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Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

Господь Ісус помер, але на третій день воскрес. Потім, через декілька
тижнів, Він вознісся на Небеса. Перед тим, як залишити землю, Ісус
обіцяв послати Святого Духа, щоб Той допомагав учням розповідати
людям чудову новину про спасіння.
Зафарбуй
клітинки з
крапочками, щоб
дізнатися ім’я
Помічника, Якого
обіцяв послати
Господь Ісус.
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Невдовзі обітниця здійснилася! Учні Ісуса перебували в Єрусалимі.
Раптом зчинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалась і
переповнила ввесь дім, де вони були. Учні побачили наче вогонь, який
опустився на кожного з них. Це Дух Святий зійшов на учнів Ісуса Христа!
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1

●

Заповни кросворд.
1. Вони були разом в одному домі
в Єрусалимі.
2. Раптом ніби зірвалася .................. .

2

С

3

В Я Т И Й

Д У Х

3. Учні побачили наче ................ .
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рівень 2

●

З цього часу дванадцятьох учнів Господа Ісуса стали називати по-новому.
●

Напиши перші букви назв малюнків, і ти дізнаєшся як їх називали.

И

/4

Завдяки Духу Святому апостоли змогли розповідати про Бога мовами, яких вони досі
не знали. І люди, які прийшли на свято з інших країн, розуміли їх! Всі дивувалися, а
деякі сміялися і говорили, що апостоли понапивалися вина, але це була неправда.
●

Постав ГАЛОчКУ (V) навпроти ПРАВИЛьНОГО і ХРЕСТИК (Х) навпроти
НЕПРАВИЛьНОГО закінчення речення.
Коли зійшов Святий Дух, ...
... апостоли втратили свідомість.
... апостоли понапивалися.
... апостоли так злякалися, що ні з ким не розмовляли.
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... апостоли почали проповідувати іншими мовами.
Петро проповідував людям, які зібралися навколо. Він пояснив їм, що прихід Духа
Святого – це виконання пророцтв. А Ісус, Котрого вони розіп’яли - справді від Бога.
Ось чому Біблія називає Його...

...Господом
Ісусом Христом.
●

Акуратно розфаруй ці букви.

/5

Петро сказав людям, що вони повинні шкодувати про свої гріхи і попросити прощення у
Бога в ім'я Ісуса Христа. Того дня близько трьох тисяч людей стали учнями Господа
Ісуса. Бог і сьогодні очікує людей, які хочуть покаятися в своїх гріхах в ім'я Господа
Ісуса Христа.

ВСьОГО:

Біблiйна година A7

ПРІЗВИЩЕ
ТА ІМ’Я:

Рівень 2 Поштова Біблійна Школа

ІСТОРІЯ 2:

Петро зцілює кривого
ПРОчИТАЙ:

ЗОЛОТИЙ ВІРШ:

Дії 3:1-12

Псалом
144(145): 9

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

Уяви, як би ти почувався, якби не міг ходити!
Сьогодні ми дізнаємося про кривого, який не міг
ходити з самого народження. через це він не міг
працювати і просив милостиню. Тепер йому вже
понад 40 років! Кожен день його приносили до
воріт Божого храму в Єрусалимі. Там він сидів
цілий день, сподіваючись, що добрі люди дадуть
йому трохи грошей.
●

Допиши необхідні слова у реченнях,
після чого впиши їх у кросворд.
1
2

Є

1. Храм знаходився у місті ............................ .

Т

B

2. Кривого виносили до ............................ храму.
3. Ворота храму називалися ............................ .

3

I

К
4

4. Кривий чоловік просив ............................ у тих,
хто йшов до храму.

Ю

М
М
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Якось Петро та Іван ішли у храм, а кривий,
побачивши їх, почав просити у них милостиню.
Апостоли зупинилися і повернулися до нього.
Петро сказав: “Подивися на нас”. Кривий чоловік
пильно дивився на них, сподіваючись, що вони
йому щось дадуть!
●

Напиши імена цих двох апостолів.

П __ __ __ __ та I __ __ __

/4

У Петра того дня не було грошей, але він мав щось набагато краще! “Срібла й золота в
мене нема, - сказав Петро, - але, що я маю, даю тобі. В ім’я Ісуса Христа Назарянина
устань та й ходи!”
І, взявши хворого за руку, Петро допоміг йому підвестися. Тієї ж миті кістки й суглоби
хворого зміцнилися, і він вперше у своєму житті почав ходити!
●

Напиши ТАК або НІ навпроти наступних речень.

Петро дав кривому трохи грошей.

................

Сила Господа Ісуса зцілила кривого.

................

Кульгавий встав на свої ноги самостійно.

................

Кістки та суглоби кривого зміцнилися.

................

/4

чоловік був дуже щасливим! Він ходив і скакав на радощах.
Але найважливіше те, що він хвалив Бога. Він знав, що сила Господа
Ісуса зцілила його.
●

Допиши слова, які сказав Петро.

В __ __’ __ Ісуса Христа
Назарянина у __ __ __ __ __
т __ й х __ __ __ .
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Біля храму панувало велике здивування. Люди були вражені тим, що сталося. “чому ви
так дивуєтеся? - запитав Петро. - Бог зцілив цього чоловіка силою Господа Ісуса”.
Це велике чудо свідчить про те, що Ісус, Який помер на хресті, зараз живий на небі і
продовжує справу, яку Він розпочав на землі.
●

Розфарбуй ці слова.

Силою Господа
Ісуса зцілений

цей чоловік.

Ми також потребуємо Господа Ісуса. Тільки Він може зцілити від гріха наше серце і
зробити нас здатними чинити добро. чи дякував ти Йому коли-небудь за це?

ВСьОГО:

/4

Біблiйна година A7

ПРІЗВИЩЕ
ТА ІМ’Я:

Рівень 2 Поштова Біблійна Школа

ІСТОРІЯ 3:

Петро у в’язниці
ПРОчИТАЙ:

ЗОЛОТИЙ ВІРШ:

Дії 4:1-22

Євреям 13:6

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

Натовп навколо Петра та Івана усе
збільшувався. Всі знали, що Ісус помер.
Петро говорив людям, що Бог воскресив
Ісуса з мертвих. І тепер кривий, який
раніше просив милостиню, був зцілений
силою воскреслого Господа Ісуса.

●

Що сказав Петро про те, що Бог зробив з Ісусом?

Бог в _ _ _ _ _ _ _ в Ісуса з м _ _ _ _ _ х.
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Коли Петро проповідував, до них підійшли начальники храму. Вони були дуже
сердиті, бо Петро говорив про Ісуса, що Він воскрес із мертвих. Вони одразу ж
арештували двох апостолів і вкинули їх у в’язницю до ранку.
●

Напиши імена двох апостолів, яких арештували.

П __ __ __ __

I __ __ __

/4
Наступного ранку зібралося багато поважних юдейських начальників, щоб вирішити,
що робити з Петром та Іваном. Коли апостоли постали перед ними, їх запитали:
“Якою силою чи яким ім’ям ви те робили?” Петро розповів перед судом те саме, що
говорив перед натовпом напередодні у храмі.

●

Впиши правильно ці слова, щоб показати, що сказав Петро.
розп’яли

Ісуса

здоровий

воскресив

Ім’ям ......................... Христа Назарянина, що Його
................................... ви, то Його ................................... Бог із мертвих,
Ним поставлений він перед вами ......................... !
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Начальники не знали, що робити з Петром та Іваном. Вони вивели апостолів, щоб
обговорити це питання без них. Вони не могли заперечити, що сталося чудо, бо зцілений
чоловік стояв перед ними. Єдине, що вони могли зробити, - це заборонити їм
проповідувати про Ісуса. Ось так зробивши, начальники відпустили їх.
●

Лише ДВА речення з нижченаведених є правильними.
Напиши ТАК навпроти них.
1. Петра та Івана відпустили.

................

2. Петро та Іван втекли, коли суд обговорював питання без них.

................

3. Суд подякував Богу за зцілення людини.

................

4. Апостолам наказали не проповідувати про Ісуса.

................
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Петро та Іван були сміливими. Вони не боялися, незважаючи на небезпеку.
Ось що вони сказали:

Ми не можемо не казати про те,
що бачили й чули!

Дух Святий допомагав їм стояти твердо за Господа Ісуса. Він допоможе і нам, якщо
будемо робити те, чого хоче Господь!
●

Розфарбуй і вивчи напам’ять вірш із Біблії.

Господь мені
помічник.
Євреям 13:6

ВСьОГО:
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Біблiйна година A7

ПРІЗВИЩЕ
ТА ІМ’Я:

Рівень 2 Поштова Біблійна Школа

ІСТОРІЯ 4:

Петро звільнений
ПРОчИТАЙ:

ЗОЛОТИЙ ВІРШ:

Дії 4:23-31

Матвія 6:33

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

Якими, напевно, щасливими були Петро та Іван,
коли їх відпустили після допиту на суді у
Єрусалимі! Вони одразу ж пішли розповісти іншим
християнам про все, що з ними сталося, а також
про те, що їм було наказано не проповідувати про
їхнього Господа і Спасителя Ісуса.
●

Підкресли ПРАВИЛьНИЙ варіант у кожному з речень:
1. Апостолів ПОБИЛИ / ЗАКРИЛИ / ЗВІЛьНИЛИ після суду.
2. Суд відбувався у РИМІ / ЄРУСАЛИМІ / ВІФЛЕЄМІ.
3. Залишивши дім суду, вони пішли до

/3

ПОНТІЯ ПИЛАТА / ЦАРЯ ІРОДА / СВОЇХ ДРУЗІВ-ХРИСТИЯН.
Всі уважно вислухали апостолів. чи будуть вони й далі розповідати про Господа
Ісуса, чи послухаються наказу суду?

Вони знали, що мають бути слухняними Господу Ісусу понад усе. А Він заповів їм
поширювати Добру Новину про Нього по всьому світу. Віруючі дуже любили Господа
Ісуса, тож вирішили коритися Йому. Але непокора рішенню суду могла принести
великі проблеми! Що їм тепер робити?
●

Заповни кросворд.

2

3

1. Християни завжди повинні бути такими
перед Богом.
2. Місто, де знаходився суд.

4

Є

I

5

H

I

1

H

C

И

C

3. Той, Кого ми завжди повинні ставити на
перше місце.

У

4. Один із апостолів.
5. Господь Ісус наказав Своїм учням
звіщати Добру ................ .

M
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рівень 2

Розважаючи про те, що їм тепер робити, вони вчинили дуже мудро –
звернулися до Бога. Віруючі схилилися на коліна! Вони вірили, що Бог
може дати їм відвагу говорити про Господа Ісуса. Вони також просили,
щоб Бог і надалі чинив чудеса в ім’я Господа Ісуса, які будуть
підтвержувати правдивість їхньої звістки про Ісуса.
●

Розшифруй слова у цих реченнях.
1. Вони вирішили РИЯКТОСИ _ _ _ _ _ _ _ _ Господу Ісусу,
а не юдейському УДСУ _ _ _ _ .
2. Вони РЛИВІИ _ _ _ _ _ _ , що Бог може дати їм
ГАВДІВУ _ _ _ _ _ _ _ говорити про Господа Ісуса.

/8

Інколи нам доводиться довго чекати відповіді на
наші молитви. Не так було з Петром, Іваном та
їхніми друзями! Бог одразу ж дав відповідь
дивним чином. Вся будова затряслася, а учні
наповнилися Святим Духом. Без жодного страху в
серці вони пішли проповідувати Боже Слово.
Іноді нам буває важко прийняти правильне
рішення. Але ЗАВЖДИ найкраще ставити Господа
Ісуса на ПЕРШЕ МІСЦЕ і КОРИТИСЯ Йому.
●

Розфарбуй і вивчи напам’ять цей текст із Біблії.

Шукайте ж
найперш Цaрства
Божого.
/3
Матвія 6:33
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Усього:
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Адреса:
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Data urodzenia:
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Індекс:
Telefon:
Дата
e-mail:народження:
Вчитель:
Do naniesienia przez prowadzącego:

ІСТОРІЯ 1:

Біблійна година

Петро допомагає Тавіті
ПРОЧиТАЙ:

ЗОЛОТиЙ ВІРШ:

Дії 9:32-43

Дії 9:42
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Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

Петро ходив до багатьох сіл та
міст, розповідаючи людям про
господа Ісуса.

●

Як називалося містечко,
де жила Тавіта?

/3

Й
Тавіта любила господа Ісуса. Саме
тому вона робила багато добра людям.
Вона допомагала бідним.
Також вона шила одяг тим, хто його
потребував.
●

Чому Тавіта допомагала іншим
людям?
Тому що вона л __ __ __ __ __
господа Ісуса.

/4

рівень 2

У містечку Йоппія жила добра
християнка на ім’я Тавіта.

Але одного разу Тавіта захворіла і померла. Всі дуже сумували.
●

Підкресли речення, яке говорить про те, що всі відчували, коли померла Тавіта.

Всі раділи.

/3

Всі сумували.

У цей час Петро був у містечку Лідда. Двоє чоловіків прийшли, щоб покликати Петра.
Вони сказали йому: “Не гайся прибути до нас”.
●

Що чоловіки сказали Петру?

Н_ г ____
п ______
д _ н _ _.

/4
Петро зразу ж попрямував до містечка, де жила
Тавіта. Коли він прибув до її дому, то схилив
коліна і помолився. Потім Петро сказав: “Тавіто,
вставай!”
Тавіта розплющила очі, і Петро допоміг їй
підвестися. Вона була жива та здорова!
Завдяки цьому чуду багато людей повірили у
господа Ісуса і стали християнами.
Чи повірив ти у господа Ісуса? ________
●

Розфарбуй ці слова.

“Багато хто в
Господа
ввірували”.
Дії Апостолів 9:42

ВСьОгО:

/6

Біблiйна година A8

ПРІЗВиЩЕ
ТА ІМ’Я:

Рівень 2 Поштова Біблійна Школа

ІСТОРІЯ 2:

Петро бачить видіння
ПРОЧиТАЙ:

ЗОЛОТиЙ ВІРШ:

Дії 10:9-23

Івана 3:16

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

Після того, як Тавіта ожила, Петро
ще деякий час перебував у Йоппії в
домі Симона.
Петро думав, що господь Ісус помер
тільки за Свій народ – євреїв.
Тут, в Йоппії, Бог дав Петру дуже
важливий урок.
●

У чийому домі перебував Петро? (Підкресли правильну відповідь).
У домі Симона

У домі Тавіти

У домі Пилипа

/3

Опівдні Петро молився. Бог, використовуючи видіння, допоміг зрозуміти йому, що
Ісус Христос помер не тільки за євреїв.
●

Що Петро робив опівдні?

М __ __ __ __ __ __ .

/3

Тричі Бог показував Петру, що всі, а не тільки єврейський народ важливі для Нього.
У той час, поки Петро роздумував над тим, що сказав йому Бог, до дому підійшли
троє чоловіків. Вони запросили Петра піти з ними до дому Корнилія, римського
воєначальника.
●

Розфарбуй число чоловіків, які прийшли по Петра.

1463

/3

Корнилій жив за 64 км від Йоппії, у Кесарії. Для Петра він був іноземцем. Петро ще
ніколи не проповідував не євреям. Що ж зробить Петро?

Петро запам’ятав те, чого щойно навчив його Бог – господь цінує кожну людину, і немає
значення, з якої вона країни.
1

●

Відповіді до цих запитань запиши у кросворді.

2

K
Я

Й

1. Як звали чоловіка, який запросив Петра?
2. Як називалося місто, де жила Тавіта?
3. Як звали чоловіка, у домі якого
жив Петро?

3

H

C

4. Що робив Петро в обідню пору?

4

Я

M

/8

Й
Наступного дня Петро вирушив з трьома чоловіками
до Корнилія.

Якщо ми повірили у господа Ісуса, це чудово! Але
Добра Новина про господа Ісуса не тільки для нас вона для кожного. Для тих, хто вчиться разом з нами
у школі, для всіх, хто на вулиці, і для всього світу!
Проси Бога допомогти тобі розповідати іншим про
Ісуса.
●

Розфарбуй ці слова.

“Розповідайте про славу
Його між поганами, про
чуда Його між усіми
народами”
/3
Псалом 95(96): 3

ВСьОгО:

Біблiйна година A8

ПРІЗВиЩЕ
ТА ІМ’Я:

Рівень 2 Поштова Біблійна Школа

ІСТОРІЯ 3:

Петро та Корнилій
ПРОЧиТАЙ:

ЗОЛОТиЙ ВІРШ:

Дії 10:23-48

Дії 10:43

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

Петро і троє чоловіків лише на другий день
дісталися дому Корнилія у Кесарії. Корнилій
уже чекав на них.
Він запросив близьких друзів та родичів до
себе, щоб послухати слів господа, які має
передати їм Петро.
●

Кого запросив Корнилій, щоб послухати
Петра?

Своїх д __ __ __ __ __

/4

та р __ __ __ __ __ __.
Коли Петро зайшов у дім, Корнилій впав навколішки перед ним. Але Петро сказав:
“Устань, бо й сам я людина!”
●

Що Петро сказав Корнилію?

У __ __ __ __ __ , б __
й с __ __ я
л __ __ __ __ __ !

“Бог сказав мені послати по тебе”, - сказав
Корнилій Петру.
“Ми всі хочемо почути, що Бог має нам
сказати”.

/4

●

Хто сказав Корнилію послати по Петра? Підкресли правильну відповідь.
Симон

Тавіта

/3

Бог

Петро звернувся до Корнилія, його сім’ї та друзів.
●

Напиши перші букви малюнків, щоб дізнатися про Кого розповідав Петро.

ПРО

У
/5
Коли Петро говорив, вони всі увірували, і Бог простив їхні гріхи.
Петро тепер знав, що Добра Новина про господа Ісуса спасає не тільки євреїв, але й
кожного в усьому світі, незалежно від національності!
●

Розфарбуй ці слова з Біблії

“Кожен
Нього,
прощення
ггріхів”.
хто вірує в

одержить

/4

Дії Апостолів 10:43

ВСьОгО:

Біблiйна година A8

ПРІЗВиЩЕ
ТА ІМ’Я:

Рівень 2 Поштова Біблійна Школа

ІСТОРІЯ 4:

Петро знову у в’язниці
ПРОЧиТАЙ:

ЗОЛОТиЙ ВІРШ:

Дії 12:1-19

Якова 5:16

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

Цар Ірод не любив
послідовників
господа Ісуса. Він
навіть убив одного з
Апостолів – Якова.
Незабаром після
цього, Петра
заарештували і
кинули до в’язниці.

●

Обведи правильну відповідь до кожного з наступних речень.

Хто не любив послідовників господа Ісуса? Цар Ірод

Петро

Яків

Кого було вбито?

Царя Ірода

Петра

Якова

Кого було вкинуто до в’язниці?

Царя Ірода

Петра

Якова

/6

Всі християни, друзі Петра, зібралися разом, щоб молитися за нього.
У в’язниці, вночі, саме перед судом, Петро міцно спав. Він був прикутий ланцюгами
до двох охоронців, коли раптом з’явився Ангел і розбудив його!
●

Хто прийшов розбудити Петра?
А __ __ __ __

“Мерщій вставай”, - сказав Ангел. Ланцюги впали з рук Петра. Він підвівся і
послідував за Ангелом через в’язничні двері.
Ніхто їх не зупинив. Охоронці не кричали: “Зупиніть того чоловіка! Він утікає!”
Здавалося, всі міцно сплять.

/2

рівень 2

Петро подумав, що бачить сон. Але коли Ангел вивів його із в’язниці у
місто, Петро почав усвідомлювати, що Бог спас його!
●

Напиши ТАК або НІ.
Петро не спав, коли з’явився Ангел.

............

Спочатку Петро думав, що бачить сон.

............

Петро зрозумів, що Бог спас його.

............

/6

Одразу ж Петро попрямував до дому, де його друзі-християни молилися
за нього. Коли він постукав у двері, вийшла Рода, служниця дому. Вона
побігла сказати іншим: “Петро стоїть біля дверей!” Спочатку вони не
повірили.
●

Що сказала Рода?

П __ __ __ __
с __ __ __ __ __ б __ __ __
д __ __ __ __ __!

/4

Однак коли вони відчинили двері, то побачили, що це справді Петро!
Як вони раділи та хвалили Бога, що Він відповів на їхню молитву і звільнив
Петра!
●

Розфарбуй слова.
З Якова 5:16 ми можемо дізнатися, що

молитва
сильною

праведного є
та

/2

ефективною.
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ІСТОРІЯ 1:

Біблійна година

Любов до себе у
житті братів

ПРОЧиТАЙ:

ЗОЛОТиЙ ВІРШ:

Буття 25:19-34

Дії Апостолів
10:43 (б)

A9

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

Ісак та Ревека були дуже раді, коли у них
народилося двоє хлопчиків. Ісав та Яків були
двійнятами, але відрізнялися один від одного.
Шкіра Ісава була вкрита волоссям, і коли він
виріс, то любив полювати в степах. А шкіра
Якова була гладенькою, і він більше
полюбляв працювати удома.
●

Напиши імена членів усієї сім’ї на
“сімейному дереві”.

Батько

Мати

I__к

Р __ в __ к __

Син

І __ a __

Син

Я __ і __

/8
Сумно, але ця сім’я не була
досконала. У батька і матері
були свої улюбленці.
●

Впиши імена,
розмістивши букви в
правильному порядку.
Ісак більше любив
__ __ __ __ __ . (А С А В І)
Ревека більше любила
__ __ __ __ __ . (О В А К Я)

/2

рівень 2

Чи ти часом не з двійнят? Можливо, знаєш
таких? Інколи дуже важко розрізнити двійнят так вони бувають схожі між собою.

Ісав народився першим, тож мав особливі переваги. Після смерті батька він став би
головою роду. Також йому призначалась більша частина маєтку та благословінь.
Ці особливі права називаються перворідством.
Одного разу Яків приготував суп із сочевиці, а Ісав щойно повернувся з полювання і був
дуже голодним. Він відчув приємний запах супу!
“Дай мені поїсти супу, бо я дуже голодний”, - попросив Ісав.
Яків вирішив скористатись цим і обміняти суп на щось інше.
“Я дам тобі супу, якщо ти віддаси мені своє перворідство”, - сказав він.
Ісав не зупинився подумати, він був дуже голодний! Він не зважив, що перворідство
набагато дорожче за тарілку супа. Обидва брати у цій ситуації повелися не дуже добре.
●

Допиши необхідні слова.

Дай мені
п __ __ __ __ __ с ______.

Віддай мені
с __ __ __ п __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

/5
Інколи ми дбаємо тільки про себе, щоб задовольнити власні бажання, подібно до Ісава
та Якова. А це неправильно.
●

Напиши першу букву кожного малюнка, щоб дізнатися, як Біблія називає те,
що ми робимо неправильно.

/5
Ми всі згрішили і потребуємо Божого прощення, якщо хочемо потрапити на Небо.
господь Ісус помер, щоб і ти міг отримати прощення гріхів.

ВСьОгО:

Біблiйна година A9

ПРІЗВиЩЕ
ТА ІМ’Я:

Рівень 2 Поштова Біблійна Школа

ІСТОРІЯ 2:

Яків обманює свого батька
ПРОЧиТАЙ:

ЗОЛОТиЙ ВІРШ:

Буття 27:1-29

1 Івана 5:17 (а)

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

Ісак постарів і став дуже погано
бачити. Перед смертю він захотів
поблагословити свого перворідного
улюбленого сина Ісава.
“Піди у поле і вполюй дикого звіра,сказав він Ісаву. - Приготуй його для
мене, і я благословлю тебе”. Ісав,
узявши лука та стріли, пішов на
полювання.
● Домалюй Ісаву лука та стрілу і
розфарбуй малюнок.

/3

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. Бо у мене шкіра гладенька, а в Ісава волохата”.
“Роби, як я сказала”, - мовила Ревека. І вони спланували, як обманути старенького
Ісака.

●

Заповни кросворд.

1

Я

3

І

1. Хто був улюбленим сином матері?
2. Хто підслухав розмову?
3. Хто був улюбленим сином батька?
4. Місце, куди Ісав пішов на полювання.

5. Яких двох тварин Ревека приготувала для Ісака?

2

Р

В
5

4

П
Т

К
Е

Приготувавши страву, Ревека прикрила шию та руки Якова козячим хутром.
Він також надів одяг Ісава, взяв страву і пішов до батька! “Хто ти, мій сину?” запитав Ісак. “Я - Ісав”, - відповів Яків.

/10

●

Яку неправду сказав Яків старому батькові?

/2

Яків сказав: “__ __ __ __ __”
●

Як Яків обманув свого сліпого батька? Впиши необхідні букви.
Він надів о __ __ __

/1

І __ __ __ __ .
Ісак щось запідозрив, адже голос
був голосом Якова, та коли він
доторкнувся до сина, то подумав,
що це, певно, Ісав.
Він був одягнений, як Ісав.
На дотик був, як Ісав.
Запах одягу був, як запах
одягу Ісава.
Але хто це був?

●

Зафарбуй клітинки, де є крапочки, і ти дізнаєшся, хто це був.

/4
Ісак благословив Якова. Коли Ісав дізнався, що сталося, він
дуже засмутився та зненавидів свого брата.
Коли ми робимо щось неправильно, хитруємо чи кажемо
неправду, ми дратуємо інших людей, але більше того - ми
грішимо проти Бога.

ВСьОгО:

Біблiйна година A9

ПРІЗВиЩЕ
ТА ІМ’Я:

Рівень 2 Поштова Біблійна Школа

ІСТОРІЯ 3:

Бог обіцяє благословити Якова
ПРОЧиТАЙ:

ЗОЛОТиЙ ВІРШ:

Буття 28:1-22

Буття 28:16

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

Ти завжди жив в одному й тому самому будинку? Інколи нам доводиться
переїжджати до іншого міста чи села. Ісак сказав своєму сину Якову йти до Харану,
до його дядька Лавана, і одружитися з однією з його дочок. А оскільки Ісав збирався
вбити свого брата, то Яків, не гаючись, вирушив у дорогу!
●

На вказівнику напиши назву
міста, до якого збирався йти Яків.

●

Обведи ім’я дядька Якова.
Авраам

Лаван

X____

/5
/2

Ісав

Отож, Яків вирушив у
дорогу. Коли настала ніч,
то він ліг спати у місці,
званому Луз. У головах
поклав собі камінь.
Вночі Яків побачив дуже
дивний сон. Йому снилися
сходи. Один їхній кінець
був на землі, а інший
сягав Неба.
●

Напиши перші букви кожного малюнку, щоб дізнатися, хто піднімався вгору і
спускався вниз сходами.

Е

и
/5

Уві сні Бог промовив до Якова. Він пообіцяв благословити
Якова і його сім’ю. Бог сказав: “Я буду з тобою і
охоронятиму тебе всюди, куди ти підеш. І поблагословлю
всі народи через твоїх нащадків”.

Небеса

Пам’ятаєш про недобрі вчинки Якова?
Кожна людина схожа на Якова. Ми всі чинили зле.
Бог любить кожного так, як любив Якова. І тому Бог не
пожалів Свого Сина Ісуса, Який помер за нас на хресті.
Померши за наші гріхи, Ісус став для нас “драбиною” від
землі до Неба, від нас до Бога.
●

Постав галочку (V) навпроти правильного речення
і хрестик (X) - навпроти неправильного.
1.

Яків у ногах поклав собі камінь.

2.

Бог любив Якова.

3.

Бог любить нас.

4.

Ісус помер за нас на хресті.

люди

/4

Якову стало страшно. Він почав роздумувати про Бога. Яків дав Богу обітницю, що коли
в безпеці повернетьсяся до батьківського дому, тоді господь буде його Богом.
●

Допиши необхідні букви у словах, які Бог вже сказав йому:

“Я буду з т__ __ __ __ і
о __ o __ __ н __ т __ __ у
тебе”.

/4

Згодом Яків ще переконається, що Бог виконує Свої обітниці!
Ось чому ми не повинні боятися довіряти Богу.

ВСьОгО:

Біблiйна година A9

ПРІЗВиЩЕ
ТА ІМ’Я:

Рівень 2 Поштова Біблійна Школа

ІСТОРІЯ 4:

Яків знаходить собі дружину
ПРОЧиТАЙ:

ЗОЛОТиЙ ВІРШ:

Буття 29:1-30

Числа 32:23

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

Яків пішов до свого
дядька Лавана і його сім’ї
у Харан. Він ніколи їх не
бачив, і вони не знали,
що Яків іде до них. Після
довгої подорожі Яків
зустрів декількох пастухів
з отарою біля криниці.
“Звідки ви?” - запитав
Яків.
“З Харану”, - відповіли
пастухи.
“Чи знаєте ви Лавана?” - запитав Яків.
“Так, - відповіли вони, - ось і його дочка Рахіль наближається з отарою овець свого
батька”.
Як зрадів Яків, зустрівши свою родичку! Бог обіцяв оберігати його і привів
у потрібне місце.
●

Допиши імена людей з прочитаної історії.

Я __ __ __

Р __ __ __ __ ь

Яків допоміг Рахілі напоїти
овець, потім розповів, що
він її родич. Рахіль побігла
додому і переказала все
своєму батькові.

/4

Л __ __ __ __
Батько

Л____
Дочка

Л__

Дочка

Р _ _ _ _ь

Лаван запропонував Якову
залишитися з ними. Яків
погодився працювати у
свого дядька. У Лавана
була ще одна дочка - Лія.
●

Напиши імена на “сімейному дереві”.

/6

рівень 2

Минув місяць, і Лаван сказав: “Ти не повинен
працювати у мене без оплати. Скільки ти хочеш?”
Яків не просив грошей. Він покохав Рахіль і
сказав, що буде працювати за неї сім років.
Лаван погодився, але коли минуло сім років, він
обманув Якова, віддавши йому Лію замість
Рахілі! Яків не хотів одружуватися з Лією!
●

Допиши необхідні слова.
“Чому ти обманув мене? - запитав Яків. - Я працював

/4

на тебе с __ __ років за Р __ __ __ __ ь ”.
Лаван відповів, що Лія повинна вийти заміж першою, бо вона старша.
Бідолашний Яків! Його обманули так само, як колись він обманув свого
батька.
Як часто те зло, яке ми чинимо іншим, повертається до нас! Біблія каже:
“І знайте, що ваш гріх знайде вас” (Числа 32:23).
●

Обведи правильні відповіді.
Скільки дочок мав Лаван?

1 2 3

/3

Скільки років працював Яків до
того, як одружився з Лією?

5 6 7

/3

У ті часи чоловіки могли мати більше однієї дружини, хоча це було проти
Божої волі. Через тиждень після одруження з Лією Яків одружився також і
з Рахіллю.
Однак Яків мусив працювати на свого дядька інші сім років.
Бог виховував Якова, і він упокорився Богу.
Бог виконав Свої обітниці та благословив Якова.
Бали

(виставляє вчитель)
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ІСТОРІЯ 1:

Степан помирає за
віру в Ісуса

Біблійна година
ПРОчиТАй:

ЗОЛОТий ВІРШ:

Дії 6:8-15
7:54-60

1 Івана 4:19

A10

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

Після того як Господь Ісус повернувся на Небо, багато людей увірували у
Нього. Ці люди, які любили Господа Ісуса, стали членами Божої церкви у
Єрусалимі. Одним із служителів церкви був Степан. Це був дуже добрий
чоловік, який служив Господу Ісусу, допомагаючи іншим людям. Він був
наповнений Святим Духом і часто проповідував про Ісуса.
Допиши слова, які показують те, що робив Степан.
Він с __ __ __ __ __ Господу Ісусу.
Він д __ __ __ __ __ __ __ __ іншим людям.
Він п __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ про Ісуса.
Декому з юдеїв не подобалося, що Степан проповідував про Ісуса. Вони
привели його в суд, де неправдиво звинувачували. Це було великим
випробуванням для нього, але Степан не боявся. Не має значення, що
йому говорять, або чим погрожують - Господь Ісус завжди з ним.
Розлючені юдеї бачили спокійне та добре обличчя Степана. Біблія
говорить, що його лице бачили, як лице Божого Ангела!
Коли йому надали слово, він пояснив присутнім у суді, що Ісус Спаситель. А коли нагадав, що вони вбили Ісуса, це дуже розлютило всіх.
Степан, підвівши очі, побачив Небо відкритим: “Я бачу Ісуса, що стоїть по
правиці Божій”, - сказав він. Та вони ще більше розлютилися, гучним
голосом стали кричати і затуляти собі вуха.

/6

рівень 2

●

●

Постав галочку (V) навпроти правильної відповіді, а хрестик (Х) неправильної.
Юдеї були розлючені на Степана, бо:
він бачив Господа Ісуса у небі.

/6

він сказав їм, що вони вбили Ісуса.
він вкрав їхні гроші.
Тепер вони ще більше хотіли вбити
його. Накинувшись, схопили його та
повели за місто і почали кидати в
нього велике каміння.

Такий вид покарання був передбачений
законом у ті часи. його застосовували
до тих, хто грубо порушував Божий
закон. А також до тих, хто говорив
зневажливі слова на Бога.
Але Степан не порушував Божого
закону. Насправді він дуже любив та
поважав Бога. Він любив і людей, саме
тому і пояснював їм істину про Бога. І
тепер ці злі люди з ненавистю кидали в
нього каміння. Перед смертю Степан
попросив Ісуса Христа простити цих
жорстоких людей.
Степан був вірний Богу, бо мав приклад вірності Господа Ісуса, Який віддав Своє життя
за кожного з нас.
●

Напиши відповіді у кросворді.

1

1. Степан був сповнений Духа ............ .
2. Юдеї вивели Степана за ............... .

2

3. Степан бачив відкрите .................. .
4. Він молився, щоб Бог ................. його ворогів.

3
4

5. Юдеї кидали у Степана .................. .
6. Золотий вірш записаний у 1
посланні ................... 4:19.

●

5
6

С
Т
Е
П
А
Н

/6
/2

Розфарбуй Степанове ім’я у кросворді.

ВСьОГО:

Біблiйна година A10

ПРІЗВиЩЕ
ТА ІМ’Я:

Рівень 2 Поштова Біблійна Школа

ІСТОРІЯ 2:

Пилип ділиться Доброю Новиною
ПРОчиТАй:

ЗОЛОТий ВІРШ:

Дії 8:26-40

Дії 8:35

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

Пилип також вірив у Господа Ісуса і багато розповідав про Нього. Зазвичай він
проповідував у містах і селах, де мешкає багато людей. Але якось Ангел сказав
йому йти на дорогу, на якій було дуже мало людей.
●

Розфарбуй той малюнок, на якому показано, куди був посланий Пилип.

/2
Вдалині з’явилася колісниця. Коли вона наблизилася, він побачив у ній поважного
чоловіка. Мандрівник їхав у далеку-далеку країну Етіопію, де служив скарбником у
цариці. Вельможа повертався додому після поклоніння в єрусалимському Храмі.
Дух Святий сказав Пилипу підійти до колісниці. Наблизившись, Пилип почув, як він
читає один з розділів Біблії.
●

Викресли неправильні речення.
чоловік їхав на ослі.
Він жив у Етіопії.
Він служив у царя.
Він читав з Біблії.
Він їхав додому.

/5

“чи розумієш ти, що читаєш?” - запитав Пилип.
“Як я можу розуміти, - відповів чоловік, - якщо хтось не пояснить мені?”
І одразу ж етіоплянин запросив Пилипа сісти біля нього у колісниці. У тексті з Біблії,
який він читав, оповідалося про смерть якоїсь особливої Людини. Етіоплянин не міг
цього зрозуміти! Тоді Пилип пояснив, що Тією Особою був Господь Ісус, Який
дозволив розіп’яти Себе на хресті за наші гріхи.

●

Розфарбуй усі букви крім х, е і з, щоб дізнатися, про що Пилип проповідував
етіоплянину.

xедобрузxезxновинуезxпроехз
xезxГосподаехехзІсуса /3
Дуже швидко етіопський
вельможа зрозумів, що
потребує Божого прощення.
Пилип пояснив, що йому
необхідно попросити Господа
Ісуса стати його Спасителем. Не
вагаючись, етіоплянин запросив
Господа Ісуса в своє серце!
Коли вони продовжили
подорож, етіоплянин сказав:
“Ось вода, що заважає мені
охреститися?”
Вони зупинили колісницю, і
Пилип та етіоплянин увійшли у
воду. Пилип охрестив його. Це
означало, що тепер він став
послідовником Господа Ісуса і
житиме так, як того хоче Бог.
Після цього Дух Святий забрав Пилипа проповідувати в інших місцях. А етіоплянин
поїхав далі, переповнений радістю. Він був такий щасливий, що хотів розповісти людям
своєї країни про Господа Ісуса.
●

Розмісти наведені нижче речення у правильній послідовності, пронумерувавши їх
від 1 до 6. Номер 1 наведено тобі для прикладу.
___

Вони обидва увійшли до води.

___

Пилип залишив його.

1
___

Етіоплянин повірив в Ісуса.

___

Пилип охрестив його.

___

Етіоплянин поїхав додому дуже щасливий.

___

Етіоплянин побачив воду.

/10

чи радієш ти з того, що маєш можливість читати Біблію - Слово Боже? Вивчай її, і тоді
Бог і твоє життя переповнить радістю, як і того чоловіка з Етіопії.

ВСьОГО:

Біблiйна година A10

ПРІЗВиЩЕ
ТА ІМ’Я:

Рівень 2 Поштова Біблійна Школа

ІСТОРІЯ 3:

Зустріч Ісуса з Савлом
ПРОчиТАй:

ЗОЛОТий ВІРШ:

Дії Ап. 9:1-9

2 Коринтянам
5:17

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

Савл ненавидів Ісуса! Він не вірив у те,
чого навчав Ісус, і в те, що Він - Син
Божий. Савл вважав правильним
переслідувати людей, які любили Ісуса.
●

Передивися урок №1.
Кого вкаменували до смерті?
C __ __ __ __ __ __ .

/2

Савл був там, коли все це відбувалося. Він схвалював побиття Степана. Тепер він
шукав інших віруючих в Ісуса, в’язав і приводив на суд у Єрусалим. Савл дізнався,
що в одному далеко розташованому місті живуть християни.
●

Напиши першу букву кожного малюнку, щоб дізнатися назву міста, в яке
вирішив іти Савл.

/3
Савл зі своїми друзями був уже неподалік від міста, як раптом його осяяло яскраве
світло з Неба. Савл, злякавшись, упав на землю. “Савле, Савле, чому ти Мене
переслідуєш?” - почув він голос.
“Хто Ти, Пане?” - запитав переляканий Савл.
“Я Ісус, що його переслідуєш ти”, - відповів
голос.
Тепер Савл зрозумів, що Ісус - Син Божий, що
Він живий, і перебуває на Небі. Савл
помилявся щодо Ісуса. Тепер йому багато
потрібно змінити в своєму житті! Савл не знав,
що робити. Господь Ісус наказав Савлу іти в
місто, де йому скажуть, що він має робити. Але,
підвівшись, він зрозумів, що осліп, і його друзі
допомогли йому дійти до міста!

●

1

Запиши відповіді у кросворд.
2

1. Савл давав віруючих до ........... .
2. Дорогою у Дамаск його осяяло ............ з неба.

4

M
C

й
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I

Після зустрічі Господа Ісуса з Савлом,
у Савла почалося нове життя.
●

O

3

3. його друзі допомогли йому дійти до .......... .
4. Савл не міг бачити; він був ............. .

C B
Я

A

Подивися на ці три слова. Використай їх, щоб закінчити Золотий вірш.
стародавнє

Христі

нове

“Тому то, коли хто в __ __ __ __ __ __, той створіння нове,
- __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ минуло, ото сталось __ __ __ __!”

/3

Відтепер життя Савла стало зовсім іншим.
●

Допиши букви, щоб дізнатися, що СТАРОДАВНЄ минуло, і чого більше не
було в його житті.
Ненависть до І __ __ __ __.
Не __ __ __ __ сть до послідовників Ісуса.

/4

Невірство у те, що Ісус - Б __ __ __ й С __ __ .

Кожна людина грішна і чинила зле. Тільки Господь
Ісус може звільнити від гріха. Тільки Він може дати
силу жити по-новому.
Він допоможе нам щодня робити те, що правильно,
якщо ми довіряємо і коримося йому, як Савл.

ВСьОГО:

Біблiйна година A10

ПРІЗВиЩЕ
ТА ІМ’Я:

Рівень 2 Поштова Біблійна Школа

ІСТОРІЯ 4:

Нове життя Савла
ПРОчиТАй:

ЗОЛОТий ВІРШ:

Дії 9:10-23

Дії 9:20

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

Уві сні Бог сказав Ананію піти до Савла. Ананій чув, як
погано поводився Савл з людьми, які любили Ісуса, і
спочатку не хотів іти. Але Господь пояснив, що життя
Савла змінилося.Тепер він буде проповідувати про Ісуса
Христа людям, які раніше ніколи не чули про Нього.
Після цього Ананій послухався Бога і знайшов Савла,
який був сліпий уже три дні!
“Брате Савле, - сказав Ананій, поклавши на нього руки, Господь Ісус послав мене, щоб ти став видючим і
наповнився Святим Духом”.
Ананій назвав Савла “братом”, бо тепер вони обидва належали до однієї сім’ї Божої сім’ї! Раптом зір Савла відновився.
Він охрестився і поїв.
Ананій пояснив йому
Божий план для нього.
Незабаром Савл
зустрівся з
послідовниками Господа
Ісуса, які жили в Дамаску.
Вони були здивовані, що
Савл зараз був їхнім
другом, а не ворогом.
●

Стрілочкою з’єднай початок речення і його правильне закінчення.
Бог сказав
У Господа був
У Савла

●

особливий план для життя Савла.
відновився зір.

/6

Ананію відвідати Савла.

Розфарбуй слова, які говорять про те, що почав проповідувати Савл про Ісуса.

Ісус Син Божий

/2

рівень 2

Коли Савл проповідував про Господа Ісуса, деякі юдеї не сприймали його
проповіді. Вони задумали вбити Савла. Однієї ночі його друзі допомогли
Савлу втекти, спустивши його у коші з міської стіни.
●

Домалюй картинку, щоб показати, як Савл втік із міста.

/2
Життя Савла повністю змінилося.
●

Допиши те НОВЕ, що зараз увійшло в його життя та свідчило, що він
любив Господа Ісуса.
Зараз він належав до Божої с __ __ ’ __ .
Він був наповнений С __ __ __ __ __ Д __ __ __ __ .
У нього з’явилися нові д __ __ __ __ .

/10

Він п р о __ __ __ __ __ __ __ __ в про Ісуса.
Бали

(виставляє вчитель)

ІСТОРІЯ 1:
ІСТОРІЯ 2:

Для поміток учителя:

УСьОГО:
Поверни урок до кінця
місяця на адресу:

ІСТОРІЯ 3:
ІСТОРІЯ 4:
Додаткові бали:
Усього:

Поштова Біблійна Школа для дітей та дорослих • www.BibleTime.narod.ru • www.besweb.org
© Bible Educational Services. P.O. Box 42, Penarth, CF64 3YD. Registered Charity UK 1096157

Не забудь
прізвище,
ім’яnazwiska
та адресу
Pamiętaj
o указати
wpisaniuсвоє
swojego
imienia,
i adresu:
Прізвище
ім’я:
Nazwisko iта
imię:
Адреса:
Wiek:
Data urodzenia:
Adres (kod pocztowy):

Поштова Біблійна Школа

Індекс:
Telefon:
Дата
e-mail:народження:
Вчитель:
Do naniesienia przez prowadzącego:

ІСТорІЯ 1:

Біблійна година

Павло (Савл) в Антиохії
ПроЧИТАй:

ЗоЛоТИй ВІрШ:

Дії 11:19-30

Дії 11:26 (б)

A11

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

Минуло багато часу відтоді, як Господь Ісус зустрів Савла (якого також
називали Павло). Зараз Савл прийшов у місто, в якому народився.
Напиши назву цього міста, використовуючи дзеркало.

CPAT

приклади дзеркало сюди

/1

У цей час Добра Новина про Господа Ісуса поширювалася, і Божа Церква
зростала. Деякі віруючі переселилися у місто Антиохія. Там вони
розповідали про Ісуса людям, які ніколи раніше не чули про Нього.
Багато людей повірило у Господа Ісуса.
●

Допиши необхідні слова, щоб розповісти про те, що сталося.
Деякі віруючі переселилися у місто А __ __ __ __ __ __ __ .
Там вони розповіли людям про Г __ __ __ __ __ __ І __ __ __ __ .
Багато людей п __ __ __ __ __ __ __ у Нього.

Згодом церква в Єрусалимі
почула про величні події в
Антиохії. Віруючі дуже раділи
почутому. Тому вирішили
послати туди доброго
християнина Варнаву.

/6

рівень 2

●

Варнава зрадів, коли прибув до Антиохії. Так - це правда! Там було багато нових
віруючих! Варнава навчав і підбадьорював їх любити Господа Ісуса.
●

Кого церква в Єрусалимі послала в Антиохію? обведи правильну відповідь.
Степана

Савла

Варнаву

/3

Пилипа

Варнава настільки був зайнятий в Антиохії, що потребував помічника. Бог нагадав йому
про Савла, з яким він познайомився раніше. Він пішов у Тарс, знайшов Савла і привів
його до Антиохії.
●

Кого Варнава взяв із собою до Антиохії для допомоги?
обведи правильну відповідь.
Пилипа

Савла

Степана

/3

Івана

Варнава і Савл провели наступний рік в Антиохії, навчаючи віруючих. І саме там учнів
Ісуса Христа вперше почали називати “Християнами”.
"ХрИСТИЯНИН" - це той, хто належить Христу і є його учнем.
●

Як довго вони перебували в Антиохії? обведи правильну відповідь.
1 рік

10 років

1 місяць

/3

3 роки

Через деякий час Варнава і Савл залишили Антиохію і пішли в Єрусалим. Антиохія для
Савла стала важливим початком. Тут він розпочав свою працю як Апостол - працю, яку
призначив для нього Бог.
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Люди, які люблять Бога, можуть бути
корисні у його праці - розповідаючи
звістку про Господа Ісуса іншим людям.

●

Знайди і обведи у головоломці
4 власні назви.
Єрусалим
Тарс
Савл
Варнава

/4
ВСьоГо:

Біблiйна година A11

ПрІЗВИЩЕ
ТА ІМ’Я:

рівень 2 Поштова Біблійна Школа

ІСТорІЯ 2:

Павло (Савл) на Кіпрі
ПроЧИТАй:

ЗоЛоТИй ВІрШ:

Дії 13:1-12

Марка 16:15

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

одного разу християни в Антиохії зібралися разом. Між ними були Варнава і Савл.
Святий Дух чітко показав іншим керівникам церкви, що Варнава і Савл призначені
на особливу працю для Бога. отже, помолившись за це, Варнава, Савл і Іван Марк,
молодий племінник Варнави, відпливли човном до Кіпру.
●

Назви трьох людей, які попливли у човні, і напиши, куди вони прямували.

B______
o. K _ _ _
C___
І___ M___

/8
Ці чоловіки корилися Господу Ісусу, Який звелів Своїм учням іти по цілому світові та
проповідувати Євангеліє усім народам.
Ісус хотів, щоб Добра Новина про Нього поширилася на всі континенти. А зараз її
принесуть на острів.
●

Допиши необхідні букви, щоб записати наказ, який дав і нам Господь Ісус.

І __ __ __ __ по ц __ __ __ __ __
с __ __ __ __ __ __ , та ... Є __ __ __ __ __ __ __ __
п __ __ __ __ в __ __ __ __ __ __ __ .

/6

Прибувши на Кіпр, вони подорожували по
острову і проповідували Добру Новину.
У місті Паф проповідники зустріли
ворожбита, який працював при управителі
(проконсулі) Кіпру. Коли проконсул почув про
Варнаву і Савла, то дуже захотів побачити їх,
щоб послухати Слово Боже. Проконсул
уважно слухав, але Еліма, ворожбит,
перешкоджав йому.
Савл розумів, що ворожбит виконував диявольську роботу. Савл, сповнений силою
Духа Святого, подивився на нього і твердо сказав ворожбиту, що за погані вчинки
Господь осліпить його на деякий час. Як тільки він це промовив, Еліма осліп!
Навпомацки він повертався, шукаючи поводатора.
●

●

З’єднай ім’я з реченням, яке говорить про те, як поводилася ця людина.
Еліма, ворожбит

хотів слухати Слово Боже.

Проконсул

не хотів вірувати.

/4

Що сталося з Елімою? Викресли НЕПрАВИЛьНІ відповіді.
Він перестав чути.
Він не міг ходити.

/2

Він перестав бачити.

Бог вчинив це чудо через Павла.
Тепер проконсул міг переконатися у
могутності Бога.
Все, що правитель побачив і почув,
допомогло йому зробити правильний
вибір - повірити у Господа Ісуса.
З цього моменту Біблія називає
Савла Павлом.

ВСьоГо:

Біблiйна година A11

ПрІЗВИЩЕ
ТА ІМ’Я:

рівень 2 Поштова Біблійна Школа

ІСТорІЯ 3:

Павло зустрічає Лідію
ПроЧИТАй:

ЗоЛоТИй ВІрШ:

Дії 16:6-15

Дії 2:21

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

Можливо, тобі доводилося бути далеко від дому, або навіть в іншій країні.
Павло і його двоє друзів - Сила і
Тимофій пройшли дуже багато
кілометрів, переходячи з міста до
міста. Вони виконували Божу
працю, тож Дух Святий конкретно
показував їм, де Бог хотів їх бачити.
Незалежно від того, куди вони
йшли, всюди було багато людей,
яким необхідно було почути Добру
Новину про Господа Ісуса.
●

Які двоє друзів були з Павлом?
С __ __ __

і

/2

T __ __ __ __ __ __

Згодом вони прийшли до міста на березі моря. Тієї ночі Павло бачив видіння, у якому
чоловік з Македонії (Греція) благав Павла прийти і допомогти там людям. Павло
знав, що таким чином Бог вказує, куди їм іти далі.
●

Напиши, про що чоловік з Македонії просив Павла.

П__ __ __ __ __ і
д__ __ __ __ __ __ __ нам!

Вони швидко знайшли човен, який відпливав
до Македонії. І незабаром припливли до
великого міста Филипи.
В суботу Павло з друзями пішли за місто до
річки. Там вони зустріли жінок, які прийшли
туди, щоб помолитися.

/4

одну з них звали Лідія. Вона давно вірила у Бога, але ніколи не чула про те,
як Божий Син, Господь Ісус, зійшов з Неба і помер на хресті, і що вона може бути
спасена від гріха.
●

Заповни КроСВорД.
1. Павло подорожував до великого міста .............. .
2. У суботу Павло та його друзі пішли за ............... .
3. Лідія повірила у .............. Ісуса.

1

Л
I
Д
I
Я

2

3

4. Жінки зібралися на березі .............. .
5. Жінки пішли на берег, щоб .............. .

4
5

/10

Лідія уважно слухала все, що казав Павло.
І хоч вона чула Добру Новину вперше, Бог
допоміг їх зрозуміти істину про Ісуса. Вона
повірила у Господа Ісуса і дуже раділа, що
Павло прийшов у їхнє місто.

Всі члени її сім’ї теж стали християнами.
Після того, як Лідія і її сім’я охрестилися, вона
запросила Павла і його друзів зупинитися в її
домі.

●

Постав галочку (V), якщо правильно, або хрестик (X) - якщо неправильно.
Члени сім’ї Лідії також стали християнами.

/4

Лідія запросила Павла і його друзів зупинитися у її домі.
Пройшовши через Грецію, Павло вперше приніс Добру Новину до Європи!
Ця історія нагадує нам, що кожна людина може спастися, тобто отримати прощення
гріхів. І немає значення, хто вона і де живе! Ти також можеш бути спасений!

ВСьоГо:

Біблiйна година A11

ПрІЗВИЩЕ
ТА ІМ’Я:

рівень 2 Поштова Біблійна Школа

ІСТорІЯ 4:

Павло і Сила у в’язниці
ПроЧИТАй:

ЗоЛоТИй ВІрШ:

Дії 16:16-34

Дії 16:31

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

Чи доводилося тобі нести
покарання за добро? Саме так
сталося з Павлом і Силою.
одного разу у Филипах вони
допомогли рабині, але її володарі
за це дуже розгнівалися. Вони
привели Павла і Силу до ринку і
почали неправдиво свідчити
проти них.
Після страшних побоїв їх вкинули до в'язниці. В'язничний сторож закував їхні ноги у
дерев'яні колоди.
Якби це сталося з тобою, ти, мабуть, не радів би! Але опівночі інші в'язні слухали,
як Павло та Сила молилися і співали для Бога. І навіть тоді, коли їхні спини боліли
від побоїв, а ноги були закуті, вони з радістю хвалили Господа.
●

З'єднай лінією початок речення і його правильне закінчення.
(Можеш використовувати для цього олівці різних кольорів).
Павло та Сила

побили.

Їх сильно

вони співали для Бога.

Потім їх

допомогли дівчинці-рабині.

опівночі

вкинули до в'язниці.

/8

Сам Бог вирішив звільнити їх! Землетрусом Він
сколихнув основи в’язничні, і двері повідчинялися, й
кайдани з усіх поспадали.
В'язничний сторож одразу ж прокинувся, скочив на
ноги і побачив, що всі двері відчинені. Це було
найгірше, що коли-небудь могло статися - всі могли
втекти, а на нього за це впаде вся провина. Він
настільки був схвильований, що схопив меча і хотів
убити себе.

рівень 2

"Не чини собі ніякої шкоди, - закричав Павло, - бо всі ми тут". Сторож
попросив, щоб запалили світло, і впав навколішки перед Павлом та Силою.
“Що мені робити, щоб спастися?” - запитав він. Звичайно, він не питав, як
спастися від землетрусу, який налякав його до смерті, і змусив
задуматися про своє життя. Він знав, що він грішник, і також знав, що
йому необхідно спастися від покарання, яке він заслуговує за свій гріх.
Павло та Сила відповіли йому: “Віруй в Господа Ісуса Христа - і ти будеш
спасенний”.
●

Яку відповідь дали Павло та Сила в'язничному сторожу про те, як
він може спастися? Закресли дві відповіді, які є неправильними:
Молися до Бога тричі на день.
Віруй у Господа Ісуса.

/4

Ходи до синагоги.
В'язничний сторож повів їх до свого дому, нагодував та промив їхні рани.

Павло та Сила пояснили в'язничному сторожу та його сім'ї, що Ісус помер
на хресті за їхні гріхи. Всі вони охоче повірили у Господа Ісуса і прийняли
хрещення.
●

1
B

Ці речі згадані в історії.
Допиши необхідні букви з цих слів у кросворд.

1.

2
3 K

2.

4 C

H И

Л O
Я

4.

3.
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И
Це була щаслива ніч для сім’ї в’язничного сторожа. Цю ніч вони будуть
пам'ятати все своє життя.
Чи повірив ти в Господа Ісуса? Чи спасений ти?
Бали

(виставляє вчитель)

ІСТОРІЯ 1:
ІСТОРІЯ 2:

Для поміток учителя:

________

УСьоГо:
Поверни урок до кінця
місяця на адресу:

ІСТОРІЯ 3:
ІСТОРІЯ 4:
Додаткові бали:
Усього:

Поштова Біблійна Школа для дітей та дорослих • www.BibleTime.narod.ru • www.besweb.org
© Bible Educational Services. P.O. Box 42, Penarth, CF64 3YD. Registered Charity UK 1096157

Не забудь
прізвище,
ім’яnazwiska
та адресу
Pamiętaj
o указати
wpisaniuсвоє
swojego
imienia,
i adresu:
Прізвище
ім’я:
Nazwisko iта
imię:
Адреса:
Wiek:
Data urodzenia:
Adres (kod pocztowy):

Поштова Біблійна Школа

Індекс:
Telefon:
Дата
e-mail:народження:
Вчитель:
Do naniesienia przez prowadzącego:

ІСТОРІЯ 1:

Біблійна година

Захарій і Єлисавета
ПРОчиТАЙ:

ЗОЛОТиЙ ВІРШ:

Луки 1:5-25

Луки 1:13

А12

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

З перших розділів Євангелії від Луки ми читаємо про сім’ю священика
Захарія. У них не було дітей, і вони довго молились, щоб Бог дав їм дитя.
Тепер Захарій і Єлисавета постаріли, і надія мати дитину зникла зовсім.
Одного дня настала черга Захарія служити у Храмі.
Напиши під малюнками ім’я чоловіка і жінки й назву місця, де
служив чоловік.

/6
Раптом з’явився господній Ангел. Захарій дуже злякався. Але Ангел
сказав: “Не бійся Захаріє, бо почута молитва твоя, і дружина твоя
Єлисавета сина породить тобі, ти ж даси йому ймення Іван”.
●

Допиши слова Ангела.
Д __ __ __ __ __ __ твоя
Єлисавета с __ __ __ породить тобі,
ти ж даси йому ймення І __ __ __.

/6

рівень 2

●

Ангел пояснив, що народжене дитя буде дуже особливим.
Бог використає його для того, щоб багато людей
навернулися від своїх злих вчинків і повірили у господа.
Захарій не міг повірити у почуте. Він і його дружина були
надто старими, щоб мати дитину. Він сказав про це Ангелу.
Тоді Ангел гавриїл сказав Захарію, що через його невірство
він не зможе розмовляти, аж доки не народиться дитина.
●

Напиши ТАК або НІ.
Захарій та його дружина були занадто
старими, щоб мати дитину.
Захарій одразу повірив Ангелу.
гавриїл сказав Захарію, що він осліпне.
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Коли Захарій вийшов з Храму, то не міг розмовляти.
Всі зрозуміли, що Захарій побачив у Храмі щось особливе.
Незабаром Єлисавета чекала на дитину.
Слова Ангела здійснилися!
●

Розфарбуй слова Ангела Захарію.

Почута
молитва
твоя
Луки 1:13

Бог завжди чує наші молитви. Він хоче, щоб ми вірили, що Він може відповісти на них.

ВСьОгО:

/2

Біблiйна година A12

ПРІЗВиЩЕ
ТА ІМ’Я:

Рівень 2 Поштова Біблійна Школа

ІСТОРІЯ 2:

Марія і Ангел гавриїл
ПРОчиТАЙ:

ЗОЛОТиЙ ВІРШ:

Луки 1:26-38

Луки 1:37

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

У той час, коли Захарій та Єлисавета чекали
дитину, Ангел гавриїл приніс ще одну звістку.
Цього разу він відвідав родичку Єлисавети, Марію.
Хоча Марія не була заміжньою, Ангел сказав, що
вона також буде мати сина.
Його ім’я буде Ісус, і Він – Син Божий.
Це ім’я має велике значення.

●

Впиши імена у кросворд.
1

1. Ім’я, яким Марія повинна була
назвати Дитину.

2

2. Ім’я Ангела.
3. Родичка Марії.

3

4 Дитину будуть називати С__ __ Божий.
4

Марія була здивована тим, що сказав їй гавриїл.
Вона запитала: “Як це станеться, якщо я незаміжня?”
●
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Допиши необхідні букви у запитанні Марії.

Як ц __
с __ __ __ __ __ __ __ __ якщо я
н __ __ __ __ __ __ __ __ ?
Ангел пояснив, що Бог Дух Святий зійде на неї. Станеться диво, і Дитятко дійсно
буде Сином Божим.
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●

Розфарбуй і вивчи напам’ять Золотий вірш, який допоможе тобі зрозуміти, як
сталося це чудо.

Бо для Бога
нема
неможливої
жодної речі!
Луки 1:37
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Марія повірила всьому, про що сказав їй
Ангел. Не так, як Захарій, який не повірив
словам Ангела!
Марія з радістю була готова виконати Божу
волю, і тому стала матір’ю дуже особливого
Дитятка.
●

Напиши ТАК або НІ біля кожного
речення.

Марія не повірила Ангелу.

..............

Бог Святий Дух зійде на неї.

..............

Марія з радістю була готова
виконати Божу волю.

..............
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Марія бажала виконати Божу волю щодо
свого життя. Можливо, багато хто не
повірив би, опинившись на місці Марії.
Однак вона довіряла Богу.
Ти також можеш довіряти Богу в усіх
ситуаціях у своєму житті.

ВСьОгО:

рівень 2

●

КРОСВОРД

1
1 . Ім’я матері Дитини.

3

2 . Ім’я Дитини.
3 . Місто, у якому
народився Ісус.

2

4 . Місто, у якому проживали
Марія та Йосип.

4

Я C Л A
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Сотні дітей народжуються кожного дня по всьому світу, але такого
Дитятка ще ніколи не було. Це Дитятко - Син Божий.
Різдво - це особливий час, щоб зупинитися і подякувати Богу за Його
безмірну любов. Він послав Свого Сина Ісуса Христа у цей світ, щоб Він
став Спасителем для кожної людини у цьому світі.
●

Допиши необхідні букви.
Ісус - С __ __ Б __ __ __ __ .
Ісус прийшов, щоб стати нашим С __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

Бали

(виставляє вчитель)

ІСТОРІЯ 1:
ІСТОРІЯ 2:

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

ІСТОРІЯ 3:
ІСТОРІЯ 4:
Додаткові бали:
Усього:
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ПРІЗВиЩЕ
ТА ІМ’Я:

Рівень 2 Поштова Біблійна Школа

ІСТОРІЯ 3:

Народження Івана
ПРОчиТАЙ:

ЗОЛОТиЙ ВІРШ:

Луки 1:57-80

Луки 1:76

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

Нарешті Єлисавета народила дитину.
Це був син, якого пообіцяв Бог через Ангела гавриїла.
Сім’я і всі сусіди прийшли привітати їх. Всі дуже раділи.
Коли дитинці виповнявся восьмий день, їй за звичаєм, давали ім’я. Дуже часто сина
називали ім’ям якогось родича. І тому новонароджене дитятко хотіли назвати
Захарієм, але Єлисавета сказала: “Ні!”. Вона пам’ятала наказ Ангела.
●

Напиши першу букву кожного об’єкту, щоб дізнатися, яким іменем мати
хотіла назвати сина.
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●

Намалюй немовля в руках Захарії.

Запитали Захарія, як назвати дитину.
Він не міг говорити, але міг писати.
Захарія написав: “Іван імення йому”.
●
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Підкресли правильне закінчення
для речення.
Захарія не міг відповісти, тому що...
...не міг вирішити.
...не міг розмовляти.
...хотів, щоб рішення прийняла
Єлисавета.
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●

Допиши необхідні букви у тому
реченні, яке написав Захарія.

Й___

Тільки-но Захарій написав ці слова,
він зміг знову говорити. Захарій почав
прославляти Бога.
Усі люди були здивовані тим, що
сталося. Ця новина рознеслася по
всій околиці. Люди розуміли, що це
дитятко відрізняється від інших і що
Бог призначив йому особливу долю.
●

і_’_
І___.
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Допиши необхідні слова у наступному абзаці.
Тільки-но З __ __ __ __ __ __ н __ __ __ __ __ __ , що дитятко
називатиметься І __ __ __ , його уста відкрилися і він зміг знову
г __ __ __ __ __ __ __ . Він почав прославляти Б __ __ __ .
Усі люди були з __ __ __ __ __ __ __ __ тим, що сталося.
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Коли Захарій славив Бога, він сказав, що одного дня його син стане господнім
пророком, і приготує дорогу для приходу господа Ісуса.
●

Обведи правильні відповіді:
1) Хто славив Бога?

Захарій / гавриїл / Іван

2) Хто мав стати господнім пророком?

Захарій / гавриїл / Іван

Коли Іван став дорослим, все, що
сказав Бог через Захарія, здійснилося
у його житті!

ВСьОгО:
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ПРІЗВиЩЕ
ТА ІМ’Я:

Рівень 2 Поштова Біблійна Школа

ІСТОРІЯ 4:

Народження Ісуса
ПРОчиТАЙ:

ЗОЛОТиЙ ВІРШ:

Луки 2:1-7

Луки 2:7

Попроси когось допомогти тобі знайти цей вірш

Земля Ізраїль
Середземне
море

Марія очікувала на народження своєї
дитини.
В той час від римського імператора
вийшов наказ, що всі люди повинні піти
у місто, в якому народилися, та пройти
перепис.

Н __ __ __ __ __ __

Це означало, що Марії та Йосипу
необхідно було подолати багато
кілометрів до міста Віфлеєм, яке іноді
називали "Давидовим містом".
B __ __ __ __ __ __
100 км
●

Мертве
море

Напиши на карті назву міста де проживали Йосип та Марія, і
місто, у яке вони вирушили.

Коли вони прибули до Віфлеєму, там
було так багато людей, що ніде було
переночувати - скрізь було вже
зайнято. Нарешті вони знайшли місце,
де зупинитись - у хліві для тварин.
Саме тут і народився Ісус. Марія
запеленала Його і поклала в ясла, у які
зазвичай накладають корм для худоби.
Ніхто б ніколи не міг і подумати, що
Дитятко в яслах дуже особливе - Сам
Бог.
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