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Не забудь указати своє прізвище, ім’я та адресу
Прізвище та ім’я:
адреса:

Індекс:
Дата народження:
Вчитель:

Поштова Біблійна Школа

Біблійна година

A1
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ІСТоРІЯ 1: Бог створює світ
Ця історія про те, як Бог створив небеса та землю. ПРочиТаЙ:

Буття 1: 1-19

Тобі подобається гратися
конструктором? Якщо ти
будуєш іграшковий
будинок, тобі потрібно
багато деталей! Бог зовсім
по-іншому створив світ!

Біблія каже нам:
"На початку Бог створив
небо та землю". Бог такий
могутній, що Йому не
потрібні були матеріали.
Він створив увесь світ
тільки Своїм словом.

Бог хоче, щоб ми насолоджувалися тим, що Він створив. Подивися
навколо – квіти, дерева, море, гори. Як прекрасно!
І все це створив Бог! Пам’ятай про Творця і дякуй Йому!

Рoзфарбуй ці слова з Біблії.

Усе через
Нього

повстало.
Івана 1:3

Намалюй те, що ти зробив сам.
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ІСТоРІЯ 2: Бог створює тварин та людину
Ця історія про першу людину. ПРочиТаЙ:

Буття 1:20 - 2:3

чи завжди тобі подобаються всі твої малюнки та поробки?
Коли Бог створив світ, то побачив, що “добре воно”!

Викресли неправильні відповіді:

БOГ БачиВ, Що:

Якщо ти коли-небудь
був у зоопарку, то
бачив там багато
різних тварин. Тільки
Бог міг створити такі
чудові живі істоти.
Бог створив тварин
шостого дня. Жирафу
з довгою шиєю, лева і
тигра з гострими
зубами, білочку та
зайчика. І всі вони
жили в мирі та злагоді.

Бог також створив із
землі першу людину!
І вдихнув у неї життя.
Людина стала живою.
Ім’я першої людини –
адам.

Розфарбуй малюнок і
напиши в рамочці ім'я
першої людини.

Ім'я першої людини:

Погано воно. Добре воно. Неправильно.

A1
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адам жив у Едені, у райському саду, який насадив Бог. Тут було все
необхідне для людини. Бог також доручив адаму доглядати сад.

Допиши:

адам жив у E ___ ___ ___ ___ .
чи залишали тебе коли-небудь на самоті? Не завжди приємно бути самому.
Бог не хотів, щоб адам був самотній.

Навколо адама було багато гарних тварин, птахів, дерев та рослин, але не
було людей. Бог знав, що адаму недобре бути самотнім.

Бог навів на адама міцний сон, узяв у нього ребро і створив першу жінку.
адам назвав її Євою. Тепер адам уже був не сам. У нього була Єва - дружина
і помічниця.

Розфарбуй і вивчи напам’ять цей вірш з Біблії.

Господня земля і
все, що на ній.

Псалом 23(24):1

A1

ІСТоРІЯ 3: Перші чоловік та жінка
Ця історія про те, як Бог створив першу жінку. ПРочиТаЙ:

Буття 2: 4-25
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Бали (виставляє вчитель)

ІСТОРІЯ 1:

ІСТОРІЯ 2:

ІСТОРІЯ 3:

ІСТОРІЯ 4:

Додаткові бали:

Усього:

Поверни урок до кінця місяця
на адресу:Для поміток учителя:

рівень
1

СЕРІЯ A
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ІСТоРІЯ 4: Божий світ зіпсовано
Ця історія про те, як гріх увійшов у цей світ. ПРочиТаЙ:

Буття 3: 1-24

Бог дозволив адаму і Єві їсти плоди
з будь-якого дерева в саду, крім
одного. Та потім Божий ворог,
сатана, у вигляді змія
з’явився у саду.

Хто Божий ворог?

С __ __ __ __ __

Сатана сказав Єві: якщо
вона з'їсть плід з того
дерева, то стане такою ж
розумною, як Бог. Єва не
послухалася Бога, зірвала плід і
їла. Потім дала адаму,
і він теж їв.

Непослух Богу – це гріх!

Бог вигнав адама і Єву із саду. Їх гріх зіпсував усе Боже творіння і
зруйнував їхню дружбу з Богом.

Бог пообіцяв, що сатана буде переможений і люди зможуть
повернутися до Нього. Це сталося, коли Господь Ісус прийшов у цей
світ і помер на хресті за нас.

Господь Ісус Христос узяв на Себе покарання за наші гріхи. Бог
простить тебе, якщо ти

попросиш Його про це.

Розфарбуй ці слова.

Розфарбуй малюнок
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ІсТОРІЯ 1: Ной слухається Бога
Ця історія про те, як Ной будував ковчег. ПРОчиТАй:

Буття 6:5-22

Коли Бог створив світ, усе було добре і красиво. Потім Адам і Єва
не послухалися Бога. Минуло багато років і люди стали дуже
злими. Тоді Бог пожалкував, що створив людей. Але жив один
чоловік, на ім’я Ной, яким Бог був задоволений!

Як звали чоловіка, яким Бог був задоволений? __ __ __

Одного разу Бог сказав Ною: “Люди так зіпсувалися, що Я маю
покарати їх. Побудуй великий корабель – ковчег. Я наведу потоп
на всю землю. Усе живе на землі загине, але ти і твоя сім’я
залишитеся живими у ковчезі”.

Розфарбуй малюнок, на якому зображені деякі тварини, яких
Бог наказав Ною взяти з собою у ковчег.
Коли Ной з сім’єю та тварини увійшли всередину, Бог зачинив
двері ковчегу. Ной знав, що всі вони у безпеці. Бог турбується про
них. На жаль, за дверима ковчегу залишилося дуже
багато людей, які не послухалися Бога.
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Не забудь указати своє прізвище, ім’я та адресу
Прізвище та ім’я:
Адреса:

Індекс:
Дата народження:
Вчитель:

Поштова Біблійна Школа

Біблійна година

А2

/10
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ІсТОРІЯ 2: Безпека в ковчезі
Ця історія про те, як розпочався потоп. ПРОчиТАй:

Буття 7:1-16

Коли Ной будував ковчег, він говорив людям про те, що Бог нашле потоп.
Але ніхто не вірив Ною. Люди, напевне, просто насміхалися з нього!

Ной і його сім’я увійшли до ковчегу. Незабаром розпочався дощ. Він ішов і
ішов, день за днем! Річки та моря повиходили зі своїх берегів. Всі дерева і
пагорби опинилися під водою.

Тепер люди бачили, що Ной казав правду, але було надто пізно. Вони вже не
могли увійти у ковчег, бо двері зачинив сам Бог!

Хто зачинив двері ковчегу? __ __ __

А Ной, його сім’я та всі
тварини були у безпеці
всередині ковчегу!

Бог зберіг їх усіх, бо Ной
вірив Богу і слухався його.

Розфарбуй сім’ю Ноя.

Розфарбуй і вивчи
напам’ять ці слова з
Біблії.

Хто ж надію
складає на Господа,

буде безпечний.
Приповісті 29:25

A2
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ІсТОРІЯ 3: Все спочатку
Ця історія про те, як закінчився потоп. ПРОчиТАй:

Буття: 8:1-19

Майже через півроку вода перестала
прибувати. Вся земля була вкрита водою.

Одного разу Ной випустив крука з ковчегу, щоб
дізнатись, чи зійшла вода. Та крук повернувся.
Так було декілька разів. Пізніше Ной випустив
голубку. Голубка теж повернулася.

Ще через тиждень він випустив її знову, і вона
повернулася з оливковим листячком у дзьобі.
Це означало, що верхівки дерев вже були над водою.
Ще через тиждень по тому Ной знову випустив голубку. Та вона вже не
повернулася. Ной зрозумів, що вода зійшла ще більше, і голубка знайшла
собі нову домівку. Ковчег стояв на високій горі.

Розфарбуй усі малюнки і назву гори, на якій зупинився ковчег.

Арарат
Коли висохла земля, Бог мовив до Ноя: “Вийди з ковчегу і виведи всіх, хто у
ковчезі”. Ной і його сім’я спаслися від потопу, бо повірили Богу.
Бог піклується і про нас. Ми маємо вірити Господу Богу і бути йому в усьому
слухняним.

Кому ми маємо вірити і бути слухняними в усьому?

Г __ __ __ __ __ __ Б __ __ __ .

A2
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ІсТОРІЯ 4: Божа обітниця
Ця історія про те, як Ной подякував Богу. ПРОчиТАй:

Буття 8:20-22
i 9:8-17

Ной зі своєю сім’єю були врятовані від потопу! Вони перебували
у ковчезі багато часу. Але тепер Бог сказав щоб Ной, його родина
і всі тварини вийшли з ковчега.

Ной подякував Богу за те, що Він їх зберіг.

Ной __ __ __ __ __ __ __ __ __ Богу.

Розфарбуй обітницю, яку Бог дав Ною.

Я більше не
винищу Землю

потопом.
Буття 9:15

Потім Бог сказав, що
веселка буде
нагадувати людям
про його обітницю.

Розфарбуй
малюнок і намалюй
веселку.

Щоразу, коли Ной та
його сім’я бачили
веселку, вони згадували Божу обітницю.

Бали (виставляє вчитель)

ІСТОРІЯ 1:

ІСТОРІЯ 2:

ІСТОРІЯ 3:

ІСТОРІЯ 4:

Додаткові бали:

Усього:

Поверни урок до кінця місяця
на адресу:Для поміток учителя:

рівень
1

сЕРІЯ A
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ІстОРІя 1: Ісус кличе Петра
Ця історія про те, як Петро пішов за Господом Ісусом. Прочитай:

Матвія 4:18-22

Господу Ісусу були потрібні добрі помічники.

Одного дня Він побачив двох рибалок. Це були рідні брати – Петро
та Андрій.

Напиши імена двох рибалок.

П __ __ __ __ і A __ __ __ __ __

Господь Ісус покликав їх слідувати за Ним. Вони одразу покинули
свій човен і пішли за Господом Ісусом. І сьогодні Він хоче, щоб
хлопчики і дівчатка теж слідували за Ним. Іти за Ісусом – означає
робити те, що сказав Господь Ісус. А ти хочеш бути слухняним
Йому? рі

ве
нь

1

Не забудь указати своє прізвище, ім’я та адресу
Прізвище та ім’я:
Адреса:

Індекс:
Дата народження:
Вчитель:

Поштова Біблійна Школа

Біблійна година

А3

Розфарбуй малюнок "Ісус і рибалки".
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ІстОРІя 2: Ісус допомагає Петру
Ця історія про те, як Петро зрозумів, що він грішний. Прочитай:

Луки 5:1-11

якось Ісус розповідав людям про Бога з Петрового човна. Коли закінчив, то
сказав Петру відплисти від берега і закинути сіті.

Петро зробив усе, як сказав йому Ісус. Вловилося так багато риби, що сіті
почали рватися. Петро розумів, що лише Бог міг вчинити таке велике диво!

тепер він був упевнений, що Ісус – особлива Людина, Ісус Христос – Бог!
У Його присутності Петро дуже сильно відчував, що грішний.

Напиши ім’я особливої Людини. __ __ __ __

Хто відчував, що грішний? __ __ __ __ __

тоді Петро впав навколішки перед Ісусом.
Розфарбуй слова і вивчи напам’ять цей вірш із Біблії.

Господи, ...
я грішна людина.

Луки 5:8

Бог святий, а кожна людина грішна. Чи думав ти, що таке гріх?

A3

Домалюй вітрило та розфарбуй малюнок.
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ІстОРІя 3 : Ісус заспокоює бурю
Ця історія про могутність Господа Ісуса Христа. Прочитай:

Maтвія 8:23-27

Одного разу Господь Ісус і Його учні перепливали Галілейське озеро.

Раптом знялася велика буря! Вітер був таким сильним, що хвилі заливали
човен. Але Господь Ісус міцно спав!

Учні так злякалися, що кинулися будити Його. Вони кричали:
“Рятуй, Господи, гинемо!”

Ісус сказав їм, щоб вони не боялися, і що у них мало віри. Вони мали вірити,
що з Ісусом вони у безпеці.

Ісус устав і наказав бурі:

Мовчи,
перестань!

Вітер ущух, і хвилі заспокоїлися.

Хто був з Ісусом у човні? Його ___ ___ ___ ___

Давай сьогодні подякуємо Богові за могутність Його сина,
Господа Ісуса.

A3

Намалюй великі хвилі та розфарбуй човен.
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ІстОРІя 4: Ісус спасає Петра
Ця історія про коротку молитву Петра. Прочитай:

Maтвія 14:22-33

якось уночі, коли учні перепливали Галілейське море,
вони потрапили у велику бурю!

як називалося море?

Г __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ М __ __ __

Цього разу Господа Ісуса не було з ними у човні. Він був на горі і
молився. Раптом опівночі учні когось побачили. Вони думали, що
це привид, і дуже злякалися!

Це був Господь Ісус! Він ішов допомогти їм. Йшов просто по воді!

З дозволу Ісуса Петро вийшов із човна і пішов по воді до Нього.
Раптом, злякавшись сильної бурі, Петро почав тонути.
Розфарбуй слова, якими Петро скрикнув до Ісуса.

Господи, рятуй мене!
Maтвія 14:30

Ісус одразу ж підхопив Петра і спас його.
Нам теж потрібно довіряти Господу Ісусу, як Петро.

Бали (виставляє вчитель)

ІСТОРІЯ 1:

ІСТОРІЯ 2:

ІСТОРІЯ 3:

ІСТОРІЯ 4:

Додаткові бали:

Усього:

Поверни урок до кінця місяця
на адресу:Для поміток учителя:

рівень
1

сЕРІя A

Розфарбуй малюнок.
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ІСТОРІЯ 1: Петро заснув
Ця історія про те, як Господь Ісус молився. ПРОЧиТАЙ:

Матвія 26:36-46

Чи засинав ти коли-небудь тоді, коли тебе
просили не спати? Таке сталося з Петром!

Петро був одним із близьких учнів і
помічників Господа Ісуса.

Якось уночі Господь узяв Своїх учнів у
сад, який називався Гефсиманським.
Ісус попросив їх не спати, поки Він буде
молитися до Небесного Отця.

Що Ісус збирався робити?

М __ __ __ __ __ __ __ до
Свого Небесного Отця.

Коли Ісус повернувся, Петро та інші учні спали!

Тричі Ісус ходив молитися, і кожного разу, коли повертався, Його
учні спали. Але незабаром багато озброєних людей прийшли у
сад, щоб забрати Ісуса.

Скільки разів Ісус повертався до учнів, а вони спали?

Розфарбуй і вивчи напам'ять вірш з Біблії.

Пильнуйте і
моліться Матвія 26:41

Розфарбуй малюнoк.
рі

ве
нь

1

Не забудь указати своє прізвище, ім’я та адресу
Прізвище та ім’я:
Адреса:

Індекс:
Дата народження:
Вчитель:

Поштова Біблійна Школа

Біблійна година

А4

Level1_A4-UA_Layout 1  2022.03.21.  15:28  Page 1



Біблiйна година
Рівень 1 Поштова Біблійна Школа

Біблiйна година
Рівень 1 Поштова Біблійна Школа

/10

ІСТОРІЯ 2 : Петро іде за Ісусом
Ця історія про те, що сталося, коли арештували Ісуса. ПРОЧиТАЙ:

Матвія 26:47-56

A4

Петро та учні заснули тоді, коли Господь Ісус просив їх молитися. Юда, інший
учень Ісуса, вчинив зовсім погано. Він привів людей, які арештували Ісуса.

Як звали чоловіка,
який допоміг ворогам
Ісуса?

Ю __ __ .

Коли Петро побачив, що Ісуса
хочуть забрати, то вирішив
захищатися*. Він схопив меча і
вдарив одного з чоловіків, що
був з Юдою, і відтяв йому
вухо.

Ісус наказав Петру сховати
меч і зцілив вухо цієї людини*.
Ми теж іноді сердимось і
чинимо неправильно.

Господь Ісус допомагає нам
не битися і не сердитись на
інших.

Розфарбуй малюнок, на якому зображено Юду з вояками, що
прийшли схопити Ісуса.

Учні порозбігалися. Петро теж боявся, але хотів бачити, що буде далі з його
Учителем. Тому йшов за Ісусом на відстані.

Не завжди легко робити те, чого Господь Ісус хоче від нас.
Коли ми довіряємо Йому, Він допомагає нам чинити правильно.

* Про це можна прочитати ще в Івана 18: 1-15 і Луки 22: 47-54.
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ІСТОРІЯ 3 : Петро каже неправду
Ця історія про необхідність отримати прощення. ПРОЧиТАЙ:

Матвія 26:69-75

A4

Господа Ісуса повели до
будинку первосвященика.
Петро також прийшов туди.

Він сидів перед будинком
біля вогнища та грівся.
До нього підійшла
служниця і сказала, що
бачила його з Ісусом.

Петро злякався і сказав
неправду: “Я не знаю, про
що ти говориш”.

Тричі Петро казав, що не
знає Ісуса.

Скільки разів Петро сказав,
що не знає Ісуса?
T __ __ ч і.
Шкода, що Петро відверто не зізнався, що
він – друг Ісуса. Раптом заспівав півень.
Ісус повернувся і подивився на Петра.
І тут Петро згадав, що Ісус говорив йому
раніше.

Петро пішов геть і гірко плакав. Він потребував прощення. Ми також
потребуємо прощення. Можливо, тієї ночі Петро молився такими словами.

Відпусти гріх мій
Псалом 24 (25):11

Розфарбуй ці слова із Біблії.

Після цього Господа Ісуса розіп’яли. Він помер для того, щоб кожен міг
отримати прощення гріхів.

Перше ніж заспіває
півень, відречешся ти

тричі від Мене ...

Домалюй вогнище, біля якого гріється Петро, і
розфарбуй малюнoк.
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ІСТОРІЯ 4: Розмова Ісуса з Петром
Ця історія про те, що Петро любив Ісуса. ПРОЧиТАЙ:

Івана 21:1-19

Господь Ісус
помер на хресті.
Його тіло
поховали у
гробі. Першого
дня тижня, у
неділю на Пасху
на світанку Він
воскрес! Багато
учнів бачили
Його того дня.

Згодом Петро й інші учні пішли ловити рибу. Вони рибалили всю
ніч, але нічого не спіймали. На ранок вони побачили когось на
березі. Це був Господь Ісус, але учні не впізнали Його.

Хто був на березі? І __ __ __ .
Господь Ісус сказав їм закинути сіті праворуч від човна. Учні
послухалися Ісуса. Вони спіймали так багато риби, що не змогли
витягнути невода! Іван сказав: “Це Господь!”.

Петро кинувся у воду і поплив до Ісуса. Ісус і Петро довго
розмовляли. Тричі Ісус запитував у Петра: “Чи ти любиш Мене?”
Хоча Петро зрадив Ісуса, але він справді Його любив.

Розфарбуй слова Петра.

Господи, Ти знаєш,
що я люблю Тебе.

Господь Ісус любить кожного з нас.
Ось чому Він помер на хресті!

Бали (виставляє вчитель)

ІСТОРІЯ 1:

ІСТОРІЯ 2:

ІСТОРІЯ 3:

ІСТОРІЯ 4:

Додаткові бали:

Усього:

Поверни урок до кінця місяця
на адресу:Для поміток учителя:

рівень
1

СЕРІЯ A

Намалюй риб у воді та розфарбуй малюнок.
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Не забудь указати своє прізвище, ім’я та адресу
Прізвище та ім’я:
Адреса:

Індекс:
Дата народження:
Вчитель:

Поштова Біблійна Школа

Біблійна година

А5

/10

ІСтоРІЯ 1: Аврам полишає свій дім
Ця історія про довіру Аврама Богу ПРочитАй:

Буття 12:1-9

Аврам жив у великому місті. Якось Бог сказав: “Авраме, Я хочу,
щоб ти покинув свій будинок і своїх друзів і пішов до нового краю.
Я покажу тобі туди дорогу”.

Аврам повірив Богу і вирушив у далеку путь. Разом з ним пішли
його дружина Сара, племінник Лот зі своєю сім’єю та їхні
робітники.

Допиши імена людей, які пішли з Аврамом.

С __ __ __ і Л __ __ .

Після довгої-довгої подорожі
Господь знову мовив до Аврама:
“Це земля, яку Я даю тобі і твоїй
родині”.

Цей край називався

З’єднай крапки і розфарбуй малюнок.
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ІСтоРІЯ 2 : Аврам і Лот
Ця історія про корисливий вибір Лота ПРочитАй:

Буття 13:1-18

І Аврам, і Лот мали великі
отари худоби і багато
пастухів, які доглядали їх.
Якось їхні пастухи
посварилися, бо пасовиська
не вистачало для всіх овець.
Аврам не хотів сваритися.
тож сказав, що їм з Лотом
потрібно жити в різних
місцях.

Аврам був дуже добрим і
запропонував Лоту першому
вибрати собі землю. А Лот
думав більше про себе. Він
вибрав собі кращу землю.
Коли Лот пішов, Бог сказав
Авраму, що віддасть йому
ВСЮ землю. Аврам думав
не лише про себе, і Бог дуже
піклувався про нього.

Підкресли, скільки тієї землі Бог пообіцяв віддати Авраму.

трохи Всю Ніяку

Розфарбуй вірш із Біблії і малюнок.

А мій Бог
нехай виповнить всяку

вашу потребу.
Филип’янам 4:19
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ІСтоРІЯ 3: Божі обітниці
Ця історія про віру у Божі обітниці ПРочитАй:

Буття 15:1-7

Аврам був засмучений, бо не мав дітей. Він хотів сина-спадкоємця, тому
сказав про це Богу. Якось уночі Господь наказав йому вийти з намету,
поглянути вгору на небо і порахувати зорі. Але, звичайно, Аврам не міг
порахувати всі зорі. Їх було дуже багато!

тоді Бог пообіцяв дати Авраму сина. Але це ще не все! його нащадків буде
так багато, як зірок на небі. Аврам повірив Господнім словам. Він знав, що
Бог виконує Свої обітниці. Бог змінив ім’я Аврама на Авраам, що означає
“батько багатьох”. Він також змінив ім’я Сари на Сарра (Буття 17:5,15).

Яким було нове ім’я Аврама? _ _ _ _ _ _

Намалюй багато зірок, а потім розфарбуй малюнок і слова із Біблії.

...із Господнього слова
не проминеться нічого.

2 Царів 10:10

Бог завжди виконує Свої обітниці. Ми можемо довіряти йому.
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Був спекотний день.
Авраам сидів при вході у
намет. троє незвичайних
гостей прийшли до нього.
Це були Божі посланці з
Небес! Авраам привітно
зустрів Їх і запросив
відпочити. тим часом він і
Сарра приготували їжу.

Поївши, гості сказали
Аврааму, що невдовзі
Сарра народить обіцяного
Богом сина. Сарра, яка
була вже стара,
засміялася, коли почула
про це!

Але Біблія говорить, що

Бог може
все.

йов 42:2

Розфарбуй малюнок і слова з Біблії.
Невдовзі у них народився хлопчик. Господь виконав Свою
обітницю! Дитині дали ім’я Ісак.

Напиши ім’я дитини. I __ __ __ .
Історія Авраама свідчить, як важливо довіряти
Богу і бути йому слухняним.

Бали (виставляє вчитель)

ІСТОРІЯ 1:

ІСТОРІЯ 2:

ІСТОРІЯ 3:

ІСТОРІЯ 4:

Додаткові бали:

Усього:

Поверни урок до кінця місяця
на адресу:Для поміток учителя:

рівень
1

СЕРІЯ A

/10

ІСтоРІЯ 4: Авраамові гості
Ця історія про виконання Божих обітниць ПРочитАй:

Буття 18:1-15;
21:1-3
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Не забудь указати своє прізвище, ім’я та адресу
Прізвище та ім’я:
Адреса:

Індекс:
Дата народження:
Вчитель:

Поштова Біблійна Школа

Біблійна година

A6
ІсТорІЯ 1: Авраам слухається Бога
Ця історія про те, як любити Бога понад усе. ПрочиТАй:

Буття 22:1-12

Якось Бог наказав Аврааму зробити щось неймовірно тяжке.
“Візьми свого сина Ісака, – сказав Бог, – і віддай його Мені”.

Авраам узяв Ісака і пішов з ним на гору Морія. Там він мав
віддати свого улюбленого сина Богу. Авраам дуже любив Ісака,
але Бога любив іще дужче.

Намалюй гору, на яку йшли Авраам та Ісак.

Кого Авраам любив дужче – Бога чи Ісака?

Бог не хотів забрати у Авраама сина. Бог хотів знати,
чи Він, Бог, є найголовнішим для Авраама. /10
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ІсТорІЯ 2 : Авраам слухається Бога
Ця історія про те, як овечка зайняла місце Ісака. ПрочиТАй:

Буття 22:9-14

Бог промовив до Авраама через ангела.
Авраам поглянув довкола і побачив вівцю,
яка заплуталася в кущах. Він поклав її на
жертовник замість Ісака. Тварина померла
замість хлопця.

Божий син Господь Ісус помер на хресті
замість нас, як овечка померла замість Ісака.
Ніхто інший не міг цього зробити!

Ісус Христос помер за мене і за тебе, бо любить нас.

Хто помер на хресті за нас?

І __ __ __

Х __ __ __ __ __ __ .

розфарбуй малюнки.

розфарбуй і вивчи вірш із Біблії,
який оповідає нам більше
про Ісуса Христа.

... Живу вірою в
Божого Сина,

що мене полюбив, і видав за мене самого себе.”

Галатам 2:20
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ІсТорІЯ 3: Божа допомога
Ця історія про те, як направляє Бог. ПрочиТАй:

Буття 24:1-28

На малюнку ти бачиш
чоловіка, який розмовляє з
жінкою. Це слуга Авраама,
який прийшов з далекої
країни. Авраам послав його
знайти дружину для Ісака.

Цей чоловік попросив Бога
допомогти йому знайти
хорошу дівчину.

чоловік зупинився біля
криниці. Багато дівчат
приходили сюди. одна з
них, яку звали ревека, дала
цьому чоловіку і його
верблюдам напитися води.
Вона й була саме тією, яку Бог обрав для Ісака.

Що просив чоловік у Бога?

Допомогти йому знайти х __ __ __ __ __ дівчину.

розфарбуй малюнок і вірш.

чоловік сказав: “Господь
припровадив мене.”

Буття 24:27

чоловік запитав у ревеки, чи можна зупинитися на ніч у будинку її батька.
Вона відповіла, що у них є достатньо місця. чоловік подякував Богу за його
допомогу. Бог допоможе також і нам, якщо ми будемо просити його.
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ІСТОРІЯ 1:

ІСТОРІЯ 2:

ІСТОРІЯ 3:

ІСТОРІЯ 4:

Додаткові бали:

Усього:

Поверни урок до кінця місяця
на адресу:Для поміток учителя:

рівень
1

сЕрІЯ A

/10

ІсТорІЯ 4: Божий вибір
Ця історія про одруження Ісака та ревеки. ПрочиТАй:

Буття 24:28-67

ревека побігла додому і розповіла
про приїзд Авраамового слуги.
Її брат Лаван вийшов назустріч і
гостинно запросив гостя в дім.

чоловік розповів усій сім’ї про
особливе завдання, яке дав йому
Авраам. Він також розповів, як Бог
привів його до ревеки. Вони
запитали у ревеки, чи поїде вона
разом з цим чоловіком, щоб стати
Ісаковою дружиною. Вона
погодилася.

Після довгої подорожі вони нарешті прибули до домівки Ісака.
ревека стала його дружиною. Ісак дуже полюбив ревеку. сам Бог
обрав йому дружину! Вони жили щасливо. Бог благословив їх.

Кого Бог вибрав Ісаку за дружину?

р __ __ __ __ __ .

розфарбуй малюнок і слова з Біблії.
Намалюй щасливі обличчя молодих.

Блаженний народ,
що Господь йому

Бог! Псалом 143(144):15

Щасливі ті, хто довіряє Богу
вирішення усіх своїх питань!
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Educational Services - BES) і поширюється по всьому світові через центри 

BES та інші партнерські організації

“Що ми чули й пізнали, і що розповідали батьки наші нам, того не 
сховаємо від їхніх синів, будемо розповідати про славу Господню аж 
до покоління останнього, і про силу Його та про чуда Його, які Він 

учинив!”
Псалми 78:3-4

www.besweb.com

Для отримання додаткової інформації про уроки та кризу, яка наразі відбувається 
в Європі, переходьте, будь ласка, за посиланням: 

www.besweb.com/europeancrisis
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