2; 
б) 4; 
в) 3. 
 

2. За чим спостерігали мудреці?       
а) зірками; 
б) місяцем; 
в) кометою. 
 

3. Що вирішили робити мудреці, коли побачили нову зірку?   
а) піти і знайти Нового Царя; 
б) залишитися вдома. 
 

4. В якому місці опинилися мудреці?      
а) Назареті; 
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б) Вифлеємі; 
в) Єрусалимі. 
 

5. Чи знайшли мудреці Немовля Ісуса і Його Матір Марію?   
а) так; 
б) ні. 
 

6. Що принесли вони у дарунок Ісусу?  
а) золото, ладан, смирну; 
б) перли, діаманти, срібло. 
 

Правильна відповідь:  1 - в, 2 - а, 3 - а, 4 - б, 5 - а, 6 - а. 
 
Методичні поради: 
1. Виготовити Вифлеємську зірку 
 2. Записати імена мудреців. 
 3. Намалювати царські дари мудреців для Богонемовляти: золото, ливан 

(ладан), смирну. 
 4. Провести інсценізацію древньої християнської легенди “Дари 

Артабана”. 
 5. Скласти розповідь “Що я можу подарувати маленькому Христу в день 

Його народження”.                    
 

(Завдання № 4, 5 можна провести  окремим уроком №6). 
                                        

Тема: „Хрещення Ісуса” 
 
Урок 7 

 
Питання для бесіди: 
1. Як звали Божого Пророка?  (Іоан, пояснити значення слова – пророк) 
2. Про що розповідав людям Іоан? (Бог посилає на землю Спасителя) 
3. За словами Пророка Іоана, чого хоче Бог? (Щоб люди слухались Його, 

попросили  прощення (покаялись) за свої погані вчинки) 
4. Чи погоджувались люди з пропозицією пророка Іоана? (Багато хто 

слухав Іоана і погоджувався жити так, як хоче Бог). Далі вчитель (вихователь) 
поширює відповідь дітей (Бог хоче, щоб всі люди були добрими,  жили в злагоді, 
мирі, щасті, поважали і любили один одного)  

5. В якій   річці  Іоан хрестив людей? ( У річці Йордані) 
6. Як відбувалось Хрещення? (Люди просили прощення у Бога, заходили у 

річку.   Іоан занурював їх у воду)   
7. Хто ще прийшов хреститися до Йордану? (Ісус) 
8.  Ким був Ісус? (Тим Спасителем, про якого казав людям Бог) 
9. Чому здивувався Іоан появі Ісуса? (Він знав, що Ісус досконала людина 

(безгрішна) і не потребує хрещення) 
10. Що відповів Ісус Іоану? (Дослівно по тексту) 
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11. Подумайте, чому Пророка Іоана називають Іоаном Хрестителем? (Бо 
він хрестив Ісуса , Сина Божого та людей) 

12. Де зараз відбувається хрещення? (В християнських храмах) 
 

Учитель пояснює значення появи Голуба та голосу Божого, що почувся з 
Неба: (Так проявив себе Бог у трьох іпостасях: Люди чули голос Бога Отця, 
Ісус –це Син Божий і Голуб, що злетів з Неба – то Дух Святий) 
 

Словникова робота: гріх, Йордан, пророк, покаяння. 
    

Моральний висновок: Хрещення необхідне кожній людині, щоб очистити 
душу від гріхів та отримати духовне народження від Бога і життя вічне.  

 

Додаток для вчителя: 
Коли Ісусу Христу виповнилося 30 років, Він пішов у пустелю і там 

постився 40 діб. Святе Євангеліє розповідає: “Одного разу, коли Іоан Предтеча 
проповідував і хрестив людей у воді Йорданській, він здалеку побачив 
Спасителя. Звертаючись до людей, Іоан сказав: “Ось Агнець Божий, який бере 
на Себе гріхи усіх людей, гріхи усього світу!” 

В цей час до Іоана підійшов Ісус, кажучи: “Хрести мене!”. Знаючи, що 
перед ним стоїть Син Божий, Предтеча жахнувся від такої пропозиції, 
говорячи: “Ні, мені від Тебе самому слід хреститися”. Але Христос наполягав: 
“Нам так належить виконати волю нашого Небесного Отця”. 

Після таких переконливих слів Христос заходить у річку і приймає 
Хрещення. Євангеліє розповідає про чудо, яке сталося у цей момент: небо 
відкрилося із відтіля на Спасителя зійшов Дух Святий у вигляді білосніжного 
голуба, а звисокості було чути громовий голос Отця, який говорив: “Це Син 
Мій улюблений, на Ньому Моє благовоління”. 

День 19 січня ми називаємо Хрещенням, бо в цей день хрестився наш 
Спаситель. Але український народ називає цей день – Водохрещенням, тому що 
з давніх-давен у цей день прийнято освячувати воду, котру потім віруючі 
беруть і несуть до себе додому, бережуть її як велику святиню. Це свято ще має 
назву Богоявлення, це тому, що на берегах Йордану вперше в історії Бог явився 
людям у Своїх трьох  іпостасях: Син Божий приймає Хрещення, Дух Святий 
сходить на Нього, а Отець свідчить про Нього з небес. 

Христос, будучи Сином Божим, не мав потреби в Хрещенні, а зробив він 
це для того, щоб покласти початок нашому Хрещенню, яке є дверима, що 
ведуть у Царство Правди Божої. Увійшовши у води Йордану, Він не освятився 
ними, а навпаки, освятив їх. Ось чому за Богослужінням, опускаючи святий 
Хрест у воду, освячуємо її, і вона стає святою, не тлінною, бо їй дається 
“благодать визволення і благословіння Йордану”. Після освячення вода дійсно 
стає святою, а те, що стає святим, не піддається тлінню. Цю воду називають 
великою Агіасмою, тобто великою святинею. 

Нею окропляють людей, приміщення, худобу. Святу воду п’ють 
надщесерце. 
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Урок 8   „Таїнство Хрещення” 
 

Мета: Показати дітям преображаючу силу Божої  любові до світу. 
За православними традиціями хрестять маленьких діток. Це таїнство 

встановив Сам Господь, коли хрестився в Іоана. Хрещення необхідно кожному, 
хто хоче бути членом Церкви Христової. Православна церква хрестить дітей по 
вірі їх батьків і хрещених батьків. Для цього і бувають при хрещенні хрещені 
батьки, щоб поручитися перед Церквою за віру Хрещеника. Коли він підросте, 
вони зобов’язані навчити його вірі і піклуватися, щоб він був гідним 
християнином. Хрещення – це духовне народження. Хрещена людина 
спілкується з Богом через молитву особисту, через молитву церковну. 
Посередником між людиною і Богом є Ангели небесні, які допомогають 
людині. Наші небесні ходатої – святі, преподобні, праведні, котрі просять у 
Бога милості і спасіння душ тих, хто до них звертається. 

Нехрещена людина наодинці приречена боротися зі стихіями світу цього.   
        (Доцільно запитати дітей, чи знають вони своїх хрещених батьків, як їх 
звати, чи носять вони їм вечерю на Свят-вечір напередодні Різдва Христового, 
чи вітають їх зі святами). 
 

Традиції свята: Свято Водохреща колись в давнину, а подекуди й тепер 
супроводжується чудовими звичаями і традиціями. В цей день процесія з церкви 
йшла на річку, ставок або озеро, де заздалегідь були прорубані ополонки для 
освячення води. Тут же на льоду робили великий хрест. У деяких місцевостях 
було прийнято його поливати буряковим квасом, від чого хрест серед білого снігу 
виглядав урочистим, рожевим. Священик у воду опускав хрест, принесений ним із 
храму, і при цьому хор співав “Во Йордані крещающуюся Тебе, Господи”. 
Молодь у цей момент пускала у повітря голубів, а часом і салют робила, 
стріляючи угору з рушниць. Після водосвяття люди поверталися до своїх хат. 
Батько брав з-за образу Божої Матері пучок сухих васильків, мочив їх у святій 
воді і кропив все в хаті та господарстві. Перед їжею всі пили свячену воду. 
 Свята ріка Йордан бере початок в горах Ливанських. Тут, затиснута з усіх 
боків скелями, вона за висловом пророка, реве, мов лев. Визволившись із 
ущелини, вона продовжує свій шлях на південь. По дорозі вона впадає в 
Галілейське море, пронизує його, мов стріла, і, як стверджують місцеві жителі, 
не змішуючи своїх вод із водами моря, направляється далі, а кінець її – в 
Мертвому морі. Ріка має 100 км довжини по прямій, а за усіма своїми згибами – 
300. Ширина її 10, інколи 30 метрів і рідко коли більше. Багато на світі річок 
великих і глибоких, широких, повноводних, але серед них одна священна – це 
Йордан, яку Господь освятив Своїм Хрещенням. 
   

Тест до теми “Хрещення Ісуса”  
 

1. Як звали Божого пророка?         
а) Іоан; 
б) Ісаія; 
в) Андрій. 
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2. Чи розповідав пророк Іоан про Бога?         
   а) так;   

б) ні. 
 

3. Чому вчив Іоан, щоб бути достойними Божої милості?  
а) слухатися і просити прощення за погані вчинки;  
б) плакати і сумувати; 
в) жити так, як жили раніше. 

 

4. Яку назву мала ріка, в якій хрестився сам Господь?   
а) Яббок;  
б) Йордан;   
в) Ніл. 

 

5. Коли хрестився Господь, то Дух Святий зійшов на Нього у вигляді якого 
птаха?  

а) солов’я; 
б) лебедя; 
в) голуба. 

 

6. Під час Хрещення Ісуса було чути голос з неба?  
   а) так; 

 б) ні. 
 

Правильна відповідь: 1 - а, 2 - а, 3 - а, 4 - б, 5 - в, 6 - а. 
 

Методичні поради: 
       Доцільно дітям пояснити явлення Святої Троїці світу на прикладах земних 
предметів: наприклад – вода одна, але існує в 3-х станах: рідкий, твердий (лід), 
газоподібний (пара); сонечко – небесне світило – одне, але воно дає світло і 
тепло, без чого не може жити все живе на землі; кисть руки складається з 3-х 
частин, фаланги пальців; людина має дух, душу, тіло. 

До Біблейського словничка слід записати ім’я пророка Іоана, назву ріки – 
Йордан, дані про ріку. 

1.Учням 3-4 класів  записати цитати із Євангелія. 
2. За згодою батьків можна відвідати храм у це свято і побувати на чині 

Великого Освячення води. 
3. Запропонувати дітям скласти усну чи письмову розповідь про те, як 

сім’я святкує Водохреща. 
4. Розповісти, які традиції народу, пов’язані з цим святом, найбільше 

запам’яталися і сподобалися. 
5. Намалювати малюнки про свято. 
6. Вивчити віршик. 
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В. Єфаненко “Хрещення Ісуса” 
 

Радів й світився день Благоговійно, І води окропили Тіло чисте,  
Хрестив людей Хреститель Іоан  І Іоан Ісуса охрестив. 
І хвилі шепотілися спокійно...  Світились очі Господа привітно. 
Ісус з’явився Іоану Сам!   Ісус у синє небо погляд звів 
 

 Іоан: “Хреститися повинен я від Тебе 
   Чи маю право я Тебе хрестить?” – 
   Спитав Хреститель й очі звів на небо. 
   Й сказав Ісус: “Ти мусиш все звершить” 

 
Яскраво простір неба засіяв  
І дух Святий зійшов благоговійно. 
З небес врочисто голос промовляв: 
“Це любий Син! У Нім благовоління!” 

 
 
 

Тема: „Вечеря на свіжому повітрі” 
Урок 9 
 
Питання для бесіди: 
1. Чому багато людей приходило до Ісуса? (Він вчив народ правильно 

жити, розповідав повчальні історії) 
2. Яку турботу проявив Ісус до людей? (Захотів нагодувати зголоднілих 

людей) 
3. Що відповів Ісусу Його учень (апостол) Андрій? (В одного хлопчика є 

п’ять хлібів і дві рибки. Але цього замало, щоб нагодувати  таку кількість людей) 
4. Яке диво сотворив Господь? (Нагодував хлібом і рибою усіх людей) 
5. Як це Він робив? (Спочатку подякував (помолився) Богові та 

благословив їжу, а потім почав ламати п’ять хлібів і дві рибки і давати учням. 
А вони роздавали усім людям) 

6. Чи всі були нагодовані? (Так. І навіть залишилось) 
7. Хто запам’ятав, скільки залишилось кошиків хліба і риби? (Всього 

дванадцять) 
8. Порівняйте, скільки хліба і риби було і скільки залишилось? 

(Залишилось набагато більше, ніж було) 
9. Що говорили люди поміж собою? (Це справжнє чудо!) 
10.  Як ви думаєте, для чого Ісус запропонував зібрати усе, що залишилось? 

(Треба бережливо ставитись до всього, що дає нам Бог і дякувати за все) 
11.  Яким був Ісус? (Чуйним, милосердним, турботливим, жалісним) 
12.  Яким був хлопчик? (Добрим, не жадібним, милосердним) 
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        Моральний висновок: Необхідно завжди турбуватись про людей, бути 
чуйними, добрими, милосердними і за все дякувати Богові. Бо у Бога  немає 
нічого неможливого. Доречно до початку і після трапези (або будь-якої справи, 
яку починаєш) здійснювати молитву та просити благословіння у Бога. 
 
        Словникова робота: сочевиця,  диво, благословити. 
 
        Додаток для вчителя: Євангеліє від Марк. 8, 1-9, 31-44;  Матв. 14, 13-21; 
Лук. 9, 10-17;  Іоан. 6, 1-13. 

 
В пустелі біля міста Віфсаїди з Ісусом було близько 5 тисяч чоловіків, а з 

ними їх жінки та діти. Сонце уже сідало; учні сказали Ісусу: “Місце тут 
пустельне і час пізній, Ти не відпустиш людей цих, щоб вони пішли в селища і 
там купили собі їжі?” 

Але Ісус сказав учням: “Навіщо їм іти далеко? Ви дайте їм їсти”. Тоді один 
із учнів відповів Спасителю: “Де нам взяти їжі для такої кількості народу?”. 
Спаситель сказав: “Подивіться, чи немає тут де трохи хліба?” „У одного 
хлопчика, - відповів апостол Андрій, - є п’ять ячмінних хлібців і дві рибки. Але 
що це для такої великої кількості людей?”. Тоді Спаситель звелів подати Собі 
хліб і рибу, потім велів розсадити всіх на зеленій траві. Коли ж всі сіли рядом, 
по сто і по п’ятдесят людей разом, Спаситель взяв п’ять хлібів і дві риби, 
поглянув на небо, благословив їх і, ламаючи хліб, став подавати учням шматки, 
щоб вони роздавали народу. Таким же чином розділив Спаситель і дві риби. 
Коли всі наситилися, Ісус звелів зібрати учням те, що залишилось, щоб не 
пропало, і назбирали учні 12 кошиків. 

 
        Методичні поради: 

1.Знайти доброго хлопчика на малюнку, розфарбувати хліб, рибку. 
2.Розповісти, що Ісус Христос перед ламанням хліба здійснив молитву і 

благословив хліб, який милостиво і щедро роздавав бідному народу. Не 
забудемо прикладу, поданого нам Спасителем. Коли сідатимемо їсти, 
помолимося Богу, Який дає нам все, що ми маємо і благословляє труди і працю 
нашу. Він створив все; Його милістю росте і дозріває пшениця, із якої печеться 
хліб. Як же нам не дякувати Господу за дари Його батьківського милосердя? Як 
же нам в нужді і скорботах не надіятися на благість і всемогутність Господа. 

3. Учитель знайомить з молитвою „Отче Наш”. 
         

 Тест до теми „Вечеря на свіжому повітрі” 
 

1. З яким проханням звернувся Ісус до учнів?    
а) відпустити додому; 
б) нагодувати 
 

2. Як звали учня Ісуса, що підійшов до Нього?  
а) Андрій; 
б) Петро;  
в) Іван. 
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3. Скільки хлібів було у хлопчика?    
а) 2; 
б) 5; 
в) 7. 
 

4. Скільки рибок було у хлопчика?     
а) 3; 
б) 2; 
в) 4. 
 

5. Скільки люду було нагодовано?  
а) 5000; 
б) 7000; 
в) 8000. 
 

6. Скільки залишилось ще їжі?        
а) 10 кошиків; 
б) 12 кошиків; 
в) 14 кошиків. 
 

7. Що говорили люди одне одному?       
а) це чудо!; 
б) як добре; 
в) всі задоволені. 
 

Правильна відповідь:  1 - б, 2 - а, 3 - б, 4 - б, 5 - а, 6 - б, 7 - а. 
 

Тема: „Ісус вилікував дівчинку” 
         

Урок 10 
 

Питання для бесіди: 
 

1. Як звали чоловіка, який запросив до свого дому Господа ? (Яір) 
2. З яким проханням звернувся Яір до Христа? (Знайти до його дому, бо 

захворіла донечка) 
3. Кого побачив Господь, коли підійшов до дому Яіра? (Багато людей) 
4. Що трапилось в домі Яіра? (Донечка померла) 
5. З ким зайшов Христос в дім Яіра? (Зі своїми учнями Петром, Яковом та 

Іваном) 
6. Які слова сказав Господь дівчинці? (“Дівчинко, встань!”) 
7. Яке сталося чудо? (Христос воскресив дівчинку) 
 
Словникова робота. 
Пояснити значення слів: поважний чоловік, воскресив, Апостоли. 
 

Моральний висновок: Допомагати ближньому, провідувати хворих, втішати 
у біді. 



 21

Додаток для вчителя: Про це чудо розповідається в Євангеліях від Марка 5, 
22-24, 35-43; Луки 8, 40-42, 49-56; Матвія 9, 18-19, 23-26. 

 Під час земного життя Христос воскресив трьох померлих: дочку Яіра, сина 
Наїнської вдови і Лазаря.  

Яір був начальником синагоги і вірував у силу Христову. Донечці Яіра було 
12 років, вона дуже захворіла, і тому батько просив Христа, щоб прийшов до 
нього. Дівчинка  померла, але Христос воскресив її. Він вислав із кімнати всіх, 
крім Петра, Якова, Іоана, матері і батька дівчинки, підійшов до померлої, взяв за 
руку і голосно сказав “Дівчино, тобі кажу, встань!” Дівчинка тієї ж миті встала і 
Спаситель звелів дати їй їсти. Ісус Христос суворо наказав батькам воскреслої 
дівчинки не говорити ні кому про це чудо, але не дивлячись на це, чутка про 
воскресіння доньки Яіра скоро поширилася по всій країні. 
 

        Тест до теми „Ісус вилікував дівчинку” 
 

1. Про що попросив Яір Ісуса?         
а) зайти у гості; 
б) вилікувати доньку.                                                   
   

2. Що трапилось в домі Яіра?          
а) донька заснула; 
б) донька померла.                                                       
 

3. Як Воскресив Господь дівчину? Він сказав:  
а) прокинься; 
б) подивись на Мене; 
в) встань.                
 

4. Як звали учнів Ісуса, що прийшли разом із Ним?     
а)  Яків;  
б) Сімон;   
в) Павло;    
г) Петро;     
д) Іоан                            

 

         Правильна відповідь:   1 - б, 2 - б, 3 - в, 4 – а, г, д. 
 

         Методичні поради: 
 

1. Внести до біблійного словничка: Яір – батько дівчинки, котру воскресив 
Христос; Петро, Яків, Іоан – учні (Апостоли) Христа 

2. Запропонувати провідати хворих, немічних (родичів, друзів, знайомих),  
надати їм посильну допомогу 

3. Навести приклад або скласти розповідь про те, як Господь допоміг у житті 
конкретної дитини або її знайомих, близьких людей; проявив любов і  турботу про 
них. Учити дякувати за все Богові. 
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Тема: „Ісус зцілює хворого” 
 
Урок 12 
 
Питання до бесіди: 
 
1. Де перебував Ісус Христос? (В Єрусалимі) 
2. Кого він там побачив? (Чоловіка, який не міг ходити. Той лежав на 

матраці неподалік від басейна) 
3. Яку назву мав басейн? (Віфезда) 
4. Що незвичайне відбувалося в цьому басейні? (Один раз на рік Ангел 

Божий сходив до цього басейну і збурював воду. Кожен, хто опускався в басейн 
– відразу після Ангела,  зцілювався.) 

5. Що запитав Ісус Христос у хворого чоловіка? (Чи хочеш ти одужати?) 
6. Якою була відповідь хворого? (Так, звичайно) 
7. Яке чудо створив Господь над цим чоловіком? (Зцілив від хвороби, 

чоловік встав, узяв постіль свою і пішов) 
 

Словникова робота:  Єрусалим, Віфезда  
        

Моральний висновок: Не робити зла, не грішити, бо часто гріх є 
причиною хвороби. Наприклад: осуд, злослів’я, тютюнопаління, алкоголь, 
наркотики призводять до багатьох тяжких недугів. 
 
       Додаток для вчителя: Євангеліє від Іоана 5, 1-16. 
       Була в Єрусалимі купальня, яка називалась Віфезда, що з єврейської 
означає „дім милосердя”. Проходячи повз цю купальню, Господь побачив там 
дуже багато хворих. Між ними був один хворий, який 38 років був 
паралізованим. Спаситель пожалів його і зцілив. З часом Христос зустрів того 
чоловіка в храмі і сказав: „Дивись, не гріши більше, щоб з тобою не трапилось  
чого гіршого”.  

Під час хвороби ми часто просимо допомоги у Бога, а потім, коли  
виздоровіємо, не думаємо, як би догодити Богу, забуваємо про молитву і 
повертаємося до попередніх гріхів. 

 
        Тест до теми  „Ісус зцілює хворого” 
 

1. Яку назву мав басейн  (купання) в Єрусалимі?      
а)  Кана ; 
б) Віфезда; 
в) Гезер.                                   

 

2. Що  незвичайне відбувалось у  купальні?      
а) з’являлася веселка? 
б) сходив Ангел Божий на воду; 
в) здіймався вогонь.       
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3. Чому люди так чекали появи Ангела?       
а) бо отримували  дарунки; 
б) ангел приносив хорошу звістку; 
в) люди (зцілювалися), одужували .  

 

4. Чи створив Ісус чудо  зцілення хворого біля Віфезди?     
а)  так 
б) ні                                                                                   

 

Правильна відповідь:1 - б, 2 - б, 3 - в, 4- а 
 

Тема:  „Добрий ближній” 
         

Урок 11 
 

Питання до бесіди: 
1. Чого вчить Христос у цій біблійній оповіді? (Добре ставитися до своїх 

ближніх) 
2. З яким питанням звернувся один чоловік до Спасителя? (А хто мій 

ближній?) 
3. Що відповів Христос чоловікові? (Розповів повчальну історію) 
4. Що сталося з чоловіком, котрий мандрував? (Напали грабіжники, 

забрали речі, побили і залишили посеред дороги) 
5. Чи всі, хто проходив мимо побитого, допомогли йому (Ні, двоє чоловіків 

пройшли, навіть, не зупинились) 
6. Хто  допоміг нещасному? (Чоловік з іншої країни) 
7. Як він допоміг? (Підняв, промив рани, посадив на віслюка і відвіз до 

заїзду, де заплатив власникові за того чоловіка і попросив доглянути 
нещасного) 

8. Хто ж виявився добрим ближнім для нещасного чоловіка. (Той 
чужинець, що пожалів його і виявив милість) 

 
       Словникова робота:  заїзд ,чужинець, ближній 

 
       Моральний висновок: Будь завжди добрим ближнім. Допомагай тим, хто 
поруч з тобою. “Люби добро, роби добро і бажай усім добра, бо це личить 
кожному праведнику і мудрецеві” (Митрополит Феодосій (М. Н. Дикун - 
Ваколюк) 

 
 Додаток для вчителя:  
Дана розповідь – притча Христа про доброго ближнього (милосердного 

самарянина) знаходиться в Євангелії від Луки 10, 25-37. 
За Христом ішов народ: там були чоловіки, жінки і діти, люди різного віку, 

багаті і бідні, вчені і неграмотні. Ісус Христос бажав, щоб усім було зрозумілим 
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Його вчення і для цього він  викладав його в притчах – повчальних розповідях і 
образах, що були взяті із життя – від предметів найпростіших і найвідоміших. 

Чужинець, який допоміг пораненому чоловікові, був самарянином. 
Самаряни були у ворожнечі з юдеями, але не дивлячись на це, лише один 
самарянин допоміг нещасному юдею, що йшов з Єрусалиму в Єрихон і попався 
розбійникам. 

Притча вчить, що треба любити всіх людей. Пам’ятати заповідь: “Люби 
ближнього свого, як самого себе ”. Якщо випадає нагода допомогти кому-
небудь, то не слід запитувати, друг він нам чи недруг, добрий чи злий, 
співвітчизник чи чужинець. Ким би він не був, він нам ближній, і ми повинні з 
радістю допомогти йому, чим зможемо: грошима, якщо їх маємо, доброю 
порадою, працею чи будь-якою  допомогою. Допомагаючи ближньому, ми 
даємо Самому Богу. 

Ісус Христос сказав: “Що дасте одному із братів Моїх менших, те Мені 
дасте.” Під словами “брати Мої менші” Він розумів усіх нещасних, що 
потребують допомоги. 
        
 Тест до теми „Добрий ближній” 
 

1. Як Ісус заповідав ставитись до ближніх?      
а) любити як себе 
б) бути байдужими  
в) добре ставитись до них  
г) ображати їх     

 

2. Хто є ближніми?          
а)рідні   
б) всі добрі люди   
в) знайомі, але байдужі до тебе         

 

3.Чи всі, хто проходив повз побитого,  допомогли йому?     
а) так 
б) ні   

 

4. Чи допоміг чужинець (чоловік з іншої країни) пораненому?    
а) так 
б) ні             

 

5. Як треба жити серед людей ?         
а) Жити, щоб тільки  все було для тебе   
б) допомагати  усім  
в) бути щедрим, відповідальним   
г) бути милосердним                                        

 
Правильна відповідь:1 – а,в, 2 - б, 3 - б, 4 - а,  5 – б,г. 
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Тема: „Друзі, котрі допомагають у біді” 
    

Урок 13 
   

Питання до бесіди: 
1. Що хотіли зробити друзі для свого хворого товариша? (Допомогти 

йому, бо він не міг рухатися) 
2. Як саме хотіли допомогти хворому? (Віднести його до Ісуса, бо знали, 

що Він зможе вилікувати хворого) 
3. Що стало на перешкоді до будинку, де перебував Господь? (Прийшло 

багато людей, щоб послухати Ісуса. Дім був переповнений) 
4. Яке рішення прийняли друзі хворого? (Вони підняли хворого на дах, 

зробили в даху отвір і спустили хворого прямо до Ісуса) 
5. Що сказав Господь хворому? (“Ти можеш встати і йти до свого 

дому”) 
6. Яке чудо здійснив Господь? (Зцілив хворого) 
7. Якою була відповідь хворого? („Слава Богу!”,  „Я знову можу ходити 

“– радісно вигукнув він) 
8. Як друзі поставилися до цього дива? (Раділи разом з ним, усі були 

вражені і славили Бога за таке диво) 
 

 Словникова робота:  диво, Палестина, сповідь, покаяння. 
 
 Моральний висновок: Допомагай іншим. Завжди будь добрим другом, 

співчувай чужій біді і радій успіхам інших. 
  

Додаток для вчителя: Ця подія описана в Євангелії від Матвія 9, 2-8; 
Марка 2, 1-12; Луки 5,17-26. 

Описане вище диво зцілення Господом хворого сталося у місті Капернаумі. 
Чотири чоловіка принесли хворого, який зовсім не міг рухатися, але людей 
було дуже багато в будинку і пройти не було можливим. Тоді вони піднялися на 
дах будинку, розібрали дах і опустили хворого на постелі. Будинки в Палестині 
будуються не так міцно, як у нас. Там практично не буває зими. Дахи плоскої 
форми і тому розібрати їх можливо без великих зусиль. Спаситель, побачивши 
хворого, змилостивився над ним і сказав: “Прощаються тобі гріхи твої.” І 
зцілив його. Хворий встав, взяв постіль свою і пішов додому, славлячи Бога. 

Спаситель, коли був на землі, прощав гріхи, але  хто простить їх зараз нам, 
коли Він вознісся на небо? 

Для нас Церква встановила таїнство покаяння. На сповіді ми повинні 
відкривати гріхи свої перед духовним отцем. Це слід робити з 7-річного віку, 
коли починаємо відрізняти добро від зла. 
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Тест до теми „Друзі, котрі допомагають у біді” 
 

1. Як вирішили друзі  доставити хворого в дім, де був Ісус?    
а)вимагали від людей розступитись; 
б) розштовхали натовп людей;  
в)  спустили хворого через отвір даху.  

 

2. Як допомогли друзі хворому чоловіку?     
а) словом;  
б) діє;.  
в) грошима.                       

 

3. Яке чудо здійснив Господь?         
а) зцілив;  
б) дав ліки.                                                            

 

4. Якою була відповідь хворого Ісусу за зцілення?     
а) «Дякую»;  
б) «Слава Богу».                                                             

 

Правильна відповідь:1 - в, 2 - б, 3 - а, 4 - б 
 

 
Тема: „Загублений (блудний)  син” 

 
Урок 14 

 
Питання для бесіди: 
1. З яким проханням звернувся юнак до батька? (Попросив грошей і пішов 

до іншої країни) 
2. Як він жив у чужій країні? (Розтратив гроші на усілякі розваги і 

невдовзі почав бідувати) 
3. Які біди довелося терпіти юнакові в чужій країні? (Голодував, пас 

свиней, харчувався гірше за свиней, яких пас) 
4. Яке рішення приймає юнак? (Повернутися до батька) 
5. Чи чекав батько сина? (Так. Коли він побачив свого сина, вибіг 

назустріч, обняв і поцілував) 
6. З якими словами звернувся син до батька? (Із проханням простити, бо 

він недобре вчинив, він поганий син) 
7. Чи простив батько синові його поганий вчинок? (Так. Він дуже зрадів, 

що його син повернувся живий і здоровий) 
8.Яким був батько? (Добрим, щедрим, милосердним, він дуже любив сина) 

 
Словникова робота: наймит 
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Моральний висновок: 1.Таким є і Бог. Він Отець Небесний, любить усіх 
людей, прощає нам усі наші провини, якщо каємось та просимо прощення у 
Нього. 

2. Слухатись батьків, вчитися їх життєвої  мудрості, виправлятися і 
просити вибачення за скоєні погані вчинки. 

 
Додаток для вчителя: Притча описана в Євангелії від Луки 15, 11-32. 
У притчі показані любов і милосердя Бога до грішних людей. В одного 

чоловіка було два сини: молодший став просити у батька частину свого майна. 
Батько розділив майно між синами. Незабаром молодший син забрав усе і 
пішов у далеку країну і там розтратив усе на розваги і гуляння. Коли ж 
скінчилися гроші, у тій країні стався голод і він змушений був піти пасти 
свиней і радий був би їсти те, що їли свині, але ніхто не давав йому. Тоді він 
згадав про свого батька, у якого наймити мають хліб з надлишком і вирішив 
повернутися до нього. Батько зрадів поверненню сина. Велів рабам своїм 
принести для нього кращий одяг,  перстень на руку і взуття на ноги. “Син був 
мій мертвим і ожив, пропав і знайшовся”. Старший син батька повернувся з 
поля, почув пісні і дізнався від слуги, що брат повернувся і батько велів 
заколоти відбірне теля з такої нагоди. Але старший син розсердився і не захотів 
увійти і розділити батькової радості. Невміння простити свого брата це є 
приклад поведінки людини, черствої серцем, заздрісної.  
 

Тест до теми „Загублений (блудний)  син”  
 

1. Що зробив юнак з грошима, які дав йому батько?     
а) сховав на випадок важких часів;  
б) розтратив ні на що.          

 

2. На що розтратив юнак гроші?        
а) роздав бідним та хворим;  
б) на всілякі розваги;  
в)  побудував  дім.   

 

3. Як вирішив юнак вийти із скрутного  становища?     
а) жебракувати;   
б) красти;  
в) повернутися і попросити у батька прощення.   

 

4. Як зустрів батько сина?          
а) зрадів; 
б) вигнав геть; 
в) лаяв його.  

 

Правильна відповідь:1 -б, 2 - б, 3 - в, 4 - а 
 

Методичні поради: До біблійного словничка “Притча про блудного сина” 
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Тема: „Десять чоловік на дорозі” 
 

Урок 15  
 

Питання до бесіди: 
1. До якого міста йшов Ісус зі своїми учнями? (До Єрусалиму) 
2. Кого Вони зустріли по дорозі? (10-ох чоловіків) 
3. Яка хвороба спіткала тих десятьох чоловіків? (Проказа, шкіра вкрита 

червоними плямами, гниє) 
4. Чому ніхто не підходив до них? (Бо хвороба  була перехідною) 
5. Де вони жили? (В печерах або в пустелях) 
6. З яким проханням вони звернулися до Ісуса? (Ісусе, змилуйся над нами! 

Вилікуй нас!) 
7. Якою була відповідь Спасителя? (Іти і показатися священикам) 
8. Що ж за диво відбулося біля селища? (Чоловіки побачили, що видужали) 
9. Чи всі подякували Ісусу за зцілення? (Ні. Тільки один повернувся і 

подякував за отримане здоров’я) 
 

  Словникова робота: Єрусалим, проказа, зцілення 
 
 Моральний висновок: Бути завжди вдячним за добро і милість, які 
отримуємо від Бога і людей. Вдячність – це ознака вихованості, поведінка 
культурної людини. 
 
 Додаток для вчителя:. Подія описана в Євангелії від Марка 1, 40-45, 
Луки 17, 11-19. 

Проказа – це страшенна хвороба, хворі дуже страждають, їх тіло покрите 
ранами, хвороба дуже заразна, і всі боялися таких хворих, жахалися, уникали 
зустрічі з ними. За законами юдеїв такі хворі жили далеко від міст і селищ, не 
мали права входити в синагоги і в храм, а коли виліковувались, то найперше 
вони приходили до священика, приносили подяку, жертву Богу і тільки після 
свідоцтва священика про своє одужання  могли знову з’явитися серед людей. 

По дорозі в Єрусалим Господь зцілив десять прокажених, і тільки один з 
них повернувся, прославив Бога, впав до Його ніг, дякував Йому. Це був 
самарянин. Юдеї не любили самарян, і не хотіли, навіть, спілкуватися з ними. 
Спаситель запитав самарянина: “Чи не десять очистилося, де ж інші дев’ять?”. 
Вони не повернулися і не прийшли дякувати Богу. Ніхто з них не зробив цього, 
крім самарянина. 

(На подячних молебнях читається Євангеліє, в якому описана ця подія. 
Нагадується нам те, що ми завжди повинні дякувати Богу, звертатися до Нього 
не тільки в нещасті, коли нам потрібна Його допомога, як це зробили десять 
прокажених, але і в радості, як вдячний самарянин). 
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Тест до теми: ”Десять чоловік на дорозі” 
 

1. До якого міста  йшов Ісус із учнями?      
а) Єрусалиму; 
б) Вифлеєму.  

 

2. Про яку милість просили Ісуса хворі на проказу?     
а) грошей та золота;   
б) їжу; 
в) одяг; 
г) (вилікувать) про зцілення від хвороби.    

 

3. Якою була відповідь Ісуса на прохання прокажених? Показатися:   
а) лікарям; 
б) священикам; 
в) магам, гадалкам; 
г) астрологам.            

 

4. Якою була подяка прокажених за зцілення?    
а) добрим словом; 
б) грошима та золотом; 
в) дев’ятеро ніяк не подякували; 
д) поклоном.  

 

Правильна відповідь: 1 - а, 2 - г, 3 - б, 4 – а,в 
 
 До біблійного словничка: Диво зцілення десяти прокажених. 

 
 

Тема: ”Ісус в Єрусалимі” 
Урок 16 

 
Питання  для бесіди: 
1.  Що попросив Господь своїх учнів перед входом до Єрусалиму 

(Привести віслюка) 
2.  Як зустріли люди Ісуса, який в’їхав до міста? (Радісно вітали його, 

стелили свій одяг, зривали пальмове віття і розмахували ним) 
3.  На вашу думку, що було причиною такої великої радості при зустрічі 

Ісуса? (Люди знали про великі дива зцілення хворих, воскресіння мертвих, які 
чинив Господь) 

4. Як проявляли люди свою радість (Стелили одяг, розмахували у повітрі 
пальмовим віттям) 

5. Як прославляли люди Ісуса? (“Осанна! Ось їде цар Ісус!”) 
 
ІІ. Словникова робота: Осанна,  Пилат,  Хрест, Голгофа, Гетсиманський сад 
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Додаток для вчителя: Єрусалимський храм був святим місцем, де євреї 
могли виконати свої духовні потреби. Туди на великі свята стікалося багато 
тисяч віруючих з усієї Палестини. До єврейської Пасхи залишалося 6 днів. 
Натовпи віруючих ішли в Єрусалим. Пішов туди і Христос зі своїми учнями. 
Його люди зустріли з великою радістю та царською пошаною. Єврейським 
вождям та фарисеям це не сподобалося. Народ з радістю зустрічав Христа, але 
через декілька днів в Преторії Пилата цей натовп з озлобленням кричав: 
“Розіпни, розіпни Його!” На згадку про Вхід Господній в Єрусалим і зараз 
збираються в храмах України з зеленими вітами верби, що зустріти Спасителя і 
від душі вигукнути: “Осанна, Сину Давидовому, Осанна нашому Царю і Богу!” 

 
Методичні поради:  розповісти дітям про те, як в Україні святкують 

велике двунадесяте свято “Вхід Господній в Єрусалим” (“Вербна неділя”) 
 

 

Тема: Свято „Вхід Господній у Єрусалим” або 
Вербна Неділя (традиція освяченя верби) 

 

Урок 17    
 
Питання  для бесіди: 
1.Що вчинили злі, заздрісні люди Ісусу? (Вони схопили його, привели до 

правителя Пилата на суд) 
2. В чому звинувачували Спасителя злі люди? (Що він порушує порядок і 

що його треба вбити) 
3. Як вчинив Пилат з Ісусом? (Пилат розумів, що Ісус ні в чому не винен, 

але натовп вимагав віддати Ісуса на страту, і Пилат засудив його на це) 
4. Що робили в цей час учні Господа? (Полякалися і розбіглися) 
5. Які страждання перетерпів Господь наступного дня? (Вояки прибили 

Його руки і ноги до хреста. Ісус дуже страждав і невдовзі помер на хресті) 
6. В чому помилилися учні? (Вони думали, що вже ніколи не побачать 

свого вчителя) 
 
Додаток для вчителя: Євангеліє від Матвія 21, 1-17; 27, 11-31; 28, 1-15; 
Марка 11, 1-11; 15, 1-22; 16, 1-11; 
Луки 19, 29-46; 23, 1-32; 24, 1-12; 
Іоана 12, 12-19; 18, 28-40; 20, 1-18. 
 
Єврейські вожді бачили, що за Спасителем іде весь світ, весь народ. Вони 

такого стерпіти не змогли і тому на одному зі своїх засідань Синедріон виніс 
рішення про вбивство Христа. У них виникла хибна думка, що коли помре 
Христос, то разом з ним помре і його вчення. 

Одного разу, незадовго до Пасхи, коли Христос разом з учнями пішов у 
Гетсиманський сад молитися, Юда привів туди євреїв і солдат. Вони взяли 
Спасителя і повели на суд спочатку до Кайафи, а потім і до Понтійського 



 31

Пилата, який засудив Його на смерть через розп’яття на Хресті. Ісуса поховали. 
До могили привалили великий камінь, запечатали його та ще й поставили варту 
з римських легіонів – суворих непідкупних воїнів. Все зробили члени 
Синедріону, щоб Великий Мертвець не ожив, не воскрес. Та дарма! На третій 
день після цих подій Господь Воскрес! 
  

Тест до теми “Ісус в Єрусалимі” 
 

1. Як в’їхав Ісус до Єрусалиму?        
а) на коні; 
б) на віслюку; 
в) на поні; 
г) на верблюді.   

 

2. Як вітали люди Ісуса?         
а) стелили одяг; 
б) вербовими гілками; 
в) пальмовим віттям;   

 

3. Чому так радувались  зустрічі з Ісусом? Він:       
а) зцілював людей; 
б) воскресав людей із мертвих; 
в)давав гроші; 
г) роздав  подарунки.  

 

4. Які слова вигукували люди Ісусу?       
а) Осанна! 
б)Ми любимо тебе, Ісусе!   

 

5. Що вчинили злі та заздрісні люди?    
а) донесли на Ісуса;  
б) вбили; 
в) кинули до в’язниці.      

 

6. Що зробили учні Ісуса, коли дізналися про його  засудження на страту?  
а) були поряд; 
б) полякалися; 
в) допомогли Ісусу.  

 

7. До якого наказання засудили Ісуса?      
а) до розстрілу; 
б) до в’язниці; 
в) до розп’яття.  

 

Правильна відповідь:1 - б, 2 - в, 3 –а,б, 4 - а, 5 - б, 6 - б, 7 – в. 
 

Методичні поради:  Ознайомити дітей із народною традицією освячення 
верби (провести екскурсію до храму). Намалювати малюнки, листівки. 
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Тема: „Ісус живий” 
 

Урок 18 
   
Питання для бесіди 

 

1. Хто першим вдосвіта прийшов до могили Ісуса? (Жінки) 
2. Що вони там побачили? (Могила порожня. Ангелів) 
3. Що сказали їм Ангели? (Ісус живий! Він воскрес!) 
4. Кому першому розповіли цю радісну звістку жінки? (Ісусовим учням) 
5. Чи з’явився Господь своїм учням після Воскресіння? (Так. Всі були раді, 

що знову бачили Ісуса живим) 
6. Яка подія сталася за шість тижнів? (Ісус разом з учнями вийшов на 

вершину гори, і піднявши руку, став здійматися на небо) 
7. З якими словами звернувся Ісус до своїх учнів? (Я хочу, щоб ви 

розповіли про мене всім людям) 
8. Чи виконали учні (апостоли) Спасителя прохання свого Вчителя? (Так. 

Проповідь про Христове вчення дійшла і до нас – людей XXI століття) 
 

Словникова робота: Воскресіння Христове, жінки – мироносиці, Вознесіння 
 

Моральний висновок: ми всі люди Божі і мусимо не тільки любити і 
слухатись Його, але і розповідати про нього всім людям. 

 

       Додаток для вчителя: Євангеліє від Марка 16,19; Луки 24, 49-53; 
Діяння Апостолів 1, 1-12. 

       На третій день після Хресної смерті Господа і його поховання рано-вранці в 
Гетсиманський сад прийшла Марія Магдалина. Вона побачила щось жахливе. 
Камінь був відкинутий від Гробу, а могила дивилась на неї чорним отвором. 
Марія заглянула в могилу, але там не було Вчителя. В цей час до неї підійшли 
інші мироносиці і були теж розгублені, та раптом побачили двох світлих Божих 
Ангелів, які їх спитали: “Навіщо ви шукаєте Живого серед мертвих? (Євангеліє 
від Луки 24,5)”. Ангели сказали, що Христос Воскрес. Мироносиці цю звістку 
швидко понесли святим Апостолам. І ось з того благословенного часу над 
світом в усіх куточках землі лунає! “Христос Воскрес!” – “Воістину Воскрес!” 

Щоб підтвердити факт Воскресіння з мертвих, Христос багато разів 
з’являвся тим, хто були найближчими до Нього, хто підготував себе до 
споглядання вже небесної слави Христової. А такими були Богоматір, 
Апостоли, мироносиці та деякі інші святі люди. 

По Воскресінні тіло Христа змінилося, набуло нових властивостей. Він міг 
проходити крізь двері, як сонячний промінь крізь скло. Він міг в одну мить 
переноситися з одного місця в інше. Він міняє своє обличчя так, що Його не 
впізнають найближчі до Нього люди: Марія Магдалина в Гетсиманському саду, 
Лука і Клеопа по дорозі в містечко Еммаус, апостол Петро на озері 
Галілейському. 
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Як і тоді, так і тепер, щоб пізнати Господа, треба мати відповідну духовну 
підготовку: міцну віру, чисту душу та святі, широко відкриті очі. 

Протягом 40 днів після свого Воскресіння Христос зміцнював і духовно 
підтримував своїх учнів. 

Після 40 днів Він на горі Леон зібрав усіх своїх учнів і більше, ніж 500 
віруючих, подав їм свою останню настанову, благословив їх і на виду у всіх 
став возноситися на Небо, залишаючи землю, Він звернувся до всіх і сказав: “Я 
з вами до закінчення віку.” 
 

Тест до теми “Ісус живий”  
 

1. В який день тижня до могили Ісуса прийшли жінки-мироносиці?   
а) четвер; 
б) п’ятниця; 
в) субота; 
г) неділя.      

 

2. Чи з’явився Ісус апостолам після воскресіння?      
а) так; 
б) ні.   

 

3. Скільки тижнів (днів) Ісус був на землі після Воскресіння?    
а) 6 тижнів або 40 днів; 
б) 7 тижнів або 49 днів; 
в) 8 тижнів або 56 днів.   

 

4. До кого повернувся (вознісся) Ісус?   
а) до Ангелів; 
б) до Бога – Отця Небесного; 
в) до людей.  

 

5.Кому розповіли  про Ісуса його учні?    
а) дітям; 
б) пастухам; 
в) усьому світові; 
г) волхвам.  

 

Правильна відповідь: 1 - г, 2 - а, 3 - а, 4 - б, 5 – в. 
 
Методичні поради:  
1. Провести методичний захід до Великоднього свята.  
2. Намалювати вітальні листівки. 
3. Розмалювати писанка. 
4. Вишити пасхальні серветки. 
5. Виготовити Пасхальні кошики, ліхтарики.  
6. Запропонувати дітям записати до  словничка мудрості: гора Леон, 

Голгофа, Гетсиманія, Вознесіння Христове (на 40-й день після Пасхи), традиції 
святкування Великодня на Україні. 
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Тема: „Ісус навчає друзів молитися” 
 
Урок 19 

 
Питання для бесіди: 
1. З яким проханням звернулися друзі до Ісуса? (Попросили, щоб Він 

навчив їх молитися) 
2. Яку молитву дав нам Господь? (Отче наш) 
3. Що ми просимо в Бога у цій молитві ?  

 (Хай святиться ім’я Твоє,  нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля 
Твоя як на небі, так і на землі. Хліба насущного дай нам сьогодні і прости нам 
провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у 
випробування, але визволи нас від лукавого) 

4. Що таке є молитва? (Молитва – це наша розмова з Богом) 
5. Які є молитви? (Просительні, подячні, славословлячі) 
 
Словникова робота: молитва, святиться Ім’я Боже, прийде Царство 

Боже, хліб насущний,  єси на Небесах, визволи від лукавого, амінь,  
випробування.  

 
Моральний висновок: 
 Бог, як дбайливий батько знає всі наші потреби раніше від нашого 

прохання. Але  ми завжди повинні нагадувати про себе і розмовляти з Ним 
через молитву.    

 
       Додаток для вчителя: Євангеліє від  Матвія 6, 9-13, Луки 11, 2-4. 

Молитву “Отче наш” називають Господньою, тому, що її дав апостолам, а 
через них всім нам Сам Господь. Молитва ділиться на 8 частин: прикликання і 
сім прохань. (Пояснити значення кожного із семи прохань молитви “Отче 
наш”.) 
       Призвання: Отче наш, що єси на Небесах! Ці слова вказують на те, що ми 
звертаємося з проханнями не до земного отця, який часто не в силах допомогти 
своєму синові, а до Отця небесного, який може допомогти і готовий зробити 
все для нас. 

Перше прохання: Нехай святиться ім’я твоє. Просимо у Бога допомоги, 
щоб нам словами, ділами, всім святим життям прославити Бога. 

Друге прохання: Нехай прийде Царство Твоє! Просимо Бога, щоб царював 
у нас, керував нашими душевними силами, щоб ми досягли Царства Небесного 
– царства християнської любові і благодатного миру душі. 

Третє прохання: Нехай буде воля Твоя як на Небі, так і на землі. Просимо 
Бога, щоб Він поміг виконати Його святую волю з такою ж  радістю і 
старанням, як це роблять Ангели і святі люди на небі. Цими словами показуємо 
повну покору Богу. Як Отцю, який краще знає, кому з нас і що потрібно та 
корисно для земного і вічного життя. 
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Четверте прохання: Хліба нашого насущного дай  нам сьогодні. Просимо 
Бога, щоб Він дав нам все необхідне в житті для тіла і душі. Для тіла необхідні: 
їжа, одяг і житло. Для душі – святе причастя та інші таїнства і слово Боже. 

П’яте прохання: І прости нам провини наші, як і ми прощаємо 
винуватцям нашим. Просимо, щоб Бог простив нам наші гріхи, як і ми 
прощаємо тих, хто образив нас. 

Шосте прохання: І не введи нас у випробування. Просимо, щоб Бог відвів 
нас від таких обставин у житті, котрі нас приводять до гріха. 

Сьоме прохання: Але визволи нас від лукавого. Просимо, щоб Бог 
визволив від нещастя і печалі, особливо від хитрого диявола, який постійно 
спокушає нас на зло. 
  
 Тест до теми „Ісус навчає друзів молитися” 
 

1. Про що попросили учні Ісуса?     
а) нагодувати їх; 
б) вилікувати; 
в) навчити молитися.          

 

2. Яку молитву дав Господь усім людям?    
а) Вірую; 
б) Отче наш; 
в) Царю Небесний, утішителю.  

 

3. Що таке молитва?   
а) вірш; 
б) розмова з Богом; 
в) пісня.  

 

4.Що  висловлюємо в молитві?   
а) прохання? 
б) подяку? 
в) заздрість до інших; 
г)  образу та ремствування на Бога.  

 

Правильна відповідь: 1 - в, 2 - б, 3 - б, 4 – а,б. 
 

Методичні поради: 
1. Вивчити молитву „Отче Наш” напам’ять. 
2. Послухати, як читають та наспівують її у храмі. 
3. Намалювати храм (Дім Божий) або розмалювати заготовку, зроблену 

вчителем. 
4. Вивчити духовні вірші і розповісти їх друзям. 
5. Виготовити листівку з молитвою „Отче Наш” і подарувати її батькам, в 

дитячий будинок, друзям. 
             Методичні поради: Доцільно таке заняття проводити в декілька 
етапів, бо дітям складно запам’ятати великий об’єм матеріалу, пояснень. Як 
окреме заняття радимо провести екскурсію до християнського храму. 
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До біблійного словничка 
 
Ангели – слуги Бога, які завжди слухають Його, виконують Його доручення  

і допомагають людям. 
       Апостоли – учні Ісуса. 

Благословити – попросити Божої благодаті, дозволу від Бога. 
Ближній – добра чужа людина, яка допомагає безкорисливо. 
Вифлеєм – географічна назва міста, де народився Ісус. 
Віфезда – назва басейну, купальня. 
Гріх – поганий вчинок, провина, погана думка. 
Господь – Єгова, Володар ( з євр.), це однаково стосується як Отця, так і 

Сина. 
Давид – возлюблений (з євр.), цар Ізраїлю, який царював сорок років 

(близько 500 років до Р.Х),  Ісус походить із роду Давидового). 
Дух Святий – Духовна Істота, «бо дух не має тіла й костей» (від Луки 

24:39). 
Євангеліє – радісна, блага вістка про спасіння через Ісуса Христа.  
Єрусалим – головне, священне місто в Палестині. 
Заїзд – так у часи Ісуса Христа називали готелі. 
Ісус – Спаситель (з євр.). 
Інжир – фрукти. 
Йордан – назва річки. 
Ладан - смола,  яку добували з дерева або кущів. 

        Марія – пані, господиня (з євр.). 
Молитва – це розмова з Богом. У молитві ми просимо допомоги і оборони, 

прощення за погані вчинки, дякуємо за допомогу Богові.      
Милість – прихильність до людини, ласка, добрий вчинок, свідчення 

любові. 
Маслини – фрукти. 
Осанна – слава. 
Притча – розповідь, взята з історії або повсякденного життя, мета якої – 

підкреслити духовні чи моральні істини, порівняти (грецьк.) з чимось.  
Покаяння – усвідомлення своїх поганих вчинків та відмовлення від їх 

повторення; давання слова Богу не чинити поганого. 
Проказа – важка перехідна хвороба, коли гниє тіло людини. 
Пророк – свята людина, котру обирає Бог. Пророк звіщає людям Божі 

слова, інколи пророки записували в книги те, що говорив їм Бог. 
Пастух – людина, яка пасе худобу. 
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Палестина – географічна назва країни. 
Тесля – людина, що працює з деревом. 
Туніка – одяг. 
Сандалі – взуття. 
Священик – людина, що служить Богові і людям в храмі. 
Смирна – ароматична речовина, дорогі пахощі, що готують із смоли. 
Сочевиця – овоч. 
Фісташки – вид горіхів.                  
Фініки – фрукти. 
Хітон – одяг. 
Храм – Дім Божий (Псалом 23: 6; 42:5). 
Христос – Месія (Син Божий). 
Хрещення – духовне народження, обряд очищення душі від гріхів і 

відданість Господу Богу. 
Хлів – споруда для худоби. 
Чужинець – Людина, що проживає в іншій країні. 
Юдея – географічна назва країни (м.Єрусалим – столиця Юдеї). 
Ясла – годівниця, з якої годують тварин. 
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