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Додаткова інформація 

Якщо ви не маєте можливості користуватися Біблією в друкованому варіанті, щоб бачити вірші за 
посиланнями, то ви можете перейти на Bible Gateway і, обравши в меню відповідну мову, прочитати 
біблійний текст. 

www.biblegateway.com

Еммаус
Додаткові біблійні джерела для дорослих доступні за QR кодом Еммауса

SunScool
Нещодавно ми запустили SunScool (Во! Школа) - 
безплатний дитячий додаток з вивчення Біблії.

Ігри та головоломки допомагають дітям вивчати та розуміти 
важливі життєві істини.

www.sunscool.org

Download for free today!

Level2-A1-A6uk.indd   2 24/03/2022   12:17



Pamiętaj o wpisaniu swojego imienia, nazwiska i adresu:
Nazwisko i imię:
Wiek: Data urodzenia:
Adres (kod pocztowy):

Telefon:
e-mail:
Do naniesienia przez prowadzącego:

рі
ве

нь
2

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

Індекс:
Дата народження:
Вчитель:

Поштова Біблійна Школа

Біблійна година

A1
УРОК 1: Бог створює світ

Золотий вірш:
Буття 1: 1

Прочитай :
Буття 1: 1-19

Чи будував ти фортецю із конструктора? Щоб
вийшла гарна фортеця, потрібно багато
деталей і часу!

Бог створив світ, який набагато складніше
іграшкового замку. Як Він це зробив?

У першому вірші Біблії написано:

“На початку Бог створив
небо та землю.” Буття 1: 1

На початку не було взагалі нічого. Коли Бог захотів створити світ, Йому
не знадобилися матеріали. Він такий всемогутній, що створив весь світ
тільки Своїм словом.

День 1
Першого дня Бог сказав: “Нехай станеться
світло!” Одразу з'явилося світло. Бог
назвав світло - “день”, а темряву – “ніч”.
Тепер замість постійної темряви день і ніч
змінювали один одного.

День 2
Другого дня Бог промовив знову - і створив небеса та повітря, які
огортають усю Землю. Закінчився другий день і настала ніч.

● Що Бог створив другого дня?

__ __ __ __ __ __ i __ __ __ __ __ __ __ .
/4

Попроси когось допомогти
тобі знайти ці тексти
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ВСЬОгО:

Біблiйна година
Рівень 2 Поштова Біблійна Школа
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День 3
До цього дня земля була вкрита водою, але Бог вирішив створити суходіл. Він знову
промовив - і з’явився суходіл. Воду навколо суходолу Бог назвав морем.

Потім Бог сказав: "Нехай на суші виростуть різні рослини і дерева". Бог подивився на
все, що Він створив. Усе було прекрасно!

День 4
Четвертого дня Бог створив особливі світила на небі – сонце, яке світить вдень, і місяць
та зорі, які світять вночі. Завдяки їм можна буде рахувати дні і роки. І побачив Бог, що
це добре.

● Переглянь урок і напиши, на який день Бог створив:

Суходіл, рослини та дерева ДЕНЬ:

Світила небесні ДЕНЬ:

● Допиши букви в словах під рамками та намалюй небесні світила, які створив Бог.

С __ __ __ __ M __ __ __ __ __ З __ __ __

Бог хоче, щоб ми насолоджувалися всім, що Він створив: квіти, дерева, море, гори.
Як прекрасно! І все це створив Бог! Ми маємо пам’ятати про Творця і дякувати Йому.

● Впиши пропущені букви. Це слова з першого вірша Біблії.

“На початку __ __ __ створив

__ __ __ __ та __ __ __ __ __ ”.

Буття 1:1

/6
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ПРІЗВИЩЕ
ТА ІМ’Я:Біблiйна година

Рівень 2 Поштова Біблійна Школа

УРОК 2: Бог створює світ і людину
Золотий вірш:

Буття 1: 31

Прочитай :
Буття 1:20 - 2:3

Чи завжди тобі подобаються всі твої малюнки та поробки?

Коли Бог створив світ, Він побачив, що “добре воно”!

День 5
П'ятого дня Бог сказав - і по небу полетіли найрізноманітніші птахи, а в морі
з’явилися риби!

● Закресли неправильні відповіді. Бог побачив, що:

ПОгАНО ВОНО. ДОБРЕ ВОНО. НЕПРАВИЛЬНО.

День 6
Якщо ти коли-небудь був у зоопарку, то бачив там багато різних тварин. Тільки Бог
міг створити такі чудові живі істоти. Бог створив їх шостого дня Свого творіння.
Жирафу з довгою шиєю, лева і тигра з гострими зубами, білочку та зайчика. І всі
вони жили в мирі та злагоді.

● Що Бог може створити таке, що ніхто інший ніколи не зміг би?

Тільки Бог може створити такі ч __ __ __ __ __ живі і __ __ __ __ __ .

/4
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Попроси когось допомогти
тобі знайти ці тексти

Level2_A1-UA_Layout 1  2022.03.21.  15:33  Page 3



ВСЬОгО:

Біблiйна година
Рівень 2 Поштова Біблійна Школа

Хоча Бог уже багато створив чудового, але залишилося найголовніше. І це Він зробив
по-особливому.

Бог узяв пороху земного і створив першого чоловіка! Своїм подихом дав йому життя.
Чоловік став живим. Ім’я першого чоловіка – Адам.

● Обведи правильну відповідь.

З чого Бог створив першу людину?

ПОРОХУ ВОДИ МАВПИ

Як звали першу людину?

AНДРІЙ AДАМ AВЕЛЬ

Чоловік і жінка – особливі творіння і дуже відрізняються від усього іншого Божого
творива. Біблія говорить, що Бог створив нас за Своїм образом та подобою. Це
означає, що ми можемо творчо працювати, думати, а також розрізняти добро і зло!

День 7
Бог створив світ і все, що в ньому, за шість днів. Сьомого дня Він відпочивав і
насолоджувався Своїм творінням. Бог не тільки створив цей світ, але й піклується про
нього!

Людина може виготовити такі речі як
автомобіль, корабель, комп'ютер, але
не може оживити їх.

Тільки Бог може дати життя.

Це Він дав нам життя. Бог хоче,
щоб ми любили Його.

● Розфарбуй ці слова з Біблії.

Усе через Нього
повстало.

Івана 1:36

/6
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ПРІЗВИЩЕ
ТА ІМ’Я:Біблiйна година

Рівень 2 Поштова Біблійна Школа

УРОК 3: Перші чоловік та жінка
Золотий вірш:

Буття 2: 18

Прочитай :
Буття 2: 4-25

/4

Адам жив у чудовому Еденському саду.
Тут Бог забезпечив його усім необхідним для життя.
Він також доручив Адаму доглядати сад.

Бог показав Адамові всіх тварин, яких Він створив. І Адам дав ім'я
усім живим істотам.

● Напиши, де жив Адам.

Е __ __ __ __ __ __ __ __ С__ __ .

Кому Адам давав імена?

Ж __ __ __ __ і __ __ __ __ __ __ .

Чи залишали тебе коли-небудь на самоті? Не завжди
приємно бути самотнім. Бог не хотів, щоб Адам був сам.
Навколо Адама було багато прекрасних тварин, птахів,
дерев та рослин, але Бог знав, що йому потрібен хтоcь
особливий.

Бог навів на Адама міцний сон, і коли той спав, Він
створив першу жінку з його ребра.

● Напиши перші букви кожного предмету, щоб довідатися ім'я першої жінки.

Адам уже не був самотнім. Тепер у нього була дружина і помічниця; вони разом
доглядали Еденський сад.
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Попроси когось допомогти
тобі знайти ці тексти
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ВСЬОгО:

Біблiйна година
Рівень 2 Поштова Біблійна Школа

/3
● Обведи правильну відповідь, щоб закінчити речення.

Єва була Адаму ВОРОгОМ НАЧАЛЬНИЦЕЮ ДРУЖИНОЮ.

В саду росло багато дерев. А посеред саду росли два особливих дерева. Одне
називалося “Дерево життя”, а інше – “Дерево пізнання добра і зла”. Бог дозволив Адаму
і Єві їсти плоди з усякого дерева, окрім “Дерева пізнання добра і зла”.

● Обведи дерево, з якого Адаму і Єві заборонялося їсти плоди.

Отже, Бог створив прекрасний світ. Адам і Єва доглядали його.

З наступної історії ми дізнаємося, що гріх увійшов у світ. Але незважаючи на це, Боже
творіння і зараз дивує нас своєю красою.

Бог сподівається, що ми з подякою Йому будемо користуватися тим, що Він створив.

● Розфарбуй і вивчи напам'ять вірш із Біблії.

Господня
земля і все,
що на ній.

Псалом 24:1

Чи ти дякуєш Богу за все, що Він створив? Ти можеш подякувати Йому в молитві за
дерева, тварин та птахів, своїх друзів та свою сім'ю.

ПальмаАпельсинове
дерево

Дерево пізнання
добра і зла

Дерево
життя /4
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ПРІЗВИЩЕ
ТА ІМ’Я:Біблiйна година

Рівень 2 Поштова Біблійна Школа

УРОК 4: Божий світ зіпсовано
Золотий вірш:
Римлян 5: 12

Прочитай:
Буття 3: 1-24

Коли Бог створив світ, все було досконалим. Не було хвороб,
смутку та смерті.

Але одного разу Божий ворог, сатана, у вигляді змія
з’явивсь у саду. Cатана сказав Єві: якщо вона скуштує
плоду з “Дерева пізнання добра і зла”, то стане
розумною, як Бог!

● Хто ворог Бога? __ __ __ __ __ __ .

До кого він промовив? До __ __ __ .

Єва послухалася Божого ворога. Вона не
підкорилася Богу і скуштувала плід. Вона також
дала Адаму, і той їв.

● Підкресли те, що зробила Єва.

ЄВА НЕ ПОСЛУХАЛАСЯ САТАНИ.

ЄВА НЕ ПІДКОРИЛАСЯ БОгУ.

ЄВА ДАЛА ПЛІД АДАМУ.

Непокора Богу – це гріх.

Ми так само, як Адам і Єва, вибираємо або добро, або зло, і дуже часто робимо
неправильний вибір!

Того ж дня Бог прийшов у сад поговорити з Адамом і Євою. Але вони розуміли, що
не послухалися Його, і сховалися від Нього.

Бог покликав їх: “Де ви?”. Він знав, що вони вчинили гріх. Бог не перестав любити
Адама і Єву, але гріх зруйнував їхні стосунки. господь вигнав їх з Еденського саду.

/4

A1

Попроси когось допомогти
тобі знайти ці тексти
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Поверни урок до кінця
місяця на адресу:

Для поміток учителя: УСЬОгО:

СЕРІЯ А

Бали (виставляє вчитель)

ІСТОРІЯ 1:
ІСТОРІЯ 2:

ІСТОРІЯ 3:

ІСТОРІЯ 4:

Додаткові бали:

Усього:

рівень
2

/6

Їхній гріх зіпсував усе Боже творіння і зруйнував
дружбу з Богом. гріх завжди все псує. Він
засмучує нас і руйнує Божий світ.

Через гріх Адама і Єви на землі почали рости
терен та бур'яни. Тварини та люди почали
ворогувати та хворіти. А найстрашніше те, що
гріх приніс смерть у цей світ.

● Заверши наступні речення:

гріх завжди п __ __ __ в __ __ .

гріх приніс с __ __ __ __ __ у цей світ.

Та господь пообіцяв, що одного дня сатана буде переможений, і люди
зможуть повернутися до Бога. Це стало можливим, коли господь Ісус
Христос прийшов у цей світ. Він прожив досконале життя, ніколи не
порушуючи Божих заповідей. І коли вмирав на хресті, то взяв на Себе
покарання за гріхи всього світу.

Ми можемо отримати прощення, коли повіримо, що Ісус Христос був
покараний за наш гріх. І коли ти довіряєш господу Ісусу, то можеш
дякувати Йому і називати Бога своїм Батьком.

● Розфарбуй і вивчи напам'ять вірш із Біблії:

Маємо мир з
Богом через

нашого Господа
Ісуса Христа.

Римлянам 5:1

/6
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Pamiętaj o wpisaniu swojego imienia, nazwiska i adresu:
Nazwisko i imię:
Wiek: Data urodzenia:
Adres (kod pocztowy):

Telefon:
e-mail:
Do naniesienia przez prowadzącego:

рі
ве

нь
2

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

Індекс:
Дата народження:
Вчитель:

Поштова Біблійна Школа

Біблійна година

А2
УРОК 1: Ной слухається Бога

Золотий вірш:
Дії Апостолів

16:31
Попроси когось допомогти тобі знайти ці тексти

Прочитай:
Буття 6:5-22

Коли Бог створив світ, все було досконалим та чудовим. Аж ось Адам і
Єва згрішили проти Бога. Тому їхні діти та всі нащадки ставали усе
більше злими та себелюбними. Тоді пожалкував Бог, що створив людей.

● Зафарбуй клітинки з крапками чорним кольором, щоб дізнатися,
що зруйнувало прекрасний Божий світ.

Весь світ став злим. Але був один чоловік, який догодив Богові!

● Напиши перші букви кожного предмету, щоб дізнатися його ім’я.

Цей чоловік не чинив зла і жив праведно, як того хотів Бог.
У Ноя було три сини, які виросли і одружилися.
Всі інші люди були дуже жорстокими і чинили багато злого.

й
/2
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Біблiйна година
Поштова Біблійна Школа, рівень 2

ВСьОгО:

Якось Бог сказав Ною:
“Цей світ став таким грішним, що Я вирішив
покарати його. Я хочу, щоб ти побудував
великий корабель – ковчег. Я пошлю потоп на
всю землю, який знищить усе живе і всіх людей.
Але ти і твоя сім'я спасетеся у ковчезі”.

● Хто з людей, крім Ноя і його дружини, ще
спаслися у ковчезі?

Троє с __ __ __ __ Ноя та їхні д __ __ ж __ __ __ .

Ной точно виконав усе, що сказав йому Бог. Знадобилося багато років, щоб побудувати
цей величезний корабель. Але нарешті після тривалої і тяжкої праці ковчег був готовий.

● У ковчезі розфарбуй відповіді на ці запитання:

Бог наказав Ною взяти у ковчег пару з кожного виду тварин та птахів. Вони мали
врятуватися разом з Ноєм та його сім’єю. Коли всі увійшли до ковчегу, Бог зачинив за
ними двері.

● Хто зачинив двері ковчегу?

Ной був певен, що не загине в потопі, бо вірив Божій обітниці. Якщо ти – дитя Боже, то
також можеш покладатися на всі Божі обітниці. Одна з Божих обітниць про спасіння від
гріха та вічне життя з Ним.

● Дай відповідь ТАК або НІ на наступні твердження:

Ной жив праведно.

Ной точно виконав усе, що сказав йому Бог.

Ной зачинив двері, коли всі увійшли до ковчегу.

Скільки синів було у Ноя?Скільки людей спаслося у ковчезі?

/4
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ПРІЗВИЩЕ
ТА ІМ’Я:Біблiйна година

Поштова Біблійна Школа, рівень 2

УРОК 2: Безпека у ковчезі
Золотий вірш:

Приповісті 29:25

Попроси когось допомогти тобі знайти ці тексти

Прочитай:
Буття 7:1- 16

Коли Ной будував ковчег, багато людей, мабуть, запитували, що він робить.
Ной попереджав їх, що Бог пошле потоп. Та ніхто не повірив Ною. Вони просто
насміхалися з нього!

Але Ной збудував ковчег, бо повірив Богу.

Тепер Ной та його сім’я були у безпеці всередині ковчегу.

● Чому Ной будував ковчег?

Бо він п __ __ __ __ __ __ у те, що сказав йому Бог.

Через сім днів після того, як Ной та його сім’я зайшли в ковчег, почався дощ.
Він лив багато днів. Річки та моря все більше розливалися. Вся трава і квіти
опинилися під водою.

Люди поза ковчегом повірили в те, що говорив Ной про Божу кару, але – занадто
пізно! Бог зачинив двері!

Вода підіймалася вище і вище. Вона вже покривала будинки, дерева і навіть
найвищі гори. Поза ковчегом усі потонули, і ніхто не врятувався. Як сумно, коли
люди забувають про Бога і чинять зло!

● З’єднай лінією слова, які найкраще підходять до кожного з малюнків.

ЖИТТЯ ПОТОНУЛИ БЕЗПЕКА СМЕРТь

/4
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Біблiйна година
Поштова Біблійна Школа, рівень 2

ВСьОгО:

У ковчезі Ной, його сім’я та всі звірі були у безпеці! Ной повірив Богу і послухався Його,
тому господь зберіг їх усіх.

● У наступних реченнях знайди чотири слова і запиши їх у КРОСВОРД.

Бог сказав Ною, що Він покарає
світ за всю його нечестивість.

Ной повірив Богу і збудував
ковчег, в якому спасся він і його
сім’я.

● Розфарбуй і вивчи напам’ять Золотий вірш.

Хто ж надію
складає на Господа,

буде безпечний.
Приповісті 29:25

● Постав галочку (4) навпроти ПРАВИЛьНОгО твердження:

Ной послухався Бога.

Ной зачинив двері ковчегу.

Ной потонув при потопі.

Ной спасся у ковчезі.

Не завжди легко слухатися Бога, особливо, коли друзі кепкують з тебе.
Але Бог обіцяє берегти того, хто любить Його і служить господу Ісусу Христу.

1 B
2 I

3 P
4 A Я /10

/1

/4
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ПРІЗВИЩЕ
ТА ІМ’Я:Біблiйна година

Поштова Біблійна Школа, рівень 2

УРОК 3: Все спочатку
Золотий вірш:

Псалом
144(145): 20

Попроси когось допомогти тобі знайти ці тексти

Прочитай:
Буття 8:1-19

Нарешті дощ перестав. Але вода все ще
вкривала землю.

Коли ковчег зупинився, через деякий час
Ной випустив крука. Він хотів дізнатися, чи
зійшла вода. Крук повернувся.

Пізніше Ной випустив голубку, яка теж повернулася. Через тиждень він випустив її
знову. Всі дуже зраділи, коли вона повернулася з оливковим листочком у дзьобі.
Це означало, що з-під води вже з'явилися дерева.

● Обведи птаха, якого Ной випустив з ковчегу першим.

● Що голубка тримала у дзьобі, коли повернулася?

Через сім днів після того Ной знову випустив голубку. Цього разу вона не
повернулася. Ной зрозумів, що вода зійшла, і голубка знайшла собі нову домівку.
Ковчег стояв на високій горі.

● Розфарбуй назву цієї гори.

APAPAT
/2

/2

/2
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Біблiйна година
Поштова Біблійна Школа, рівень 2

ВСьОгО:

/2

/2

/10

Коли земля просохла, Бог сказав Ною вийти з ковчега з сім'єю і тваринами.

Якою чудовою новиною це було для всіх! Адже вони пробули в ковчезі більше року!

● Обведи правильне закінчення речення.
Бог сказав Ною:

“Залишайся у ковчезі”. “Вийди з ковчегу”.

“Залиши тварин у ковчезі”.

Ной із сім’єю та всіма тваринами почав жити в новому, чистому світі. Бог пообіцяв
благословити їх усіх.

Коли ми поводимося неправильно, це неприємно Богу, і ми заслуговуємо на покарання
за свій гріх.

Але Бог обіцяє зробити наші серця чистими і допомогти
нам почати нове життя, якщо ми покаємося і повіримо в
те, що господь Ісус був покараний за наші гріхи.

● Що Бог обіцяє зробити для нас?

Зробити с __ __ __ __ чистим

і допомогти почати нове ж __ __ __ __ .

● Заповни кросворд відповідями на ці запитання.

1. Птах, якого Ной випустив другим.

2. З неба лив .............. .

3. Човен, у якому спаслися Ной, його сім’я та тварини.

4. Птах, якого Ной випустив першим.

5. Як називалася гора, де зупинився ковчег?

1

2

3
4

5
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ПРІЗВИЩЕ
ТА ІМ’Я:Біблiйна година

Поштова Біблійна Школа, рівень 2

УРОК 4: Божа обітниця
Золотий вірш:

1 Івана 2: 25

Попроси когось допомогти тобі знайти ці тексти

Прочитай:
Буття 8:20-22

i 9:8-17

Ной та його сім’я були врятовані! Вони перебували
у ковчезі більше року. Але нарешті Бог сказав Ною
вийти з ковчегу разом з сім’єю та тваринами.

Перше, що хотів зробити Ной, це одразу ж
подякувати Богу за те, що зберіг їх під час потопу!
Ной зібрав кілька каменів і спорудив з них
жертовник.

На ньому він приніс жертву подяки Богу із птахів
та тварин. У ті часи люди таким чином виявляли
Богові свою подяку.

● На каменях жертовника напиши перше, що Ной захотів зробити як тільки
вийшов з ковчега.

Бог був задоволений, що Ной
та його сім’я не забули
подякувати Йому. Він дав
людям чудову обітницю.

● Ось ця обітниця. Розфарбуй слова.

Більше не буде
потопу, щоб землю

нищити.
Буття 9:15

Потім Бог сказав, що веселка буде їм нагадуванням про цю обітницю.

Щоразу, коли Ной з сім’єю бачив веселку, вони пригадували Божу обітницю.
Чи знаєш ти, що Бог залишив багато чудових обітниць для тих, хто прийняв господа
Ісуса Христа своїм особистим Спасителем і господом?

/4

/5

A2
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Поверни урок до кінця
місяця на адресу:

Для поміток учителя: УСьОгО:

СЕРІЯ А

Бали (виставляє вчитель)

ІСТОРІЯ 1:
ІСТОРІЯ 2:

ІСТОРІЯ 3:

ІСТОРІЯ 4:

Додаткові бали:

Усього:

рівень
2

Одна із великих Божих обітниць – Бог ніколи не залишить тих, хто вірує в
Нього та слідує за Ним. У Посланні до євреїв 13:5 сказано:

“Я тебе не покину, ... не відступлюся від тебе!”

● На хмарках напиши слова цієї величної обітниці та розфарбуй веселку.

● Закінчи речення.

Коли ти бачиш в __ __ __ __ __ __ , пам’ятай, що

Бог завжди виконує Свої обітниці.

А ти дотримуєшся своїх обіцянок?

Попроси Бога допомогти тобі виконувати все, що ти обіцяєш.

Бог допомагає тим, хто не тільки молиться, але і докладає зусиль.

● Розшифруй слова і впиши їх у речення:

Коли потоп закінчився:

Ной Я У О К П Д В В А __ __ __ __ __ __ __ __ __ Богу.

Ной побудував Р Ж Е Н О В Т К А И __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Богу.

Ной отримав Б О І Ц И Н ю Т __ __ __ __ __ __ __ __ від Бога.

...
/6

/2

/3
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ІСТОРІЯ 1: Ісус кличе Петра
Золотой стих:

Матвія 4:19

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

Прочитай:
Матвія 4:18-22

Чи є у тебе найкращий друг? Ісус знав, що Йому будуть потрібні вірні
помічники, які ходили б з Ним і були б Його друзями. Одного разу Він
проходив берегом Галілейського моря і побачив двох рибалок. Одного
звали Симон Петро, а другого – Андрій. Вони були братами.

● Як звали двох рибалок?

С __ __ __ __ П __ __ __ __ і A __ __ __ __ __ .

Рибалки закидали свої сіті у воду, щоб наловити риби. Так вони
заробляли собі на життя. Ісус бачив, як вони старанно працюють.
Він знав, що ці люди стануть хорошими помічниками для Нього.

Ісус покликав їх іти за Ним. Він хотів дати їм відповідальне і захоплююче
покликання – бути Його помічниками та послідовниками.

Він сказав: “Ідіть за Мною. Я зроблю вас ловцями людей”.

● Що Ісус сказав рибалкам? Допиши необхідні букви.

Ідіть з __ М __ __ __ .

Я з __ __ __ __ __ в__ __

л __ __ __ __ __ __ людей.
/4

/6

Pamiętaj o wpisaniu swojego imienia, nazwiska i adresu:
Nazwisko i imię:
Wiek: Data urodzenia:
Adres (kod pocztowy):

Telefon:
e-mail:
Do naniesienia przez prowadzącego:

рі
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нь
2

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

Індекс:
Дата народження:
Вчитель:

Поштова Біблійна Школа
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Біблiйна година
Рівень 2 Поштова Біблійна Школа

ВСьОГО:

Симон Петро і Андрій вже зустрічалися з Господом Ісусом раніше і знали, що Він не
просто вчитель. Коли Він їх покликав, вони покинули свої сіті і послідували за Ісусом.

● Обведи те, що Симон Петро і Андрій залишили біля моря.

Ці двоє стали першими учнями Ісуса – вони готові були слідувати за Ним усюди і
виконувати все, що Він їм скаже. Того ж самого дня Ісус покликав ще двох рибалок.
Їх звали Яків та Іван. Тієї ж миті вони послухалися Господа Ісуса – покинули човен і
послідували за Ним.

Господь Ісус вибрав Собі дванадцятьох особливих помічників і друзів.

● Скільки всього учнів вибрав Ісус? Обведи правильну відповідь.

4 5 10 12
● У цьому завданні правильними є тільки два твердження. Познач їх у квадратиках.

Ісус покликав Якова та Івана слідувати за Ним.

Яків та Іван сказали, що вони послідують за Ісусом дещо пізніше.

Яків та Іван покинули човен і послідували за Ісусом.

Яків та Іван не хотіли бути учнями Ісуса.

Господь Ісус хоче, щоб хлопчики та дівчатка і сьогодні ставали Його вірними
помічниками та учнями.

Чи ти є Його послідовником?

Бути послідовником Господа Ісуса, це означає
виконувати усе, що Він сказав.

Мій шляx Божий шляx

/3

/3
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ПРІЗВИЩЕ
ТА ІМ’Я:Біблiйна година

Рівень 2 Поштова Біблійна Школа
A3

ІСТОРІЯ 2: Ісус допомагає Петру
Золотой стих:
Еклезіяста 7:20

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

Прочитай :
Луки 5:1-11

У школі ти неможливо дізнатися про все одразу! Так було і з Симоном Петром.
Якось після рибальства він мив свої сіті.

Господь Ісус також був біля моря Галілейського. Велика кількість людей уважно
слухали Його чудове вчення. Було дуже тісно, тож Ісус попросився до Симона Петра
в човен, щоб звідти навчати людей. Тепер кожен міг бачити і чути Ісуса набагато
краще.

● Впиши у рамках наступні слова. (Перше слово наведене тобі для прикладу).

човен люди Ісус Галілейське море рибалки

Коли Ісус закінчив навчати народ, то сказав Симону Петру: “Попливи на глибінь і
закинь на полов свій невід”. Симон Петро пояснив, що вони тяжко працювали всю
ніч і нічого не вловили. Рибалки, звичайно, дуже стомилися і розчарувалися, але
Петро завжди бажав виконувати те, що говорив йому Господь Ісус. Отже, вони
відпливли від берега і закинули сіті.

Петро та його друзі ще ніколи такого не бачили!
Вловилося так багато риби, що сіті почали
рватися! Тоді вони дали знак своїм друзям в
іншому човні, щоб ті прийшли на допомогу.
Обидва човни були переповнені рибою, що їх
аж почало заливати водою!

р __ __ __ __ __ __

Г _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ м _ _ _

л __ __ __

І __ __ __

ч о в е н

/4
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Біблiйна година
Рівень 2 Поштова Біблійна Школа

ВСьОГО:

● Що сталося, коли Симон Петро послухався Господа Ісуса?
Підкресли правильну відповідь.

Він нічого не зловив.

Його сіті були переповнені.

Він зловив декілька рибин.

● Напиши першу букву кожного предмету, щоб дізнатися, як ми називаємо те
незвичайне, що чинив Господь Ісус.

Симон Петро був настільки вражений побаченим, що впав навколішки перед Ісусом.
Тепер він збагнув велич Господа Ісуса і усвідомив свою гріховність. Господь Ісус –
найдивовижніший з усіх, кого Петро коли-небудь зустрічав!

● Хто вчинив це велике диво? Допиши букви і розфарбуй ім’я цієї дивовижної Особи.

Г_с_о_ь І_у_
Симон Петро ясніше зрозумів, що Ісус – Бог, Який прийшов на землю. Він остаточно
покинув рибальство і став послідовником Господа Ісуса. Отже, Симон Петро, Яків та
Іван повитягували свої човни на берег, усе покинули і пішли за Ісусом.

● Допиши пропущені букви у словах.

Симон Петро, Яків та І __ __ __ були дуже вражені, коли побачили диво!

Вони повитягували свої ч __ __ __ __ на берег, усе покинули і

п __ __ __ __ за І __ __ __ __ __ .

Господь Ісус хоче, щоб ми також йшли за Ним і слухалися Його в усьому,
що робимо вдома, у школі та коли граємося з іншими дітьми.

У Е

/3

/4

/5

/4

Level2_A3-UA_Layout 1  2022.03.21.  15:34  Page 4



ПРІЗВИЩЕ
ТА ІМ’Я:Біблiйна година

Рівень 2 Поштова Біблійна Школа
A3

ІСТОРІЯ 3: Ісус заспокоює бурю
Золотой стих:

Матвія 8:27

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

Прочитай :
Матвія 8:23-27

Одного разу Господь Ісус разом з
учнями перепливав Галілейське море.

Дехто з учнів дуже добре знали це
море, бо часто тут рибалили.

Раптом знялася сильна буря! Вітер
був такий, що хвилі заливали човен.

Учні дуже злякалися, хоча й були
досвідченими рибалками.

● Відповіді на наступні запитання напиши у кросворді.

1. Хто увійшов з Господом
Ісусом до човна?

2.Що раптово сталося на морі?

3.Що заливало човен?

4.Як Ісус назвав учнів?
(Дивися Матвія 8:26)

У Ісуса був важкий день, Він дуже втомився. Тому Він спав у човні навіть під час
шторму. Учні були так перелякані, що стали будити Його.

Вони закричали: “Рятуй, Господи, гинемо!”

● Підкресли, що робив Господь Ісус під час бурі.

Веслував Їв Спав /2

/8
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Біблiйна година
Рівень 2 Поштова Біблійна Школа

ВСьОГО:

● Допиши, якими
словами учні
звернулися до Господа
Ісуса, щоб збудити
Його.

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

● Чого бракувало учням? Підкресли правильну відповідь.

Віри Щастя Відваги
Господь Ісус піднявся у човні і звернувся до вітру й хвиль. Він наказав: “Мовчи,
перестань!” І вмить вітер угамувався і хвилі заспокоїлися.

● Розфарбуй слова, якими Господь Ісус промовив до вітру та хвиль.

Мовчи,
перестань!

Це було ще одне надзвичайне чудо! Люди ж дивувались та й казали:

● Допиши необхідні букви із
Золотого вірша.

Давай сьогодні подякуємо Богу за велич і могутність Його Сина, Господа Ісуса!

Р __ __ __ __ ,

Г __ __ __ __ __ __ ,

г __ __ __ __ __ !

/3

/2

/3

Хто ж це такий, що
в __ __ __ __ та м __ __ __

слухняні Йому?
/2
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ПРІЗВИЩЕ
ТА ІМ’Я:Біблiйна година

Рівень 2 Поштова Біблійна Школа
A3

ІСТОРІЯ 4: Ісус спасає Петра
Золотой стих:
Матвія 14:33

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

Прочитай :
Матвія 14:22-33

Чи ти коли-небудь плавав у морі на
маленькому човні під час шторму
темної ночі? Якщо так, то розумієш,
якими наляканими були учні, коли
однієї ночі їх застала буря на
Галілейському морі.

● Напиши назву моря на вітрилах
човна.

Цього разу Ісуса не було з учнями у човні. Провівши багато часу з людьми, Він хотів
побути наодинці. Тому зараз Він був на горі й молився до Свого Отця Небесного.

● Що Господь Ісус робив на горі? Допиши необхідні букви.

М __ __ __ __ __ __ Богу, Своєму О __ __ __ Небесному.

А тим часом учням ставало все тяжче в
бурхливому морі. Опівночі вони побачили щось
незвичайне. Вони подумали, що це привид!
Учні злякалися ще дужче й закричали.

Але це був не привид! Це Господь Ісус ішов їм
на допомогу. Він ішов до них просто по воді!

Учні не впізнали Його, доки Він не обізвався до
них.

● По чому йшов Ісус?
Підкресли правильну відповідь.

вода пісок трава

/2

/4

/2

море Г _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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● Відповіді на запитання впиши у кросворд.

1. Що відчули учні, коли побачили, що хтось іде по воді?

2. Що Ісус робив
на горі?

3. Хто був у човні?

4. Що учні зробили від страху?

Озвавшись до них, Ісус сказав: “Заспокойтесь, це
Я, не лякайтеся!” Тоді Петро попросив Ісуса, щоб
Він дозволив йому вийти назустріч. Ісус дозволив, і
Петро пішов до Ісуса просто по воді.

Але подивився на бурю і великі хвилі, злякався і
почав тонути.

● Розфарбуй слова, які Петро прокричав до Ісуса.

Рятуй мене,
Господи!

Простягнувши руку, Господь Ісус спас Петра. Коли вони разом увійшли до
човна, буря вмить ущухла. Після цього учні ще раз переконалися в тому,
Яким могутнім є Господь Ісус. “Ти справді Син Божий!” – сказали вони.
Ми також маємо усвідомити, що Господь Ісус – Син Божий, Який прийшов
на землю спасти нас. Петро був спасений від утоплення. Ми отримаємо
спасіння від наших гріхів, коли повіримо у Господа Ісуса і довіримо Йому
все своє життя.

2 М

4 З

1

С

Х

3

У

І

И

/4

/4

Поверни урок до кінця
місяця на адресу:

Для поміток учителя: УСьОГО:

СЕРІЯ А

Бали (виставляє вчитель)

ІСТОРІЯ 1:
ІСТОРІЯ 2:

ІСТОРІЯ 3:

ІСТОРІЯ 4:

Додаткові бали:

Усього:

рівень
2
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ІсТОРІЯ 1: Петро заснув
ЗОЛОТий ВІРШ:

Івана 15:14

Попроси когось допомогти тобі знайти ці тексти

ПРОЧиТАй:
Матвія 26:36-46

Чи засинав ти, коли тебе просили не
спати? Якось таке сталося з Петром!

Він слідував за Господом Ісусом уже
близько трьох років. Петро був одним
з дванадцятьох Ісусових учнів, які
скрізь ходили за Ісусом.

Наближався час, коли Ісус Христос
мав померти. Він пішов з учнями в
Гефсиманський сад і попросив
Петра, Якова та Івана не спати, поки
Він неподалік буде молитися до
Небесного Отця.

● Познач імена ТРЬОХ УЧНІВ, кого Ісус попросив не спати, поки
Він буде молитися.

Хома Юда Петро

Іван Андрій Яків

● Закінчи речення:

Ісус пішов у Гефсиманський сад, щоб
м __ __ __ __ __ __ __ до Небесного О __ __ __. /4

/6

Pamiętaj o wpisaniu swojego imienia, nazwiska i adresu:
Nazwisko i imię:
Wiek: Data urodzenia:
Adres (kod pocztowy):

Telefon:
e-mail:
Do naniesienia przez prowadzącego:

рі
ве

нь
2

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

Індекс:
Дата народження:
Вчитель:

Поштова Біблійна Школа

Біблійна година

А4
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ВсЬОГО:

Біблiйна година
Рівень 2 Поштова Біблійна Школа

Він попросив трьох учнів попильнувати разом із Ним. Господь Ісус був дуже
стурбований. Він знав, що незабаром візьме на себе гріхи всього людства і буде
покараний за них. Тож не дивно, що Він молився Отцю і дуже сумував.

Однак, коли Він повернувся через годину, його учні спали. Тричі Він відходив для
молитви і повертався, і щоразу заставав їх сплячими.

● З наведених слів вибери відповіді на наступні запитання.

Троє Одну годину спали Тричі
Що робили учні? ......................................................

Як довго був відсутній Ісус першого разу? ......................................

скільки разів повертався Ісус? ......................................................

скільки учнів було з Ісусом? ......................................................

● Вибери найкращу відповідь і напиши її
під хрестом. Христос помер за:

учнів

євреїв

гріхи всього людства

Христос помер за

Коли Господь Ісус закінчив молитися, Він розбудив своїх учнів. Він знав, що наближаються
люди, які поведуть його на смерть. Він не втікав від них, бо знав, що його смерть - це
воля Небесного Отця. Ісус сказав їм: “Уставайте, ходім, - ось наблизився Мій зрадник!”

● Впиши слова, які сказав Христос, розбудивши учнів.

Петро та інші учні поснули, коли Ісусу було найтяжче. Якщо ми по-справжньому любимо
Господа Ісуса, то дуже стараємося робити те, чого Він очікує від нас. його воля для всіх
нас записана в Біблії.

Уставайте, х _ _ _ _ , ось
н _ _ _ _ _ _ _ _ _
Мій з _ _ _ _ _ _ !

/4

/2

/4
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ПРІЗВиЩЕ
ТА ІМ’Я:Біблiйна година

Рівень 2 Поштова Біблійна Школа

ІсТОРІЯ 2: Петро іде за Ісусом
ЗОЛОТий ВІРШ:

Ефесян 4:26

Попроси когось допомогти тобі знайти ці тексти

ПРОЧиТАй:
Матвія 26:47-56

A4

Коли Господь Ісус попросив Петра та інших
учнів молитися, вони заснули. Але Юда, також
учень Ісуса, вчинив зовсім погано.

Вороги хотіли схопити Ісуса, коли поруч не
буде народу. Вони заплатили Юді, і він
пообіцяв допомогти. Це називається зрадою.

Юда зрадив Ісуса тієї ночі. Він привів
озброєних ворогів у сад, де молився Ісус.

● Розв’яжи КРОсВОРД.

1. Як називається людина,
яка видає когось за гроші?

2. Яка була пора доби,
коли схопили Ісуса?

3. Що отримав зрадник у
нагороду за Ісуса?

4. Напиши ім’я зрадника
Господа Ісуса.

Було дуже темно, тому важко було розпізнати, хто саме Ісус. Юда підійшов до Ісуса
і поцілував його. Цим він показав, кого треба схопити.

● Що Юда зробив з Ісусом? Постав галочку навпроти правильної відповіді.

Потиснув йому руку. Вдарив Ісуса.

Поцілував його. Обняв Ісуса.

1З 2

3

4

/4

/8
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ВсЬОГО:

Біблiйна година
Рівень 2 Поштова Біблійна Школа

Коли Петро побачив, що Ісуса схопили, то схотів захистити його. Петро вихопив меча і
відтяв вухо рабу первосвященика. Ісус зупинив Петра - звелів сховати меча. Господь
Ісус доторкнувся до вуха того чоловіка і зцілив його.

● Познач, що зцілив Ісус після удару Петра.

Ми інколи сердимося і, як
Петро, чинимо або говоримо
щось неправильно. Коли ми
стаємо християнами, Господь
Ісус допомагає нам не затівати
бійку та не сердитися на інших.

Коли інші учні побачили, що
сталося, то не знали, що робити
далі. Можливо, вони злякалися,
що їх теж арештують.

Всі учні повтікали, а Петро здалеку слідував за Ісусом і
вояками. Він хотів бачити, що станеться з Господом
Ісусом.

● Напиши ТАК або НІ.

Учні залишилися біля Ісуса.

Учні втекли.

Учні приєдналися до тих, хто арештував Ісуса.

Петро слідував здалеку.

Не завжди легко робити те, чого бажає від нас Бог. Але коли ми довіряємо йому,
Він допомагає нам чинити правильно.

* Про це можна прочитати більше в Івана 18:1-15 і Луки 22:47-54.

/4

/4
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Коли Господа Ісуса схопили і повели у дім
первосвященика, всі учні повтікали. Можливо, вони
злякалися, що їх теж арештують.

Петро вчинив інакше. Він здалеку слідував за
людьми, які схопили Ісуса.

● Впиши ці слова у пропуски.

Ісуса учнів Петро

Більшість у __ __ __ __ втекли, але П __ __ __ __ слідував

за людьми, які схопили І __ __ __ __ .

Петро сидів на подвір’ї перед будинком первосвященика. Це була холодна ніч, тому
він грівся біля вогнища з іншими людьми. Одна служниця підійшла до Петра і
сказала: “Ти теж був з Ісусом”. Петро злякався, тому вирішив сказати неправду.
Він відповів: “Не відаю я, що ти кажеш...”.

● Впиши слова у фразу, яку Петро сказав служниці.

ПРІЗВиЩЕ
ТА ІМ’Я:Біблiйна година

Рівень 2 Поштова Біблійна Школа

ІсТОРІЯ 3: Петро зрікся Ісуса
ЗОЛОТий ВІРШ:
Псалом 50 (51):9

Попроси когось допомогти тобі знайти ці тексти

ПРОЧиТАй:
Матвія 26:69-75

A4

“Не __ __ __ __ __ я,
що __ __ __ __ __ __ __ ... ”.

/3

/6
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ВсЬОГО:

Біблiйна година
Рівень 2 Поштова Біблійна Школа

Ще двічі люди зверталися до Петра і казали, що і він учень Ісуса. І щоразу Петро
відповідав: “Я не знаю Цього Чоловіка”. Тричі він сказав неправду. Коли ми говоримо,
що Петро ВІДРІКсЯ від Ісуса, це означає, що він сказав, що не знає його.

● Напиши перші букви кожного малюнка, щоб дізнатися, що Петро зробив тричі.

На жаль, Петро не був достатньо сміливим, щоб визнати себе учнем Ісуса. Незабаром
закричав півень. І тоді Петро згадав слова Господа. Декілька годин тому, ввечері,
Господь Ісус попереджав, що до світанку (як тільки почнуть кричати півні) Петро тричі
відречеться від Нього.

● Який птах заспівав, і Петро згадав слова Ісуса?

П __ __ __ __ __ .
● Обведи, скільки разів Петро відрікся від Ісуса.

5 3 1
Ісус обернувся й подивився на Петра. Коли Петро зрозумів, що вчинив, то вийшов
звідти і гірко плакав. Він дуже жалкував, що зрікся Господа Ісуса.

● Розфарбуй і вивчи напам’ять Золотий вірш.

Обмий Ти мене,
і я стану біліший

від снігу Псалом 50 (51): 9

Можливо, Петро у своїй молитві казав саме ці слова. Він так
потребував прощення!
Після цього Господа Ісуса розіп’яли на хресті. Він помер за наші
гріхи, зокрема, і за брехню.

Бог обіцяє простити, якщо ми чесно зізнаємося і розкаємося в
своєму гріху.

/5

/2

/2

/2
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Господь Ісус помер на хресті. його тіло поховали у гробі, який був у печері. Але
пасхального ранку в неділю Він воскрес - вийшов з гробу ЖиВий! Деякі учні бачили
його воскреслим того дня!

Вони дуже зраділи, коли дізналися, що Він живий. Але Ісус не залишився з ними.
Тож вони вирішили повернутися у Галілею і знову пішли рибалити.

● Впиши необхідні слова у наступних реченнях.

У __ __ __ зраділи, що Ісус ж __ __ __ __ .
Але вони пішли на озеро р __ __ __ __ __ __ __ .

Учні рибалили всю ніч, але нічого не спіймали. Наступного ранку вони побачили на
березі Якогось Чоловіка. Це був Господь Ісус, але учні не впізнали його. Він сказав
їм закинути невода праворуч човна.

● Допиши, що Господь Ісус
сказав своїм учням.

Учні зробили, як сказав їм Ісус. Вони
були дуже здивовані, коли невід так
наповнився рибою, що його важко
було витягнути. Іван здогадався, що
це – Ісус. Він сказав: “Це ж Господь!”
Тоді Петро стрибнув у воду і поплив
до Ісуса.

● Домалюй рибу в неводі.

ПРІЗВиЩЕ
ТА ІМ’Я:Біблiйна година

Рівень 2 Поштова Біблійна Школа

ІсТОРІЯ 4: Петро любить Ісуса
ЗОЛОТий ВІРШ:

Івана 15:9

Попроси когось допомогти тобі знайти ці тексти

ПРОЧиТАй:
Івана 21:1-19

A4

/2

/2

З __ __ __ __ __ __ __
н __ __ __ __ __ праворуч

__ __ __ __ __ - і
зловите.

/6
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● Хто з учнів здогадався, що на березі Ісус?

І __ __ __ .
Хто з учнів стрибнув у воду?

П __ __ __ __ .

Після цього учні поснідали разом з Ісусом. Ісус пригостив їх рибою, яку
приготував на березі, і хлібом.

● Чим поснідали учні з Ісусом? Обведи потрібні продукти
в цьому списку.

Коли всі скінчили їсти, Господь Ісус тричі запитав Петра: “Чи ти любиш
Мене?” І Хоча Петро раніше зрікся Господа Ісуса, цього разу він упевнено
відповів: “Так, Господи, Ти знаєш, що я люблю Тебе”.

● Доповни необхідними словами те, про що запитав Ісус, і що
відповів Петро.

Господь Ісус любить кожного з нас. Коли ми розуміємо, що Він помер за
наші гріхи і воскрес, то разом з Петром скажемо: “Господи, Я люблю
Тебе”.

Чи ти л _ _ _ _

М _ _ _?

Господи,
Ти з_ _ _ _, що я
л _ _ _ _ Тебе.

хліб
фрукти
риба
сир
м'ясо

/2

/4

/4

Поверни урок до кінця
місяця на адресу:

Для поміток учителя: УсЬОГО:

сЕРІЯ А

Бали (виставляє вчитель)

ІСТОРІЯ 1:
ІСТОРІЯ 2:

ІСТОРІЯ 3:

ІСТОРІЯ 4:

Додаткові бали:

Усього:

рівень
2
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Pamiętaj o wpisaniu swojego imienia, nazwiska i adresu:
Nazwisko i imię:
Wiek: Data urodzenia:
Adres (kod pocztowy):

Telefon:
e-mail:
Do naniesienia przez prowadzącego:

рі
ве

нь
2

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

Індекс:
Дата народження:
Вчитель:

Поштова Біблійна Школа

Біблійна година

А5
ІСТорІЯ 1: Бог кличе Аврама

ЗоЛоТий ВІрШ:
Приповісті 3:5

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

ПроЧиТАй:
Буття 12:1-9

Ти коли-небудь переїздив до іншого
будинку? Скільки треба було спакувати
речей! Але як чудово жити у новому домі!

Аврам був чоловіком, який покинув місце
свого народження і вирушив за сотні
кілометрів у іншу країну.

На переїзд у нього була дуже вагома
причина: Бог наказав йому покинути рідну
землю і йти туди, куди Він йому покаже.

● Запиши повеління, яке Бог дав Аврамові.

Чому Бог наказав Аврамові залишити свій край? Бо Бог мав особливий
задум для його життя. Бог вирішив через Аврама започаткувати
особливий народ. Аврам мав стати дуже важливою людиною!

Вийди зо своєї

з _ _ _ _ , і від родини своєї, і з
д _ _ _ батька свого до К _ _ _,

який Я т _ _ _ п _ _ _ _ _ .
/5

Level2_A5-UA_Layout 1  2022.03.21.  15:32  Page 1



ВСього:

Біблiйна година
рівень 2 Поштова Біблійна Школа

● Напиши ТАК або НІ.

Аврам покинув свій дім, бо не порозумівся зі своєю сім’єю. ............

Аврам був вибраний Богом, щоб започаткувати особливий народ. ............

Аврам залишив свій край через голод. ............

Аврам мав стати важливою людиною. ............

Як же вчинив Аврам? Чи підкорився Богу і повірив у його обітниці? Чи не звернув уваги
на те, що Бог сказав йому? Аврам учинив мудро. Він ПІДКориВСЯ Богу і ДоВІриВСЯ
йому. Це – найкраще і для нас!

● розфарбуй слова із Золотого вірша.

Надійся на Господа
всім своїм серцем.

● Ці слова записані у книзі Приповістей Соломонових,

розділ , вірш . (Золотий вірш)

отже, Аврам вирушив у дорогу, не знаючи, куди Бог поведе його. Минуло багато часу, і
він прийшов у Край ханаанський. Бог пообіцяв дати цю землю Авраму і його родині.

● Напиши назву Краю, який Бог пообіцяв дати Аврамові.

Х __ __ __ __ __
разом з Аврамом подорожувала його дружина Сара і племінник Лот.

● Допиши їхні імена.

C __ __ __ Л __ __

/4

/5

/2

/4
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ПрІЗВиЩЕ
ТА ІМ’Я:Біблiйна година

рівень 2 Поштова Біблійна Школа
A5

ІСТорІЯ 2: Аврам і Лот
ЗоЛоТий ВІрШ:
Филип’янам 4:19

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

ПроЧиТАй:
Буття 13:1-18

Аврам став дуже багатою
людиною. У нього були отари
верблюдів, кіз та овець. його
племінник Лот також мав багато
всякої худоби.

Якось, через нестачу пасовищ
для худоби, між пастухами
Аврама та Лота сталася сварка.

● Впиши відповіді у КроСВорД.

1. Чого було багато у Лота?

2. Що сталося між пастухами
Аврама та Лота?

3. Якою людиною став Аврам?

Аврам не хотів сварок. Він вирішив
розійтися з Лотом в різні місця.
Аврам був дуже добрим, а Лот дбав
більше про себе і вибрав собі
кращу землю. Лот не схотів виявити
повагу до дядька і запропонувати
кращу землю йому.

1

2

3

/6
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Біблiйна година
рівень 2 Поштова Біблійна Школа

● Поєднай лінією портрет людини і слово, яке її характеризує.

Лот Аврам

Лот подивився на схід. Там він побачив річку йордан, а також гарні зелені пасовиська,
принадні для отар. А на заході були гірші пасовища. Лот вирішив іти на схід.

● Намалюй, що сподобалось Лоту на сході.

а також

Аврам і Лот пішли у різні сторони. Тоді Бог пообіцяв Авраму, що віддасть йому ВСЮ цю
землю. Вона належатиме йому та дітям його дітей. Після того Аврам подорожував далі і
оселився біля Хеврону. Тут він побудував жертовник і подякував Богу (в ті часи таким
чином дякували Богу).

● Заповни пропуски.

Аврам оселився біля _ _ _ _ _ _ _, де побудував

_ _ _ _ _ _ _ _ _ і _ _ _ _ _ _ _ _ _ Богу.

А Лот вирішив оселитися поблизу міста Содом. Це місто було відоме дуже грішними
жителями. На жаль, Лот зробив поганий вибір.

● Постав галочку (V) навпроти міста, біля якого оселився Лот.

Мамре Самарія Содом

Дуже важливо приймати в житті правильні рішення. Біблія вчить робити добро тим, хто
поруч з нами, і не дружити з лихими людьми. Ісус Христос показав досконалий приклад
такого життя.

Дбав і про
інших.

Дбав більше
про себе.

/3

/4

/4

/3

ВСього:
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ПрІЗВиЩЕ
ТА ІМ’Я:Біблiйна година

рівень 2 Поштова Біблійна Школа
A5

ІСТорІЯ 3: Божі обітниці
ЗоЛоТий ВІрШ:

Буття 15:6

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

ПроЧиТАй:
Буття 15:1-7

Чи є людина, якій ти дійсно довіряєш? Приємно, коли така людина пообіцяє тобі
щось хороше. Адже ти знаєш, що ця обіцянка буде виконана.

Бог дав Авраму багато обітниць. Аврам вірив, що Бог виконає все, як сказав. Проте
йому, можливо, важко було зрозуміти, як від нього може постати великий народ,
коли у них із Сарою не було жодної дитини!

● розгадай КроСВорД.

1. Той, Кому вірив Аврам.

2. Чого Бог дав Аврамові багато?

3. Що, згідно з Божою обітницею, мало постати від Аврама?

4. Як звали його дружину?

Минув час, і Бог знову заговорив з Аврамом. Цього разу у чудесному видінні Бог
пообіцяв Аврамові сина. У майбутньому від цього сина народиться ще багато дітей, і
з'являться нові сім'ї. Вони стануть великим народом, про який говорив Бог.

● Як Бог промовив до Аврама? У в __ __ __ __ __ __ .

● Кого Бог пообіцяв дати Авраму і Сарі? С __ __ __ .

1

2

4

3O Н

PС

ь
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Біблiйна година
рівень 2 Поштова Біблійна Школа

“Подивися на небо і
полічи зорі, – сказав
Бог.”

Звичайно, Аврам не
міг їх порахувати!
Зірок надто багато!

Бог сказав, що
нащадків у Аврама
буде так багато, як
зірок на небі.

Аврам повірив Богу і
не сумнівався у
жодному слові, яке
господь мовив йому.

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

І ввірував Аврам
Господеві.

Буття 15: 6

Щоб Аврам не забув господню обітницю, Бог змінив його ім’я. Відтоді Аврама стали
звати Авраамом, що означало “батько багатьох”.

Ім’я Сари також змінилося. Вона стала називатися Сарра.

● Напиши нові імена Аврама і Сари.

A__ __ __ __ __ i C __ __ __ __

/4

/4

ВСього:
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ПрІЗВиЩЕ
ТА ІМ’Я:Біблiйна година

рівень 2 Поштова Біблійна Школа
A5

ІСТорІЯ 4: Авраам і його гості
ЗоЛоТий ВІрШ:

Буття 18:14
(перша частина)

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

ПроЧиТАй:
Буття18:1-15

Тобі подобається, коли до тебе приходять гості? Якось
спекотного дня, коли Авраам сидів при вході до свого
намету, то побачив, що до нього наближаються троє
незнайомців. Він негайно встав і побіг Їм назустріч.

Авраам запросив їх відпочити і поїсти. А потім наказав
слугам обмити гостям ноги після дороги.

● обведи, скільки прийшло гостей до Авраама.

1 2 3
Авраам швидко побіг до свого намету і сказав Саррі приготувати хліб. Тоді вибрав
молоде теля і наказав слузі спекти м’ясо. Авраам відніс гостям також масла та
молока. А сам став біля них під деревом, поки вони їли.

● Напиши, що Авраам приготував для гостей.

Х__ __ __, м__ __ __ __,

м__ __ __ __ __ i м’__ __ __.

Ці троє гостей були
дуже особливими. Вони
були посланцями Бога.
один із них повідомив
Аврааму дуже радісну
новину.

/1

/8
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Поверни урок до кінця
місяця на адресу:

Для поміток учителя: УСього:

СЕрІЯ А

Бали (виставляє вчитель)

ІСТОРІЯ 1:
ІСТОРІЯ 2:

ІСТОРІЯ 3:

ІСТОРІЯ 4:

Додаткові бали:

Усього:

рівень
2

● Зафарбуй кожну клітинку, де є крапочка, і ти дізнаєшся, хто
скоро з’явиться у Авраама і Сарри.

Авраам і Сарра були вже старими, тож Сарра просто засміялася, коли
почула, що у них народиться хлопчик.

Але настав день, коли народився їхній син. Вони назвали його Ісаком.
Тепер Сарра сміялася з іншої причини. Вона сміялася від радості! Сарра
переконалася, що для Бога немає нічого неможливого і що Він завжди
виконує Свої обітниці.

● Що Бог завжди виконує?

С __ __ __ о __ __ __ __ __ __ __ .
Ми теж можемо радіти, що Бог виконав Свою обітницю і послав у світ
Спасителя господа Ісуса.

● Напиши слово ТАК або НІ:

Сарра була молодою, коли народила сина.

Вона назвала сина Ісаком.

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

Бог всемогутній.
Для Нього немає нічого неможливого.

/4

/1

/6
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Бог дотримався Своєї обітниці аврааму та Саррі і дав їм сина.

● Напиши першу букву кожного об'єкта, щоб дізнатися, як його звали.

Батьки дуже любили його. якось Бог сказав аврааму одвести сина на
гору і принести його там в жертву для Бога. Він хотів побачити, кого
авраам любить більше: Бога чи Ісака. авраам дуже засмутився, але
послухався Бога, бо любив його набагато більше, ніж Ісака. До того ж
авраам знав, що може довіряти Богу в усьому.

● Постав галочку навпроти того, кого авраам любив найдужче.

Pamiętaj o wpisaniu swojego imienia, nazwiska i adresu:
Nazwisko i imię:
Wiek: Data urodzenia:
Adres (kod pocztowy):

Telefon:
e-mail:
Do naniesienia przez prowadzącego:

рі
ве

нь
2

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

ЗоЛотий ВІрШ:
Пл. Єремії 3: 25

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

Прочитай:
Буття 22:1-9

/3

Бога

Ісака

Сарру

/3
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ВСього:

Біблiйна година
рівень 2 Поштова Біблійна Школа

рано-вранці авраам все приготував для подорожі. Він нарубав дров для
жертвоприношення, взяв із собою ще двох слуг і нав'ючив осла. через три дні вони
підійшли до гори, яку обрав Бог.

● обведи, скільки днів вони йшли.

1 2 3
авраам сказав своїм слугам зачекати на них з віслюком. Ісак ніс дрова, а його батько -
ніж і вогонь.

● Проведи лінії від речей до особи, яка їх несла.

ніж дрова вогонь

Коли вони почали підійматися на гору, Ісак запитав: “Батьку, ось вогонь і дрова, а де ж
ягня для жертви?”. “Сину мій, - відповів той, - Бог Сам приготує ягня”.

● Напиши, що відповів авраам Ісакові.

авраам слухався Бога і охоче корився
йому, бо любив його більше, ніж будь-що
чи будь-кого. Дуже важливо, щоб ми
також підкорялися Божому Слову. Це
один із проявів нашої любові до Бога.
авраам повірив Богу і став його другом.
ти також можеш повірити Богу, і Він буде
твоїм Другом.

С_ _ _ м_ _ , Б_ _ C_ _
п_ _ _ _ _ _ _ я_ _ _ .

Ісакавраам

/5

/6

/3
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ПрІЗВиЩЕ
та ІМ’я:Біблiйна година

рівень 2 Поштова Біблійна Школа
A6

ІСторІя 2: авраам кориться Богу
ЗоЛотий ВІрШ:

галатам 2:20

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

Прочитай:
Буття 22:9-14

Нарешті авраам та Ісак вийшли на вершину гори, де із каменя збудували
жертовника. Склавши на ньому дрова, авраам зв’язав Ісака і поклав його на дрова.

● Починаючи з літери “З” (біля стрілочки) і рухаючись у напрямку за
стрілкою, випиши букви через одну, щоб дізнатися, що авраам зробив на
вершині гори.

тоді він підняв ножа, щоб виконати веління Бога і принести йому в жертву
улюбленого сина Ісака. але раптом ангел господній з неба зупинив авраама і
сказав не вбивати хлопця.

● Впиши в кросворд 5 підходящих слів з попереднього абзацу.

авраам показав насправді, як сильно він любить Бога, підкорившись його слову.

Звівши очі, авраам побачив барана, що заплутався у кущах.

/2
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Біблiйна година
рівень 2 Поштова Біблійна Школа

● обведи тварину, яку побачив авраам.

порося баран кіт корова

Баран помер на жертовнику замість Ісака. яким же
щасливим був авраам, що його син живий!

Кожен з нас чинив гріх у своєму житті і заслуговує на
покарання смертю. але Бог послав Свого Сина, господа
Ісуса у світ. Ісус добровільно помер на хресті замість нас.
Він помер за гріхи всіх людей.

чи ти любиш його?

● Зафарбуй і вивчи напам’ять Золотий вірш, який нам більше
говорить про господа Ісуса.

“Живу вірою в

Божого Сина,
що мене полюбив, і

видав за мене
Самого Себе.”

галатам 2:20 /6

/2
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ПрІЗВиЩЕ
та ІМ’я:Біблiйна година

рівень 2 Поштова Біблійна Школа
A6

ІСторІя 3: Божа допомога
ЗоЛотий ВІрШ:

Псалом
120 (121):2

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

Прочитай:
Буття 24:1-28

авраам постарів і хотів упевнитися, що Ісак щасливо одружиться. тож наказав
своєму найголовнішому слузі знайти дружину для сина.

авраам запевнив слугу, що Бог допоможе йому знайти дружину для Ісака.

● У чому запевнив авраам свого слугу?

Б__ __ д __ __ __ __ __ __ __ йому
знайти дружину для Ісака.

Після тривалої подорожі слуга авраама зупинився біля криниці неподалік від міста
Нахор. Був уже вечір, і дівчата приходили до криниці по воду.

● Підкресли, біля чого зупинився слуга авраама.

криниця дерево будинок жертовник

Потім слуга попросив Бога показати йому серед дівчат ту, яка має стати дружиною
Ісаку. Він помолився, що дівчина, яка дасть йому води, а потім запропонує напоїти
його верблюдів, буде саме та, яку Бог призначив для Ісака, сина його господаря.

● Зафарбуй клітинку навпроти правильної відповіді.

Коли слуга прибув до міста:

Він знайшов місце, щоб
переночувати.

Він попросив Бога допомогти
йому.

Він продав верблюдів.

/3

/3

/2
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ВСього:

Біблiйна година
рівень 2 Поштова Біблійна Школа

Незабаром слуга побачив гарну дівчину, яка наближалася до криниці. Її звали ревека.
Коли він попросив пити, вона з радістю дала йому води і напоїла всіх його верблюдів.
тепер слуга знав, що Бог скерував його до тієї дівчини, яка стане нареченою Ісака.

● Напиши, як звали дівчину.

P __ __ __ __ __
● Домалюй колодязь і розфарбуй малюнок.

Слуга передав їй деякі коштовні подарунки від свого господаря авраама і запитав, чи
можна у їхньому домі переночувати. Коли ревека сказала, що у них достатньо місця,
слуга вклонився Богу і подякував йому за відповідь на молитву.

● Що слуга дав ревеці? П __ __ __ __ __ __ __ __ .

Де він зупинився переночувати? У д __ __ __ її батька.

Кому він подякував? Б __ __ __ .

● Напиши таК або НІ після наступних речень:

1. ревека відмовилася дати води слузі авраама. ...............

2. Слуга авраама просив Бога скерувати
його до хорошої дівчини. ...............

чи просиш ти Бога, щоб Він направляв тебе і допомагав тобі?

/4

/3

/4

/1
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ПрІЗВиЩЕ
та ІМ’я:Біблiйна година

рівень 2 Поштова Біблійна Школа
A6

ІСторІя 4: Божий вибір
ЗоЛотий ВІрШ:

Псалом
143 (144):15

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

Прочитай:
Буття 24:28-67

ревека побігла додому і розповіла родині про зустріч зі слугою авраама. Її брат
Лаван вибіг до криниці, привів слугу авраама додому і гостинно прийняв його.
Перед вечерею слуга розповів родині ревеки про мету своєї подорожі.

● Заповни кросворд.

1. Біля чого ревека залишила
слугу авраама?

2. Хто вибіг зустріти слугу?

3. Хто розповів сім’ї про слугу авраама?

Потім слуга розповів їм про Ісака та запитав, чи згодна ревека піти з ним. Її батько і
Лаван відповіли: “Це від господа, тож нехай вона стане дружиною Ісаку, якщо Бог
так хоче”.

● Напиши, що сказали батько та Лаван.

Уранці ревеку запитали, чи хоче вона повернутися разом зі слугою авраама, щоб
вийти заміж за Ісака. Вона погодилася.

У ті часи вважалося нормальним, коли родичі одружувалися між собою. ревека
була двоюрідною сестрою Ісака. Бог чудесним чином відповів на молитву слуги і
привів його до тієї, яку Він вибрав в дружини для Ісака.

Ц __ в __ __
г __ __ __ __ __ __ .

/6

/5
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Поверни урок до кінця
місяця на адресу:

Для поміток учителя: УСього:

СЕрІя а

Бали (виставляє вчитель)

ІСТОРІЯ 1:
ІСТОРІЯ 2:

ІСТОРІЯ 3:

ІСТОРІЯ 4:

Додаткові бали:

Усього:

рівень
2

● Напиши таК навпроти кожного правильного твердження.

Батько ревеки спланував зустріч із слугою. .............

Бог вибрав ревеку для Ісака. .............

Слуга змусив ревеку піти з ним. .............

Вдома Ісак все ще сумував за матір’ю, яка померла не так давно.
а ще йому, напевно, було цікаво, як там справи у слуги. якось
прогулюючись увечері, він побачив що наближаються верблюди.
І вже незабаром вітав ревеку у її новому домі – наметі своєї матері.

● З’єднай крапочки, щоб побачити нове помешкання ревеки.

Напиши ім’я чоловіка ревеки. I __ __ __ .

Ісак одружився з ревекою і дуже полюбив її. Вони були щасливі разом,
бо ревеку вибрав Бог для Ісака.

● Впиши необхідні слова.

одного вечора I __ __ __ побачив вдалині верблюдів.

Ісак повів р __ __ __ __ __ до намету своєї матері.

Вона стала його д __ __ __ __ __ __ __ .

1

2

3

4

5

6

7

8

9

/3

/3

/3

Level2_A6-UA_Layout 1  2022.03.21.  15:36  Page 8



Level2-A1-A6uk.indd   3 24/03/2022   12:17



LEVEL 1 A1
01/2019

Рівень 2 Біблійні історії
A1 - A6

© Bible Educational Services 2022. 
Visit www.besweb.com for information

Registered Charity UK CIO 1186004

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

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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