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

Поштова Біблійна Школа
Індекс:
Дата народження:
Вчитель:

ІсТОРІя 1:

Біблійна година

Петро проповідує

Ця історія про проповідь апостола Петра.

ПРОЧиТаЙ:
Дії 2:1-14
2:36-39

Господь Ісус повернувся на Небеса. Через кілька днів було
велике свято. На вулиці було багато людей. Раптом усі почули
шум. Це Дух святий зійшов на учнів і дав їм силу і сміливість
розповідати всім про Господа Ісуса Христа.
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Людям стало цікаво, що сталося, і вони зібралися біля будинку,
де були учні. Тоді Петро пояснив усім, що Ісус Христос прийшов
на землю, щоб урятувати людей від покарання за їхні гріхи. Люди
розіп'яли Христа Ісуса, але Бог оживив Його.
Господь Ісус так любить людей, що прощає кожного, хто жалкує
про свої гріхи і просить вибачення. Бог хоче, щоб ми просили
вибачення у Нього і у тих, кого ми скривдили.

Намалюй багато людей біля будинку, де зібралися
учні, та розфарбуй малюнок.
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Хто дав учням силу розповідати про Господа Ісуса?
Д __ __
с __ __ __ __ __ .

Біблiйна година
Рівень 1 Поштова Біблійна Школа

ІсТОРІя 2 :

A7

Петро зцілює кривого

Ця історія про Божу цілющу силу.

ПРОЧиТаЙ:
Дії 3:1-12

Незабаром після того, як
зійшов святий Дух, Петро та
Іван ішли до храму Божого.
Біля воріт сидів жебрак.
Він був кривий і ніколи не
ходив. Цей чоловік подумав,
що Петро та Іван дадуть
йому грошей, але Петро мав
для нього щось краще, ніж
гроші! “В ім’я Ісуса Христа
Назарянина, - сказав Петро, устань та й ходи!”
Він узяв чоловіка за руку,
допоміг йому підвестися, і
враз кривий став здоровим!

Розфарбуй малюнок.
Чоловік почав ходити і навіть підскакувати, вихваляючи Бога за те, що Той
уздоровив його. Незабаром довкола зібралося багато людей, і Петро
розповів їм про Господа Ісуса. Він сказав, що люди розп’яли Ісуса, але Бог
воскресив Його з мертвих. сила Господа Ісуса Христа зробила кривого
чоловіка здоровим.

Розфарбуй слова Петра:

В ім’я

Ісуса Христа
устань ходи!

Назарянина

та й

Дії апостолів 3:6
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ІсТОРІя 3 :

A7

Петро у в’язниці

Ця історія про вірність і віру апостолів.

ПРОЧиТаЙ:
Дії 4:1-22

Петро та Іван розповідали людям про те, що Ісус Христос воскрес із мертвих.
але прийшли начальники храму. Вони були дуже розлючені на Петра та
Івана, бо не вірили Добрій новині про воскресіння Ісуса Христа. Тому
посадили їх у в’язницю до ранку.

Напиши в рамочках імена двох апостолів, яких кинули у в’язницю, і
розфарбуй малюнок.
І_ _ _

П_ _ _ _

Наступного ранку Петро та Іван постали перед юдейським судом. Їм наказали
ніколи більше не розповідати про Ісуса Христа. але апостоли не злякалися.
Вони хотіли коритися Ісусу Христу, незважаючи на будь-які небезпеки.
як і апостоли, ми маємо зробити Господа найголовнішим у своєму житті.

Розфарбуй слова із Біблії і вивчи їх.

Господь мені
помічник
Євреям 13:6
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ІсТОРІя 4:

Звільнення Петра

Ця історія про відповідь Бога на молитву.

ПРОЧиТаЙ:
Дії 4:23-31

Петро та Іван зраділи, що суд їх відпустив. Одразу ж вони пішли
до своїх віруючих друзів. Петро та Іван розповіли усе, що з ними
сталося. Усі разом звернулися у молитві до Бога. Вони просили в
Нього мужності, щоб далі поширювати Добру Новину про Господа
Ісуса Христа.

Намалюй радісне лице Петра і встав
пропущені букви.
Вони всі разом звернулися в

м _ _ _ _ _ _ до Б_ _ _ .
Чи відповів Бог на їхні молитви? Цього разу Бог учинив диво!
Місце, де вони були, затряслося, і Господня сила наповнила
кожного з них. Тепер вони отримали ще більше сміливості. Вони
будуть коритися Господу Ісусу, і Він допоможе їм!

Розфарбуй будинок
і впиши необхідне
слово.
Місце, де вони
молилися,
з а т р я __ __ о __ __ .

Коли ми підкоряємось Богу і довіряємо Йому, то
можемо бути впевнені, що Він чує нас.

Бали

(виставляє вчитель)

Для поміток учителя:

Поверни урок до кінця місяця
на адресу:

ІСТОРІЯ 1:
ІСТОРІЯ 2:
ІСТОРІЯ 3:
ІСТОРІЯ 4:
Додаткові бали:
Усього:

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

Поштова Біблійна Школа
Індекс:
Дата народження:
Вчитель:

ІСТоРІЯ 1:

Біблійна година

Петро допомагає Тавіті

Ця історія про те, як Петро воскресив Тавіту

ПРочиТАй:
Дії Ап. 9:36-43

Петро відвідував багато міст, де розповідав людям про Ісуса
Христа. В місті йоппія жила жінка на ім’я Тавіта.

A8

Як називалося місто, в якому жила Тавіта?
й __ __ __ __ __ .

одного разу Тавіта захворіла і померла. Всі дуже сумували.
Петра покликали у те місто, де жила Тавіта. Коли він прибув у
дім, то підійшов до неї, став навколішки і помолився. Після цього
сказав: “Тавіто, вставай!”
Петро взяв жінку за
руку і допоміг їй
підвестися. Вона була
жива й здорова!
Побачивши таке
неймовірне чудо,
багато людей
увірували в Господа
Ісуса Христа і стали
християнами.

Розфарбуй
малюнок.

/10

рівень 1

Тавіта любила Господа Ісуса. Саме тому вона багато допомагала
іншим людям.
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ІСТоРІЯ 2:

A8

Петро бачить видіння

Ця історія про Божу любов до кожного.

ПРочиТАй:
Дії Ап. 10:9-23

Після того, як Тавіта ожила, Петро ще
якийсь час залишався в йоппії.
опівдні він молився. Господь промовив
до Петра і сказав, що любить кожного,
кого Він створив. Кожна людина –
особлива для Нього.

Що Петро робив опівдні? М __ __ __ __ __ __ .
Після цього до Петра прийшли троє людей від Корнилія, котрий запрошував
Петра до себе в дім. Корнилій був язичником. Петро ще ніколи не
проповідував не євреям. І що ж він вирішив зробити? Петро згадав те, про що
він щойно дізнався, - кожен цінний для Бога.
Тож наступного дня він вирушив з
трьома чоловіками, щоб побачити
Корнилія і розповісти про Ісуса Христа.
Попроси Бога, щоб Він допоміг і тобі
розповідати іншим про Ісуса Христа.

Намалюй третього посланого від
Корнилія, і розфарбуй малюнок і
слова з біблійного вірша.

Бог полюбив світ,
що віддав Сина
Свого однородженого… ”

“Так бо

Івана 3:16
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ІСТоРІЯ 3:

A8

Петро і Корнилій

Ця історія про те, як Бог спас римського сотника.

ПРочиТАй:
Дії Ап. 10:23-48

Надвечір другого дня Петро і троє чоловіків прийшли до дому Корнилія.
Той запросив усю свою родину та друзів послухати, що скаже їм Петро.
“Бог наказав мені послати по тебе, - сказав Корнилій до Петра. - Ми всі
хочемо почути, що Бог має нам сказати через тебе”.

Хто наказав Корнилію послати по Петра?
Підкресли правильну відповідь:
Симон

Тавіта

Бог

Розфарбуй одежу Корнилія червоним, а одіж Петра - синім кольором.
Тоді Петро почав розповідати Корнилію, його сім’ї та друзям про Господа
Ісуса Христа.
Поки Петро говорив, вони всі увірували, а їхні гріхи були прощені. Петро тепер
знав, що Добра Новина про Ісуса Христа для кожного в усьому світі!
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ІСТоРІЯ 4:

Петро знову у в’язниці

Ця історія про те, як Бог відповів на молитви.

ПРочиТАй:
Дії Ап. 12:1-19

Цар Ірод не любив послідовників Ісуса Христа. Він засудив до
смерті Якова. А невдовзі після цього посадив Петра у в’язницю.
Всі християни, друзі Петра, зібралися разом, щоб молитися за
нього.
В ніч перед судом
Петро міцно спав. Він
був прикутий до двох
охоронців, аж раптом
прийшов Ангел і
розбудив його!
“Швидше вставай!”, сказав ангел. Кайдани
спали з рук Петра. Він
устав і пішов услід за
Ангелом через
в’язничну браму.

Хто розбудив Петра?

Намалюй вікно в’язниці та
розфарбуй малюнок.
А __ __ __ __ .

Петро подумав, що це сон. Але коли ангел вивів його на вулицю,
Петро зрозумів, що Бог врятував його!
Петро попрямував до будинку, де віруючі молилися за нього.
Коли він постукав у двері, то служниця Рода вийшла запитати, хто
там. Почувши голос Петра, вона побігла назад розказати іншим:
“Там Петро стоїть під дверима!” Спочатку їй не повірили! Але коли
відчинили двері і побачили Петра, то всі почали славити Бога за
те, що Він почув їхні молитви і врятував Петра.
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Не забудь указати своє прізвище, ім’я та адресу
Прізвище та ім’я:
Адреса:

Поштова Біблійна Школа
Індекс:

Біблійна година

Дата народження:
Вчитель:

ІСТОРІЯ 1:

Любов до себе у житті братів

Ця історія про самолюбство.

ПРОЧиТАЙ:
Буття 25:27-34

Ісав і Яків - брати-близнюки. Але вони були зовсім
різними. Ісав любив полювати. А Яків з радістю виконував
домашню роботу. На жаль, і в батька, і в матері був свій
улюблений син.
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Впиши їхні імена і розфарбуй малюнки.
Ісак любив І _ _ _ _ .
Оскільки Ісав народився першим, то
йому належало перворідство. Це означало, що він
стане головою роду, коли помре батько.
Одного разу Яків готував їжу,
коли Ісав повернувся з
полювання. Та їжа дуже
приємно пахтіла!
“Дай мені твого варива, бо я
помираю з голоду”, - сказав
Ісав. Яків хотів щось отримати
за це:
“Я дам тобі моєї їжі, але ти
віддай мені своє перворідство”,
- сказав він.

Намалюй великий казан
для приготування їжі.

Не роздумуючи, Ісав погодився
продати своє перворідство. Яків повівся корисливо, відкупивши
таким чином у брата право перворідства.
Інколи ми так само, як Ісав та Яків, думаємо лише про те, чого
хочемо ми. Богу неприємно, коли ми думаємо лише про себе.
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Ревека любила Я _ _ _ _ .

Біблiйна година
Рівень 1 Поштова Біблійна Школа

ІСТОРІЯ 2:

A9

Яків обманює свого батька

Ця історія про те, як Яків обманув свого батька та брата.

ПРОЧиТАЙ:
Буття 27:1-29

Зір Ісака в старості став дуже
слабим. Він хотів поласувати їжею,
приготованою Ісавом, його
улюбленим сином. Він також хотів
дати йому особливе благословіння.
“Іди вполюй здобич мисливську, сказав він Ісаву, - і приготуй її для
мене, і я поблагословлю тебе”.

Розфарбуй малюнок.

Ревека почула їхню розмову! Вона
хотіла, щоб її улюблений син Яків
отримав благословіння. Тому
сказала йому принести двох козлят.
Вона сказала, що сама приготує їжу
для Ісака.

Яків розумів, що можуть бути неприємнощі: “Якщо батько доторкнеться до
мене, то зрозуміє, що я не Ісав. У мене шкіра гладенька, а в Ісава волохата”.
“Роби, як я сказала”, - мовила Ревека. І вони спланували, як обманути
старенького Ісака.
Коли їжа була готова, Ревека вкрила шию і руки Якова шкурою з козлят.
Яків надів одяг Ісава і поніс батькові приготоване м’ясо!
Ісак сумнівався, хто перед ним!

Щоб дізнатися, хто це був, зафарбуй кожен квадратик з крапкою.

Так Ісак поблагословив Якова. Коли ж Ісав повернувся з полювання і
дізнався, що сталося, то дуже розгнівався. Засмутився й Ісак.
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ІСТОРІЯ 3 :

A9

Яків зустрічає Бога.

Ця історія про Божу турботу.

ПРОЧиТАЙ:
Буття 28:1-22

Чи ти завжди жив в одному й тому самому будинку? Інколи нам доводиться
переїжджати в інше місце.
Оскільки Ісав погрожував убити свого брата, Яків вирішив піти з дому на
деякий час! Ісак сказав своєму сину Якову йти у Харан до дядька Лавана і
дружину брати собі лише з його дочок.
Отож, Яків вирушив у дорогу. Коли настала ніч, він ліг спати у місці, званому
Луз. У головах поклав собі камінь. Уночі Яків побачив дуже дивний сон. Йому
снилися сходи. Один їх кінець був на землі, а інший сягав Неба. Божі Ангели
сходили вниз та вгору тими сходами.

Розфарбуй малюнок і домалюй камінь.

Тієї ночі Бог
промовив до
Якова. Він
пообіцяв
поблагословити
його і його родину.
Він сказав: “Я буду
з тобою й
оберігатиму тебе,
куди б ти не пішов.
Я поблагословлю
через тебе всі
народи”.

Господь Ісус ніколи не залишає тих, хто Йому довіряє.

Розфарбуй ці слова з Біблії.

Він опікується
вами.
1 Петра 5:7
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ІСТОРІЯ 4:

Яків знаходить дружину

Ця історія про те, як Якова обманув його дядько.

ПРОЧиТАЙ:
Буття 29:1-30

Яків пішов у Харан до свого дядька Лавана. Дорогою він зустрів
пастухів з вівцями, що стояли біля криниці.
Яків запитав,
чи знають
вони його
дядька
Лавана.
“Так, сказали
вони. - Ось
його дочка
Рахіль з
отарою свого
батька”.

Домалюй обличчя пастухам
і розфарбуй малюнок.

Впиши ім’я дочки Лавана.

Р __ __ __ __ ь

Яків допоміг Рахілі напоїти овець. Рахіль побігла додому і розповіла
батькові про Якова. Лаван запросив його залишитись у них.
Яків погодився жити і працювати у Лавана. А Лаван пообіцяв
віддати йому за дружину Рахіль. Під час весілля Лаван обманув
Якова і віддав йому за дружину не Рахіль, а її старшу сестру - Лію!
А за Рахіль довелося працювати ще сім років. Бідолашний Яків!
Його обманули так само, як він обманув свого брата і батька.
Біблія каже:

“Знайте, що ваш гріх знайде вас!”
Числа 32:23

Бог виховував Якова, і він упокорився Богу.
Бог виконав Свої обітниці і поблагословив Якова.

Бали

(виставляє вчитель)

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

Поштова Біблійна Школа
Індекс:

Біблійна година

ІСТоРІя 1:

Степан помирає за віру в Ісуса

Ця історія про велику любов Степана до Господа Ісуса.

ПРоЧиТАй:
Дії 6:8-15
7:54-60

Перші християни робили багато добра. Степан був
одним із них. Він любив Господа Ісуса та допомагав бідним.
Степан часто проповідував
про Ісуса. Деякі люди не
вірили його словам. Тож
почали казати про нього
неправду. одного разу
вони так розлютилися, що
вивели Степана за місто і
почали кидати в нього
великим камінням.
Степан не боявся. Бог
показав йому Небеса, і він
побачив Господа Ісуса.

Домалюй Небо
і розфарбуй малюнок.

Кого Степан побачив у Небесах?
Г__ __ __ __ __ __ І__ __ __ __.
Перед смертю Степан попросив Господа Ісуса простити цих
жорстоких людей.
Степан дуже любив Господа Ісуса, бо Ісус помер за нього на
хресті.

Розфарбуй слова з 1 Івана 4:19.

Ми
Його, Він
нас полюбив.
любимо

бо

перше

/10

A10

рівень 1

Дата народження:
Вчитель:

Біблiйна година A10
Рівень 1 Поштова Біблійна Школа

ІСТоРІя 2:

Пилип ділиться Доброю Новиною

Ця історія про те, як африканець повірив у Господа Ісуса.

ПРоЧиТАй:
Дії 8:26-40

одного разу Ангел наказав
проповіднику Пилипу піти на
пустельну дорогу. Пилип
одразу послухався. Там він
зустрів поважного чоловіка,
який повертався додому в
Африку.
Пилип почув, як той чоловік
читав щось із Біблії, і
дізнався, що він не розуміє,
про Кого читає. Тому Пилип
піднявся до нього в повіз і
пояснив, що там написано
про Господа Ісуса.
Невдовзі цей чоловік
зрозумів, що треба
довіритися Господу Ісусу.
Не відкладаючи, він так і вчинив, і його гріхи були прощені Богом.
Тепер він їхав додому сповнений радості!

Розфарбуй ці слова і картинку.
Пилип розповів йому

Добру Новину
про Ісуса.
Що сталося з чоловіком, коли Пилип розповів йому Добру Новину?
Він увірував у Господа І__ __ __ __ , і його г __ __ __ __ були прощені Богом.
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Біблiйна година A10
Рівень 1 Поштова Біблійна Школа

ІСТоРІя 3 :

Савл і яскраве світло

Ця історія про Божу силу, що змінює життя.

ПРоЧиТАй:
Дії 9:1-9

Розфарбуй малюнок.

Савл ненавидів Ісуса! Він не
вірив, що Ісус - Син Божий. Тож
переслідував людей, які любили
Ісуса. одного разу Савл ішов у
місто Дамаск, щоб в’язати їх і
приводити на суд у Єрусалим.
Коли Савл зі своїми друзями
йшов дорогою, його раптом
осяяло яскраве світло з неба.
Савл упав на землю!
Потім сталося неймовірне. Ісус
Христос заговорив із Савлом
просто з Небес! Тепер Савл
зрозумів, що Ісус справді Божий
Син, а він чинив багато зла
проти Нього і його учнів.

Той день був найважливішим у житті Савла, бо він повірив у Ісуса Христа і
підкорився йому.

Постав галочку (V) навпроти ПРАВиЛЬНоГо речення.
Савл ненавидів Ісуса.
Савл допомагав людям, які любили Ісуса.
Ісус промовив до Савла.
Господь Ісус сказав Савлу іти в Дамаск. Друзі допомогли йому, бо яскраве
світло осліпило його.
Кожен із нас чинив зле. І тільки Господь Ісус може простити. Лише Він може
дати нам силу жити правильно. Ісус допоможе нам поводитися добре, якщо
ми, як Савл, повіримо в Нього і підкоримося йому.

/10

рівень 1

ІСТоРІя 4:

Нове життя Савла

Ця історія про те, як Савл став корисним для Бога.

ПРоЧиТАй:
Дії 9:10-23

Савл перебував у Дамаску три дні.
Бог послав до нього Свого
учня Ананія. Але Ананій
боявся йти.
Він знав, як зле Савл раніше
поводився з людьми, які
любили Ісуса.
Але Савл змінився! Тепер він
також любить Ісуса. Ананій
поклав на нього руки, і Бог
повернув зір Савлу. Ананій
пояснив, що Бог має особливе
завдання для Савла розповідати про Ісуса людям,
які ніколи раніше про Нього не
чули.

Хто відвідав Савла?
A __ __ __ __ __

Домалюй відкриті очі Савла
і розфарбуй малюнок.

Через деякий час Савл зустрівся з іншими послідовниками Ісуса
Христа. Вони дивувалися з того, як сильно змінився Савл. Він
почав проповідувати про Господа Ісуса.

Розфарбуй слова. Про це розповідав людям Савл.

Ісус - Син
Божий.

Бали

(виставляє вчитель)

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

Поштова Біблійна Школа
Індекс:
Дата народження:
Вчитель:

ІСтоРІя 1:

Біблійна година

Павло (Савл) в Антиохії

Ця історія про поширення Доброї Звістки про Ісуса.

ПРочитАй:

чи доводилося тобі першим почути якусь добру
новину? тоді ти, напевно, спішив розповісти її іншим.

Дії 11:19-26

A11

Хто став навчати людей разом з
Варнавою?
C __ __ __ .
Увесь наступний рік Варнава і Савл
провели в Антиохії. Вони змогли навчити
багатьох людей про Господа Ісуса.
Саме в Антиохії людей, які любили
Господа Ісуса Христа, почали називати

Розфарбуй малюнок

ХРИСТИЯНАМИ.
Розфарбуй слово.

Про кого навчали Савл і Варнава?
Про Г __ __ __ __ __ __ І __ __ __ __ .
Бог хоче, щоб ті, хто знає його, розповідали про Нього іншим.

/10

рівень 1

Варнава усе своє життя прагнув
розповідати Добру Новину про Господа
Ісуса. Церква послала Варнаву в
Антиохію. Коли Варнава згадав про
Савла, то знайшов його, і вони почали
навчати там людей разом.

Біблiйна година
Рівень 1 Поштова Біблійна Школа

ІСтоРІя 2 :

A11

Павло (Савл) на Кіпрі

Це історія про силу Божу.

ПРочитАй:
Дії 13:1-12

Бог хотів, щоб
Варнава і Савл
ішли до інших місць
розповідати людям
про Господа Ісуса
Христа. тому вони
попливли на човні
до острова Кіпр.
Господь Ісус хоче,
щоб у кожній країні
люди знали про
Нього.

Куди попливли
Варнава і Савл?
на К __ __ __ .
один із чоловіків,
якого вони
зустріли, був
ворожбитом і
Розфарбуй море синім, а корабель - коричневим
працював у
правителя острова
Кіпр. Управитель (проконсул), хотів почути Боже Слово, але чарівник
перешкоджував цьому. Савл сказав чарівнику, що за це Бог покарає його і
цієї ж миті він осліпне на деякий час.
чарівник одразу ж осліп! Проконсул побачив силу Божу і повірив в Ісуса
Христа.

Хто повірив в Господа Ісуса? Познач галочкою (a) правильну
відповідь.
Проконсул

Ворожбит

/10

Біблiйна година
Рівень 1 Поштова Біблійна Школа

ІСтоРІя 3 :

A11

Павло зустрічає Лідію

Ця історія про жінку, яка повірила в Господа Ісуса.

ПРочитАй:
Дії 16:12-15

через деякий час Павло вирушив
у подорож з двома помічниками,
яких звали Сила і тимофій. Бог
наказав їм іти до міста Филипи.
там вони зустріли жінок, що
молилися біля річки. Хоча жінки
вірили в Бога, вони ніколи не
чули про Сина Божого, Господа
Ісуса, який зійшов з небес і
помер за їхні гріхи.
одна з них - Лідія, продавчиня
дорогої тканини, була особливо
рада почути Павлову звістку. Бог
допоміг їй зрозуміти істину про
Ісуса. Лідія одразу ж повірила в
Ісуса Христа.
Згодом всі члени її сім’ї теж стали
християнами, і вона запросила
Павла та його друзів до себе
додому.

Хто повірив в Ісуса Христа?
Л __ __ __ __ .
Намалюй Павла і Лідію на березі річки і розфарбуй слова нижче.
Біблія говорить нам, що

кожен,
Господнє
Ім’я, спасеться.
хто покличе

той

Дії 2 : 21

Це значить, що КоЖЕН, хто повірить в Господа Ісуса, отримає спасіння.
Це стосується і тебе!

/10

рівень 1

ІСтоРІя 4:

Павло і Сила у в’язниці

Ця історія про те, як ще декілька чоловік навернулися до Бога.

ПРочитАй:
Дії 16:16-34

За проповідь про Ісуса Павло і Сила потрапили до в’язниці!
Їх ноги скували.
Але навіть коли їм було погано і боляче від того, що їх побили,
вони все одно співали пісні і молилися до Бога опівночі!

Де були Павло і Сила?

У в’ __ __ __ __ __ __ .

Раптом почався
землетрус. Від
поштовху двері
в’язниці
відчинились, і з
в’язнів спали
кайдани.
В’язничний сторож
прокинувся і дуже
злякався, що
в’язні втекли.

Розфарбуй Павла і Силу

“Що мені робити, щоб спастися?”, - запитав він у Павла і Сили.
Він не питав про спасіння від землетрусу, а про спасіння від гріха.
Павло і Сила сказали йому, що

спастися
віру Господа
Ісуса.

можна тільки через

у

(Розфарбуй слова)

Саме це і вчинив в’язничний сторож і решта його сім’ї також!
Вони були щасливі, бо знали, що їхні гріхи прощені і
одного дня вони будуть на Небі разом з Господом
Ісусом Христом.
Бали

(виставляє вчитель)

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

Поштова Біблійна Школа
Індекс:

Біблійна година

ІСТоРІя 1:

Захарій і Єлисавета

Ця історія про Божу відповідь на молитву.

ПРочиТаЙ:

Захарій та його жінка Єлисавета довго молилися
Богу, щоб Він послав їм дитину. Тепер вони вже
постаріли і здавалося неможливим, щоб Єлисавета
народила дитину.
якось Захарій служив
у Храмі. Йому
з’явився ангел і
сказав, що скоро в
його дружини
народиться син. Вони
мають назвати його
Іваном.

Луки 1:5-25

Розфарбуй малюнок

Хто мав народити дитину? Є __ __ __ __ __ __ __ __
яке ім’я мало бути в дитини? І __ __ __
але Захарій не повірив ангелу. Тоді ангел сказав йому, що він не
зможе говорити, аж поки не народиться дитина.
Коли ми молимося, то маємо вірити, що Господь чує нашу молитву.

Розфарбуй слова ангела.

Захаріє, твоя
молитва почута.
Луки 1: 13

/10

а12

рівень 1

Дата народження:
Вчитель:

Біблiйна година A12
Рівень 1 Поштова Біблійна Школа

ІСТоРІя 2:

Марія і ангел Гавриїл

Ця історія про віру Марії Божим словам (Свято Благовіщення)

ПРочиТаЙ:
Луки 1:26-38

Спочатку ангел повідомив Захарія та
Єлисавету про те, що у них народиться син.
Тепер ангел Гавриїл з’явився Марії. Він
сказав їй, що вона також народить Сина і
назве Його Ісусом.

як звали матір Ісуса?

Син Марії – набагато важливіший за сина
Захарія та Єлисавети, бо Він – Син Божий.
Марія не зовсім розуміла, як це має
статися. ангел заспокоїв її. Він сказав:

Для Бога
нема
неможливої жодної речі.

Домалюй щасливе лице
Марії, і розфарбуй малюнок

Розфарбуй літери. (Луки 1:37)
Марія повірила ангелу. Зовсім не так, як Захарій, який не повірив!
Марія прийняла Божий план - стати матір’ю цієї особливої Дитини.
Ми також маємо повністю довіряти Богу.
Народження Ісуса Христа - найвеличніше чудо!
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Біблiйна година A12
Рівень 1 Поштова Біблійна Школа

ІСТоРІя 3:

Народження Івана

Ця історія про здійснення Божих обітниць

ПРочиТаЙ:
Луки 1:57-80

Народження дитини - це завжди чудова
та радісна подія. Народження сина у
Єлисавети було незвичайним, бо це
пообіцяв ангел Божий.
Уся родина і сусіди зібралися, щоб
побачити малюка. Всі думали, що
хлопчика назвуть так, як і його батька,
але Єлисавета сказала: “Ні!”.
Вони запитали Захарія, і він написав,
"Іван імення йому".

Що написав Захарій?

І ___
i_ _ _ _ _
й_ _ _.
Після того, як Захарій написав ім’я
дитини, він знову міг говорити. Захарій
почав прославляти Бога. Усі дивувалися з
того, що сталося.
Іван виріс, і став пророком Божим, який
приготував людей до приходу Господа Ісуса.

Домалюй дитину,
і розфарбуй малюнок

/10

рівень 1

ІСТоРІя 4:

Народження Ісуса

Ця історія про те, як Ісус прийшов на землю

ПРочиТаЙ:
Луки 2:1-7

Марія і Йосип вирушили
у довгу подорож з
Назарету до Віфлеєму.
Вони мусили піти туди
за наказом римського
імператора.
У Віфлеємі зібралося
дуже багато людей.
Тому Йосип та Марія
змушені були
заночувати у хліві, де
тримали тварин. Саме
тут і народився Ісус.
Марія сповила Його
пеленками і поклала в
ясла, куди зазвичай
клали корм для худоби.

Розфарбуй малюнок
Підкресли правильні відповіді.
Марія і Йосип змогли знайти місце лише у:

заїзді

палаці

лікарні

хліві

Ісуса поклали у:

ліжечко

ясла

колиску

Сотні дітей народжуються щодня по всьому світу, але ще ніколи
не було такої Дитини, як Ця. Ця Дитина - Божий Син.
Цього Різдва не забудь подякувати Богу за Його
величезну любов. Бог послав Свого Єдиного Сина в
цей світ, щоб Він спас людей від гріхів.
Бали

(виставляє вчитель)

Для поміток учителя:

/10

Поверни урок до кінця місяця
на адресу:

ІСТОРІЯ 1:
ІСТОРІЯ 2:
ІСТОРІЯ 3:
ІСТОРІЯ 4:
Додаткові бали:
Усього:
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Біблійна година публікується Біблійним Освітнім Сервісом (Bible
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

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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