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Чи є у тебе знайомі близнята? У Якова, про життя якого ми будемо читати, був
брат-близнюк. Їхні батьки - Ісак та Ревека. На жаль, це була не дуже щаслива
сім’я. Кожен з батьків мав улюбленого сина. Як ми побачимо, це призвело до
проблем у їхньому домі.
●

Поєднай кожну характеристику з відповідною людиною.
1. Улюблений син Ісака.
3. Улюблений син Ревеки.
4. Мисливець.
5. Любив бути вдома.
6. Старший брат.

Ісав

Яків

/6

Ісав народився першим і вважався старшим від Якова. Саме тому Ісавові
належало право первородства. Це означало, що у нього будуть особливі переваги
та після смерті батька він стане головою роду. Він мав розуміти, що право
первородства мало для нього велике значення.
●

Одного разу Ісав прийшов додому. СВОЇМИ СЛОВАМИ заповни діалог.
Ісав сказав:

Яків сказав:

Дай мені

Спочатку продай

______________________.

мені ___________________

бо я дуже ____________.

а тоді я дам тобі їсти.

/3

рівень 3

2. Молодший брат.

Яків хитро використав можливість отримати те, чого йому хотілося. Пізніше Ревека допомогла
йому забрати у брата Ісава ще більше. Цього разу Яків одягнувся так, як Ісав, і цим обманув
свого старого сліпого батька.
●

Пронумеруй речення так, щоб розмістити їх у правильній послідовності.
тут оповідається наступна частина історії про двох братів. (Буття 27:1-25)
Вона перевдягнула Якова в одяг Ісава та наклала на нього шкури козлят.
Ісав пішов на полювання, щоб з мисливської здобичі приготувати обід для батька.
Яків переконав батька, що він – Ісав, і отримав батьківське благословення.
Ревека приготувала двох козлят із отари так, як любив батько.

●

/4

Обведи слова, які описують цей вчинок Якова.
Казав неправду
Хитрував

Учинив чесно
Обманув батька

Діяв правильно
Був щирим

/3

Яків багато чого отримав завдяки батьківському благословенню.
●

Прочитай Буття 27:28-29 и розшифруй слова, щоб дізнатися про те, що отримав Яків.
У нього буде багато БІЗЖЯЖ З_ _ _ _ Я і молодого ИНВА В_ _ _ . Він буде настільки
важливою людиною, що йому будуть ЯтАНИСКЛЯ К _ _ _ _ _ _ _ Я народи.

/3

Це добре, що Яків прагнув Божого благословення. Але погано, що отримав його нечесно:
обманув батька та обхитрив брата. Цим він спричинив багато нещасть. Якову слід було довіряти
Богу, щоб отримати блага, які Бог приготував для нього. Замість цього Яків поводився егоїстично
і хитро.
Бог хоче благословити кожного з нас і чекає, що ми будемо виконувати те, що написано в
Його Слові, Біблії.
●

Напиши Золотий вірш до цього уроку.

Блаженний,

/1
(Слово “блаженний” означає “щасливий”).

Це добре, якщо ми, як Яків, дуже хочемо отримати Боже благословення. Але ніколи, навіть
заради досягнення хороших цілей, не можна обманювати людей і чинити ближнім зло.
Бо благословення дає Бог, Який залишив нам ці заповіді.

ВСьОГО:
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ПРІЗВИЩЕ
тА ІМ’Я:

Рівень 3 Поштова Біблійна Школа

УРОК 2:

Життя Якова
ПРОЧИтАЙ:

ЗОЛОтИЙ ВІРШ:

Буття 27:41-46
Буття 28:10-22

Буття 28:16

Нікому не подобається людина, яка чинить нечесно, особливо коли це торкається
безпосередньо нас. Яків обхитрив Ісава – забрав у нього і право первородства, і батьківське
благословення. Після того Ісав дуже розлютився на Якова.
●

/1

Що вирішив зробити Ісав?

Ревека, їхня мати, дізналася про це. Вона знала безпечне місце, куди міг би втекти Яків.
●

Напиши першу букву кожного об’єкта, і ти дізнаєшся, до кого і куди пішов Яків.
У Ревеки був брат, якого звали

Він жив у

Це місце знаходилося дуже далеко від дому Якова. Очевидно, він ніколи там
раніше не був і раніше не бачив свого дядька. Крім того, Яків не знав, коли він
знову зможе безпечно повернутися додому. Його хитрість та обман спричинили
багато проблем. тепер у нього є серйозні причини хвилюватися про своє майбутнє.
тієї ночі, після довгого шляху, Яків ліг спати просто неба.
●

Заповни кросворд “Драбина”.

1. Хто стояв на драбині?
2. Яків прокинувся і сказав: “Дійсно
Господь ..... на цьому місці”.
3. Хто сходив і піднімався по драбині?
4. А верх її сягав аж ..... .
5. Що вилив Яків на камінь, з якого
зробив пам'ятник?
6. Якову наснився ..... .
7. Що Яків поклав собі в головах?

1

тієї ночі Бог промовив до
Якова і дав йому чудові
обітниці. Він сказав Якову,
що у нього буде багато
нащадків, і вони будуть
поважними людьми. Бог
також дав Якову особливу
обітницю особисто для нього.
●

Зафарбуй фігури з
крапками щоб дізнатися про обітницю.

2
4
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6
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●

Випиши три обітниці із Буття 28:15.

1. “Я буду тебе

.“

2. "Я

.“

3. "Я не

.“

/3

Коли Яків прокинувся, то був дуже здивований. Навіть трохи наляканий! Минулої ночі він думав,
що був сам, але тепер знав, що це не так.
●

Випиши із Золотого вірша, що сказав Яків.

Дійсно

/1
Коли ми віримо у Господа Ісуса, то розуміємо, що Він завжди з нами, де б ми не були.
Він ніколи не лишає нас.
●

Випиши Божу обітницю, яка записана у Посланні до євреїв 13:5 (друга частина вірша).
1.

/2

2.

Бог і надалі любив Якова, незважаючи на його поведінку вдома. Бог не покинув його. Це нагадує
нам про велику Божу любов до нас. Ми згрішили і порушили Божі заповіді, але Він все одно
любить нас і хоче благословляти, коли ми віримо у Його Сина Ісуса Христа як нашого особистого
Спасителя. Вранці Яків узяв камінь, зробив з нього пам’ятник і вилив на нього оливу.
●

Напиши на камені, як Яків назвав це місце, і поряд підкресли його правильне
значення. (Дивися вірші 17, 19, 22).

Драбина на небо

Б_ _ - _ _

Місце снів
Дім Божий

/2

Яків зробив це, щоб назавжди запам’ятати цю особливу подію у своєму житті, коли він дізнався,
що Бог завжди з ним.

ВСьОГО:
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ПРІЗВИЩЕ
тА ІМ’Я:

Рівень 3 Поштова Біблійна Школа

УРОК 3:

Життя Якова
Розчарування

ПРОЧИтАЙ:

ЗОЛОтИЙ ВІРШ:

Буття 29:1-30

Галатів 6:7

Після довгої подорожі Яків прибув до Харану. там жив його дядько Лаван. Яків зупинився
біля криниці, щоб запитати, де живе його дядько. Хто підійшов з вівцями тієї миті?
●

Обведи правильну відповідь.

Лаван

Рахіль

Ісав

/1

Яків дуже зрадів, що зустрів свою родичку.
●

Що він зробив, щоб їй допомогти?

/2
Згодом і Лаван дізнався, що прибув Яків.
●

У якому вірші написано, що Лаван щиро прийняв Якова? Вірш: _______

/1

Яків почав працювати у Лавана. Через місяць Лаван вирішив платити Якову за його роботу.
●

Напиши тАК або НІ навпроти кожного твердження:

1. Яків міг сам назвати плату за свою працю.
2. Лія була молодшою дочкою.
3. Яків хотів одружитися з Рахіллю.
4. Щоб одружитися з Рахіллю, Яків мусив працювати вісім років.
●

/4

Допиши пропущені слова. (Дивися вірші 21-26).

Через сім років Яків попросив Лавана віддати йому його ж _ _ _ _ . Але Лаван задумав
обдурити Якова! Лаван влаштував все так, що Яків одружився з Л _ _ _ замість
Р _ _ _ _ _ . (У ті часи обличчя нареченої було закрите вуаллю, тому Яків зрозумів те,
що сталося, лише наступного ранку).

●

/3

Що Яків сказав Лаванові наступного ранку?

/1

Яків дуже любив Рахіль. Лаван погодився віддати Якову Рахіль за дружину через тиждень, але з
однією умовою.
●

Що Яків повинен був зробити, щоб отримати Рахіль?

/1
У ті часи деякі чоловіки мали кількох дружин, але це ніколи не було Божим планом. Він із
самого початку задумав так, що у чоловіка буде лише одна дружина. Дивися Матвія 19:5 і 6.
Коли Яків тяжко працював наступні сім років на свого дядька, він, мабуть, часто згадував своїх
рідних, яких він раніше обманув.
●

Напиши їхні імена.

I __ __ __
I __ __ __

/2

Обман Лавана у житті Якова не схожий на випадковість.
Яків, який обманув батька, тепер сам був обманутий!
Золотий вірш до цього уроку говорить нам про наслідки поганої поведінки. та ми можемо
отримати Боже прощення за гріхи і знати, що уникнемо вічного покарання. Але в цьому житті ми
часто пожинаємо плоди неправильних вчинків і маємо через це багато проблем.
●

Випиши Золотий вірш. А потім, з нового рядка випиши першу частину Приповісті 22:8.

/2
●

Впиши пропущені слова.
Селянин сіє зерна пшениці. Пізніше він збирає врожай ___________________ .
Яків посіяв “зерна” обману та хитрощів.
Пізніше він зібрав урожай _____________________ тa _____________________.

/3

Пам’ятай, що наше життя – мов “сівба” і “жнива”. те, що ми робимо і говоримо ЗАРАЗ, впливає на
наше майбутнє. Це особливо стосується нашого ставлення до Господа Ісуса.
Віруючий в Нього буде врятований! А хто відкидає Його - загине!
Подумай добре про своє ставлення до Нього!

ВСьОГО:
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ПРІЗВИЩЕ
тА ІМ’Я:

Рівень 3 Поштова Біблійна Школа

УРОК 4:

Життя Якова
Відкриття

ПРОЧИтАЙ:

ЗОЛОтИЙ ВІРШ:

Буття 32:1-21
Буття 33:1-11

1 Івана 1:9

Минуло двадцять років. Хоча життя Якова було тяжким, він дуже розбагатів. Він також мав
велику сім’ю. Бог був з ним, як і пообіцяв у Бет-Елі. Більше того, Бог дав Якову такий успіх,
що навіть його дядько Лаван почав заздрити йому! Господь не забув Якова, і тепер настав
час показати Якову наступну частину Божого плану в його житті.
●

Прочитай Буття
31:3 і напиши на
дороговказі Божі
вказівки для Якова.

/2
Що ти відчуваєш, коли після тривалого часу повертаєшся
додому? Хоча багатьом людям подобається кудись їздити,
вони радіють, коли повертаються додому і зустрічаються зі
своєю сім’єю та друзями. Як ти думаєш, що відчував Яків,
повертаючись додому через 20 років? Найбільше він
хвилювався, чи його брат Ісав все ще хоче вбити його.
Яків вирішив послати людей, щоб ті докладно розвідали, які
наміри мав Ісав. Вони повернулися зі звісткою, що Ісав та його
люди вже вирушили в дорогу, щоб зустріти Якова.

/1

●

Напиши у рамці, скільки людей
було в “армії” Ісава.

●

Як почувався Яків перед зустріччю з братом?
Постав галочку біля правильної відповіді (дивися Буття 32:8)
Щасливий

●

Наляканий

Радісний

Стурбований

/2

Напиши коротко СВОЇМИ СЛОВАМИ, що зробив Яків перед зустріччю з Ісавом.

1. Буття 32:4
2. Буття 32:10 - 12
3. Буття 32:14

/3

рівень 3

●
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У цій головоломці обведи назви деяких тварин, які згадуються у тексті з
Біблії до цього уроку. Слова розташовані у різних напрямках.
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Баран Осел Верблюд
Вівця Корова Коза
Починаючи зі стрілочки, з решти літер
головоломки склади речення, щоб дізнатися,
для чого призначалися ці тварини.
____

______

_________

___

_____.
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Яків послав перед собою дари.
●

Напиши СВОЇМИ СЛОВАМИ, чому він це зробив. (Дивися вірш 20).

/2
Уяви собі здивування Ісава, коли він зустрічав череду за чередою і йому
казали, що це все для нього! Настала мить, коли два брати зустрілися.
●

Який вірш у 33 розділі говорить про те, що Ісав був радий побачити
Якова і простив йому обман двадцятирічної давності?
Вірш ______
Яків відчув полегшення, коли брат простив і прийняв його.

/1

●

Обведи слова Якова про Божу милість та доброту.
Я здобув усі тварини на війні.

Мені дуже щастило у житті.

Бог був дуже добрим до мене і дав мені все це.

/1

Яків був дуже щасливим, коли дізнався, що його брат Ісав простив його. Бог
теж простив його! Ми також маємо знати, що Бог прощає нас. Ми не можемо
це заслужити, приносячи щось Богу. Це прощення Бог дає безкоштовно!
Господь Ісус помер за нас, щоб наші гріхи могли бути прощені.
●

Напиши Золотий вірш, який говорить про те, що необхідно зробити, щоб
отримати Боже прощення.

/2
Бали

(виставляє вчитель)

УРОК 1:
УРОК 2:
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УСьОГО:
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УРОК 3:
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Додаткові бали:
Усього:

СЕРІЯ А

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

Поштова Біблійна Школа
Індекс:
Дата народження:
Вчитель:

УРОК 1:

Біблійна година

Що таке молитва?
ПРОЧИТАй:

ЗОЛОТИй ВІРШ:

Псалом 5:1-9

Псалом 5:2

А8

Чи ти зустрічався в своєму житті з дуже поважною
людиною? Коли таке трапляється, ми інколи не знаємо,
як поводитися або що говорити. Молитва - це розмова з
Богом, Який є найважливішою Особою. Але не варто
ніяковіти, звертаючись до Бога.

●

Читання до цього уроку - молитва. Які три імені або звертання
використовує Давид щодо Особи, до Якої молиться?
1.
2.
3.

/3

Коли ми молимося, пам’ятаймо, що звертаємося до Того, Хто є дуже особливим.
Але незважаючи на те, що Бог надзвичайно величний, Він хоче, щоб ми
зверталися до Нього! Однак інколи Він не відповідає на молитви.
●

Прочитай вірші 5, 6 і 7 і СВОЇМИ СЛОВАМИ напиши те, що Богу не
подобається.

/2
Це говорить нам про те, що інколи наші молитви залишаються без відповіді, бо
ми поводимося не так, як хоче того Бог.

рівень 3

Цар Давид (автор Псалму 5) дуже просто відкриває Богу
свої сердечні переживання. Наступні декілька уроків про молитву. Сподіваємося, що вони допоможуть тобі
краще зрозуміти, як розмовляти з Богом.

Цей Псалом також говорить нам про те, що Бог милостивий (дивися вірш 8).
Коли Бог не карає нас, хоча ми на те заслуговуємо, а виявляє до нас Свою любов, це
називається “ласка” або “милість”.
●

Завдяки Божій милості, що міг робити Давид? (Дивись вірш 8).

/2
●

●

Напиши ТАК або НІ біля наступних тверджень:
Давид молився вранці.

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

Давид не чекав, що Бог дасть відповідь на його молитви.

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

Богу подобається зло.

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

Злочинці і неправдомовці не можуть
бути в присутності Бога.

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

/4

Напиши Золотий вірш, який говорить про те, до Кого молився Давид.

/2
●

Розгадай кросворд, використовуючи підказки.

По вертикалі:

1

2

1. Давид просить почути його
............... (вірш 2).
3. Давид просив Господа
..................... його (вірш 9).
6. Тут Давид поклонявся Богу
(вірш 8).

3

По горизонталі:

4

5

6
7

2. Пора дня, коли Давид молився до
Бога (вірш 4).
3. Бог .................... неправдомовців.
(вірш 7).
4. Це не подобається Богу. (вірш 5).
5. Храм інколи називали Божий
................... (вірш 8).
7. Вони були у Давида. (вірш 9).

/7
Отже, молитва - це звертання до Всемогутнього Бога. Він хоче, щоб ми розмовляли з Ним!
Чому б не помолитися до Нього зараз і не попросити у Нього мудрості, щоб краще зрозуміти це?

ВСьОГО:

Біблiйна година A8

ПРІЗВИЩЕ
ТА ІМ’Я:

Рівень 3 Поштова Біблійна Школа

УРОК 2:

Чи Бог чує наші молитви?
ПРОЧИТАй:

ЗОЛОТИй ВІРШ:

Луки 18:9-14

Якова 4:6

Деякі люди дуже люблять говорити про себе. Їм подобається розповідати іншим про те, що
вони мають або чим займаються. У цьому уроці представлена історія, яку розповів Господь
Ісус. Вона – про двох чоловіків, один з яких був ФАРИСЕЄМ, дуже строгим релігійним
юдеєм. Другий був МИТНИКОМ, збирачем податків. його всі ненавиділи, бо він працював
на римлян.
●

Прочитай вірш 9 і СВОЇМИ СЛОВАМИ напиши, чому Ісус розповів цю історію.

/3
●

Хто дуже пишався своєю праведністю?

●

Хто розумів, що грішний?

/2

Де вони молилися?

/1

У часи Господа Ісуса це було місце, куди юдеї ходили молитись. Сьогодні багато людей
ходять молитись у різні церкви. Але важливо пам’ятати, що ми можемо молитися Богу
НА БУДь-ЯКОМУ МІСЦІ і у БУДь-ЯКИй ЧАС!
●

Про які свої заслуги фарисей сказав Богу?

1.
2.
3.

/3

Добре, що фарисей робив так, але погано, що він покладався на свою праведність, а не на
милість Божу.

●

Випиши Золотий вірш. Не кожен у відповідь на молитву отримує виправдання від Бога.
Щоб дізнатися, хто отримує виправдання, підкресли слово, яке описує митника.

/3
Молитва митника була короткою та щирою. Він знав, що багато чого зробив неправильно. Він
дуже жалкував про це і просив Бога виявити до нього Свою милість.
●

КРОСВОРД
1

По горизонталі:

2

2. Куди прийшли митник та фарисей?
5. Навіщо митник та фарисей прийшли у храм?
6. Митник не смів навіть звести очі до ............. .

3

4
5

6

По вертикалі:
1. Митник молився: “Боже, помилуй мене ...... !”
3. Яким іншим словом називається ця історія?
4. Хто розповів її?

/6

Після молитви обидва чоловіки пішли додому. Але, за словами Господа Ісуса, лише один з них
був виправданий. Він був прощений, бо визнав перед Богом свої гріхи і у смиренні просив Бога
про милість. Цей чоловік повернувся додому, знаючи, що між ним і Богом налагодилися стосунки.
●

Який чоловік повернувся додому виправданий перед Богом?

/1
●

Прочитай вірш 14 і поєднай лінією чоловіка та характеристику в рамці, яка найбільше
підходить до кожного з них.

Бог піднесе його
Бог понизить його

Смиренний чоловік

Гордий чоловік

Бог чує смиренні, щирі молитви. Він не відповідає гордим та хвалькуватим. Помолися зараз і
проси Бога простити тобі усе, що ти вчинив неправильно. Тоді подякуй йому за Господа Ісуса,
Який прийшов у цей світ померти за тебе.
Коли ти це зробиш, то налагодиш свої стосунки з Богом.

ВСьОГО:

/1

Біблiйна година A8

ПРІЗВИЩЕ
ТА ІМ’Я:

Рівень 3 Поштова Біблійна Школа

УРОК 3:

Як ми маємо молитися?
ПРОЧИТАй:

ЗОЛОТИй ВІРШ:

Матвія 6:5-15

Матвія 6:8

Більшість людей молилися хоча б раз у своєму житті.
Можливо, тоді, коли виникала якась потреба,
або хтось із рідних тяжко захворів.
Однак Бог бажає, щоб ми молилися регулярно,
а не лише тоді, коли у нас щось погано.
Господь Ісус навчив Своїх учнів молитись.

Слова, слова,
слова, слова...

У часи Господа Ісуса деякі люди ставали на
перехрестях вулиць і молились довгими
молитвами, промовляючи багато слів так, щоб
їх чули і бачили усі.
●

Підкресли правильні слова у наступних реченнях, щоб дізнатися, що Господь Ісус
сказав про молитву.
Господь Ісус сказав, що наші молитви мають бути ПРИЛЮДНИМИ / ТАЄМНИМИ.
Тоді Отець Небесний, який бачить таємне, ВІДДАСТь / ПОКАРАЄ явно.

●

Напиши Золотий вірш, який нагадує про те, що наш Отець наперед знає, про що ми
будемо молитись.

●

ПОШУК СЛІВ

/2

/2

Ф й Ц У К И Т С О Р П А
О Е Н Г Ш Щ З Х
Т Б Ф І
Е

І

Ї Ф В В

В П О Л Д Ж Є П

В Я С В М И Т ь Б Ю

Ц й Ф І

Т В А П Р О Л Є

ь ь Ю С Б Н Т И М С Ч Б
Ц У Р К Е Н Е О Л Д Ж І
Ч А М Г И Т

Ї

Б Ш Х З Л

Ц П Н О Л Ч М Р О У Е Х
Ч С М И Т ь Б Б Ю Д Ж Р

Обведи наступні слова у головоломці.
Вони розташовані у різних напрямках.
НЕБО
ОТЕЦь
ЦАРСТВО
ХЛІБ
ПРОСТИ
ВИПРОБУВАННЯ

В И П Р О Б У В А Н Н Я
Ці слова ти можеш знайти у молитві, яку Господь Ісус дав Своїм Апостолам.
У наші часи її називають “Отче наш”.

/6

Господь Ісус не хоче, щоб ми повторювали лише цю молитву. Але дав її як зразок.
●

Прочитай вірші 9 і 13 у цій молитві і постав наступні речення у правильному порядку,
нумеруючи їх від 1 до 5.
Просити прощення.
Призивати Господнє ім’я, поклоняючись йому.
Прощати інших.
Шукати Божої волі.

/5

Просити їжу на кожен день.

●

Які два перші слова у цій молитві? (вірш 9).

/1
Ми маємо зрозуміти, що можемо звертатися до Бога як нашого Отця лише тоді, коли наші гріхи
прощені.
Чи Бог є твоїм Отцем? Чи належиш ти до його сім’ї? Це буде тоді, коли ми просимо Господа Ісуса
простити нам наші гріхи і стати нашим особистим Господом та Спасителем.
Існують різні види молитов.
●

Розшифруй наступні слова – і ти дізнаєшся про
три види молитви.
1. Молитви, які висловлюють (опкудя) _ _ _ _ _ _ .

/3

2. Молитви (клнноніпоя) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
3. Молитви (оханпрня) _ _ _ _ _ _ _ _ до Бога.
Коли ти попросиш Господа Ісуса стати твоїм Спасителем,
Бог простить тобі гріхи. Який наш обов’язок перед людьми,
які згрішили проти нас?
●

Зафарбуй фігуру, в якій є крапка, і ти дізнаєшся, чого Бог вимагає від нас.

/1

Господь Ісус учив Своїх учнів, що коли вони моляться, то повинні прощати своїх кривдників.

ВСьОГО:

Біблiйна година A8

ПРІЗВИЩЕ
ТА ІМ’Я:

Рівень 3 Поштова Біблійна Школа

УРОК 4:

Чи відповідає Бог на молитву?
ПРОЧИТАй:

ЗОЛОТИй ВІРШ:

1 Самуіла 1:1-20

Матвія 7:7

Бог не завжди відповідає на молитви так, як ми того хочемо. Інколи Він не відповідає на них
так швидко, як ми того бажаємо. Однак його відповіді і його плани завжди найкращі для нас!
В тексті з Біблії до цього уроку ми читали, що Анна не мала дітей. Через це вона була дуже
засмучена. Інші члени її родини не розуміли її горя.
●

Що Пеніна чинила Анні? (Дивись вірш 6).

/1
●

Обведи картинку, яка найкраще показує, як довго Анна терпіла нападки Пеніни.
Щоденник
на 5 років

Неділя

серпня
Декілька днів
●

Декілька годин

/1

Роками

Які були перші слова Елкани до Анни? (Дивися вірш 8).

/1
Анна не могла їсти, бо дуже горювала. Нам не потрібно чекати, поки все стане так погано, а
тоді молитись Богу. Бог чує наші молитви у будь-який час.
●

Заповни пропуски в оповіді наступними словами.

ПЛАКАЛА

ОБІТНИЦЮ

МОЛИЛАСЯ

СИН

Анна ____________ і ____________ гірко перед Господом. Вона склала _____________ Богу,
що коли у неї народиться __________, вона віддасть його служити Богу при Храмі.

/4

Коли ми просимо щось у молитві, ми маємо бути готовими прийняти все так, як хоче Бог, а
не просити лише для свого задоволення.
●

Напиши ТАК або НІ:
Анна молилася голосно.

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

Священик Ілій подумав, що Анна п’яна.

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

Ілій сказав Анні: “Іди з миром!”.

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

/3

рівень 3

●
Впиши слова у кросворд, щоб дізнатися як Анна назвала сина.
1) Анна молилася до ....... .
1
2) Ім’я чоловіка Анни.
2
3) Місце, де люди молилися і
3
приносили жертви.
4
4) Священик пильнував за ...... Анни.
5) Анна так сумувала, що плакала і не ..... .
5
6) Ім’я священика.
6

/6

Яка зміна сталася з Анною після того, як вона помолилася! Хоч і не було ще
відповіді на її молитву, вона почала їсти і більше не сумувала. Анна повірила,
що Бог відповість на її молитву і дасть їй сина.
Це і є молитва з вірою.
●

Напиши ОСТАННЮ ЧАСТИНУ 1 Самуїла 1:20, яка говорить про те,
чому Анна назвала свого сина Самуїлом.

/1
Бог виконав бажання Анни. Ми маємо довіряти Богу, що все, що Він дає, або
не дає нам - для нас найкраще.
●

Дізнайся, що Господь Ісус
говорить про молитву,
розгадавши цю
ГОЛОВОЛОМКУ з кодами.

1

2

3

A

просіть

і

дано

Б

буде

шукайте

стукайте

вам
В знайдете відчинять
(Наприклад, Б3 - це слово “стукайте”, яке
можна знайти по горизонталі під літерою Б, а по вертикалі під цифрою 3.
Напиши відповідне слово у кожному прямокутнику)
A1

A2

Б1

B3

A3

Б2

A2

B1

A2

B2

B3

Б3

стукайте

/3

Народження Самуїла - відповідь Бога на молитву Анни. Як і обіцяла, вона
віддала його Господу. І Бог не забув Анну. Він дав їй ще п’ятеро дітей!
(Дивися 1 Самуїла 2:21). Інколи Бог у дивний спосіб відповідає на наші
молитви. Чи ти коли-небудь отримав відповідь на свою молитву?
Якщо так, чому б не подякувати за це Богу просто зараз?

Бали

(виставляє вчитель)

УРОК 1:
УРОК 2:

Для поміток учителя:

УСьОГО:
Поверни урок до кінця
місяця на адресу:

УРОК 3:
УРОК 4:
Додаткові бали:
Усього:
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Не забудь указати своє прізвище, ім’я та адресу
Прізвище та ім’я:
Адреса:

Поштова Біблійна Школа
Індекс:
Дата народження:
Вчитель:

УрОК 1:

Життя Апостола Павла
Переслідувач

Біблійна година
ПрОЧИТАй:

ЗОЛОТИй ВІрШ:

Дії Апостолів
9:1-19

2 Коринтян 5:17

Чи тебе коли-небудь кривдили в школі? Що ти думаєш про забіяку або хулігана?
Важко уявити, що Бог може обрати таку людину для Своєї праці. Здається
неймовірним, щоб така людина розповідала людям про Господа Ісуса. Як Бог міг
це зробити? Тільки докорінно змінивши серце такої людини!
Випиши Золотий вірш.

/2
Ця історія про молодого юдея на ім’я Савл (пізніше його було змінено на “Павло”).
Він твердо вірив, що догоджає Богу, переслідуючи послідовників Ісуса Христа.
Юдейські релігійні начальники дали йому дозвіл в’язати та приводити християн в
Єрусалим.
●

Напиши на вказівнику назву міста,
до якого йшов Савл, а в рамці,
чому він туди прямував.

/2
●

Познач слово, яке найкраще описує ставлення Савла до Господа Ісуса.
Переслідував

/1

Прославляв

Коли Савл наближався до міста, сталося щось неймовірне.
●

Обведи ТАК або НІ:
Савл повернувся назад.
Савл побачив світло, яке осяяло його з неба.
Савл впав на землю і почув голос.
Савл знепритомнів.

ТАК
ТАК
ТАК
ТАК

/
/
/
/

НІ
НІ
НІ
НІ

/4

рівень 3

●

A9

Савл думав, що Ісус Христос був звичайним чоловіком, який уже помер. Але тепер зрозумів, що
Ісус живий! Це переконало Савла, що Ісус справді Син Божий.
Після зустрічі з Господом Савл осліп. Люди, які були разом із ним, повели його за руку в Дамаск.
●

Як довго Савл залишався сліпим? Проведи лінію від вказівного пальця до правильної
відповіді.
3 тижні

3 години

/1

3 дні
●

Як звали учня, якому у видінні Господь розповів про Савла?
Допиши букви, щоб дізнатися про його ім’я.

/1
Господь мав особливе завдання для цього чоловіка.

●

_ст_нь/ _ / п_д_ / н_ / в_л_ц_ / щ_
Пр_ ст_ _ / зв_тьс_ /_ / п_ш_к_й
в/ д_м_ / _д_в_м / С_ вл_ / н_
йм_нн_ / т_рс_н_н_ .

ЗАВДАННЯ

Встав потрібні букви ( а, е, и, і, о, у, ю, я ) у цьому завданні.

ОСОБЛИВЕ

●

/2

Постав букви у правильному порядку, щоб дізнатися, що робив Савл, коли прийшов Ананій.

ЛЯМСОВИ
●

/1

__ __ __ __ __ __ __

Напиши своїми словами, чому Ананій спочатку не хотів іти до Савла.

/2
Бог змінив життя Савла і збирався послати його на особливе завдання.
●

Випиши з 15-го вірша, до кого мав іти Савл, щоб звіщати про Ісуса.
1.

●

2.

/3

3.

Що Бог доручив зробити Ананію, щоб Савл знову бачив?

/1
Якщо Бог так змінив Савла, то Він може змінити і тебе!

ВСьОГО:

Біблiйна година A9

ПрІЗВИЩЕ
ТА ІМ’Я:

рівень 3 Поштова Біблійна Школа

УрОК 2:

Життя Апостола Павла
Проблеми

ПрОЧИТАй:

ЗОЛОТИй ВІрШ:

Дії Апостолів
9:19-30

римлянам 1:16

Чи чув ти приказку: “Леопард не може змінити свої плями”? Її використовують, коли
говорять про невиправну людину. Мабуть, так думали і про Савла. Але Бог змінив його.
Тепер він не може мовчати і всім розповідає про Господа Ісуса.
●

Де юдеї вивчали Закон Божий за часів Савла? Підкресли правильну відповідь.
У ЦЕрКВАХ

●

У СИНАГОГАХ

/1

У ПАЛАЦАХ

Про що проповідував Савл усім людям? Постав букви у правильному порядку,
щоб дізнатися про це.
__ __ __ __ / __ / __ __ __ __ __ / __ __ __ .
С У І С / Є / И Ж й Б О / Н С И .

/1

Люди, котрі чули його, дуже дивувалися.
●

Напиши нижче, що найперше сказали люди.

/2
Савл так переконливо проповідував, що ніхто не міг з ним сперечатися. Але багато юдеїв
зненавиділи його і таємно змовилися проти нього.
●

розшифруй цей таємний план. Для цього
заміни дану букву тією, яка йде після неї
в алфавіті.
А стає Б,
Б стає В,
В стає Г,
Г стає Ґ,
Ґ стає Д,
Ю стає Я,
Я стає ь,
ь стає А
і так далі.

НАДЗВИЧАйНО
СЕКрЕТНО

_ _ / _ _ _ _ _ _ / _ _ _л з / а т ґ д л н / р с д _____ / ______ / __
п д в с з / б н п н с ь / с ь
_____ / _____
б а е л н / р ь б к ь

Вдень і вночі юдеї чатували, поки Савл
вийде крізь міські ворота.

/3

●

/2

Домалюй малюнок, щоб показати, як
Савл вибрався з міста.

●

Куди Савл пішов після втечі з міста?
Напиши відповідь.

Запрошуємо до ...

/1

●

Учні були раді бачити його.

______

Учні боялися.

______

Учні повірили, що Савл справді став послідовником Ісуса.

______

Хто допоміг Савлу і відвів його до Апостолів?
його ім’я заховане навколо його портрета.

/3
BA
BA P

●

Чи радісно його там прийняли? Дай відповідь ТАК або НІ.

HA

●

/1

Випиши вірш, де розповідається, що саме, сказане ним
про Савла, допомогло Апостолам змінити свою думку.

/2
●

Згодом у Савла з’явилася ще одна проблема. Яка саме? Дивися вірш 29.

/1
●

Куди відвели Савла його друзі-християни, щоб спасти від небезпеки?
Випиши перші літери з назв кожного предмета, щоб дізнатися назву цього міста.

/1
Незважаючи на безліч проблем і на те, що його намагалися вбити, Савл ніколи не соромився
Господа Ісуса.
●

Випиши Золотий вірш. Савл увірував в Господа Ісуса і розповідав про Нього всюди,
куди ішов.

/2
ВСьОГО:

Біблiйна година A9

ПрІЗВИЩЕ
ТА ІМ’Я:

рівень 3 Поштова Біблійна Школа

УрОК 3:

Життя Апостола Павла
Проповідник

ПрОЧИТАй:

ЗОЛОТИй ВІрШ:

Дії Апостолів
13:1-12

Матвія 24:14

Через декілька років Савл і Варнава знову прибули в Антіохію, у місто, що знаходиться
далеко від Єрусалиму. Тут багато людей увірувало в Господа Ісуса Христа, і саме тут
уперше їх почали називати Християнами.
Християнин - це той, хто повірив,
що Господь Ісус Христос - це Спаситель, і став його учнем.
●

С

Використовуючи прочитаний текст
із Біблії, напиши імена
проповідників та вчителів, які
перебували у церкві в Антіохії.

В
Х

М

р И С

В

●

●

Т

И Я Н И Н

Л

/3

Що робили ці чоловіки, коли Господь, Святий Дух, проговорив до них?
Напиши ТАК або НІ:
Служили Господу.

_________

розмовляли один з одним.

_________

Постили (не вживали їжі).

_________

/3

Напиши, що сказав їм Святий Дух.

/2
Пн.

Невдовзі чоловіки, яких обрав Бог,
пливли до острова Кіпр. Це був той
острів, на якому народився
Варнава.

Taрс
Aнтіохія

Паф

р
Кіп

Саламін

●

З’ясуй, що робили Савл і Варнава, коли прибули
в Саламін, розгадавши наступну головоломку.
(Наприклад, “Б2” це слово “Прибувши”, яке
отримуємо на перехресті рядочка “Б” і колонки “2”).
Б2
Б3

●

Прибувши

A3

Б1

B2

B1

A2

B3

1

2

3

A

Слово

юдейських

туди

Б

вони

Прибувши

Боже

B

по

звіщали

синагогах

A1

/2

Використовуючи слова з біблійного тексту до уроку,
розгадай цей кросворд.

1.
2.
3.
4.

По вертикалі:
Цей чоловік допомагав Савлу та Варнаві.
Місто, де Савл та Варнава зустріли ворожбита (вірш 6).
Ім'я ворожбита (вірш 8).
5
Інше ім'я ворожбита (вірш 6).

По горизонталі:
4. Ім'я чоловіка, який подорожував із Савлом.
5. Назва острова, куди прибув Савл із Селевкії (вірш 4).
6. Ім'я проконсула, який прагнув послухати Боже Слово.
●

1

2
3

4

/7
6

Що, за словами Савла, станеться з Елімою за його обман і підступ ? (Вірш 11).

/1
●

Прочитай вірші 11 та 12 і опиши, що потім сталося з:
Елімою

Сергієм Павлом

/2
Під час подорожі Павла і Варнави до Кіпру багато людей почуло Боже послання Доброї Новини.
Деякі, як і Еліма, відкинули її, а інші, як Сергій Павло, повірили (вірш 12) і стали християнами.
А як ти ставишся до звістки про любов Божу та спасіння через Господа Ісуса?

ВСьОГО:

Біблiйна година A9

ПрІЗВИЩЕ
ТА ІМ’Я:

рівень 3 Поштова Біблійна Школа

УрОК 4:

Життя Апостола Павла
“Поділене місто”

Ісус
живий!

●

●

ЗОЛОТИй ВІрШ:

Дії Апостолів
13:13-16 і 42-52

Дії Апостолів
13:49

Чому дорослі так багато часу проводять за читанням газет,
постійно дивляться або слухають новини? Бо вони хочуть знати
про всі важливі події, що відбуваються у світі. Газети і телебачення - це лише два засоби швидкого розповсюдження новин.
Савл, тепер відомий як Павло (див. Дії 13:9), та Варнава
розповідали про справді вражаючу новину. Вона називається
Євангелія (Добра Новина про Господа Ісуса).

Якби вони написали в
газету, то яким був би
заголовок? Щоб
дізнатися про це, встав
необхідні літери (а, е, и,
і, о, у).

НОВИНИ

Н ай св іжіш і н ов и н и з у сь ого св іту!

П _ _ в _ _ рт _ _ в _ _ с _ _ с _ _ _ _
в _ _ б _ _ д _ _ т _ _ сп _ _ с _ _ н н_ _ .

/1

Де проповідував Павло? Обведи правильну відповідь.
СИНАГОГА

●

ПрОЧИТАй:

ВУЛИЦЯ

ЦЕрКВА

/1

Прочитай вірші 42-43 і напиши ТАК або НІ. Коли закінчилося зібрання, то люди...
...злісно кричали на них

_________

...запросили їх промовляти ті ж слова наступної суботи _________
...виганяли їх із міста.

_________

Багато юдеїв дуже зацікавилися почутим і пішли слідом за Павлом і Варнавою.
●

/3

розташуй літери так, щоб дізнатися, до чого закликали Павло та Варнава
(вірш 43).

бепрутеваи/в/блідатога/Бійож
__________/_/_________/
_____

/2
Ці юдеї дуже зацікавилися тим, що проповідував їм Павло. Він закликав їх прийняти
спасіння через віру в Господа Ісуса.
●

Хто прийшов наступної суботи послухати Боже Слово від Павла і Варнави?
Познач галочкою правильну відповідь.
Ніхто

Декілька людей

Майже всі

/1

рівень 3

●

Що відчували юдеї, коли побачили натовпи людей, багато з яких
були поганами (не єврейським народом)? Викресли неправильну
відповідь. Вони були:
Задоволені і щасливі / Сповнилися заздрощів.

/1

Павло і Варнава були впевнені, що Господня Добра Новина була для всіх.
●

Як відреагували погани, коли почули, що Бог хоче, щоб усі спаслися?

/2
●

Випиши Золотий вірш, щоб дізнатися, що сталося, коли Павло і
Варнава проповідували Добру Новину про Ісуса.

/2
Часто буває і сьогодні так, що люди, як і в тому місті, по-різному ставляться до
Євангелії. Хіба не сумно уявити, що невіруючі юдеї намагалися, як і Еліма з
попереднього уроку, відвернути інших людей від віри!
●

Прочитай вірш 50 і запиши СВОЇМИ СЛОВАМИ три дії, які вчинили юдеї.

1.
2.
3.
●

●

●

Що вчинили Павло і Варнава? Підкресли правильну відповідь.
Потисли руки
Кинули камінням у євреїв
Обтрусили зі своїх ніг порох
Куди вони пішли?
Напиши відповідь на
дороговказі.

(виставляє вчитель)

УРОК 1:
УРОК 2:

/1
/1

Що пережили учні?

/2

Навіть живучи у місті, де багато людей їх ненавиділи,
учні (віруючі) знали, що Бог завжди з ними.

Бали

/3

Для поміток учителя:

УСьОГО:
Поверни урок до кінця
місяця на адресу:

УРОК 3:
УРОК 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 указати своє прізвище, ім’я та адресу
Прізвище та ім’я:
Адреса:

Поштова Біблійна Школа
Індекс:
Дата народження:
Вчитель:

Біблійна година

УрОК 1: Життя Павла
страждання за віру в Господа

ПрОчиТАй:

ЗОЛОТий ВІрШ:

Дії Апостолів
14:1-21

1 Петра 4:15-16

A10

Неправильні вчинки спричиняють погані наслідки.
Але іноді людина страждає за добро.
Павло і Варнава проповідували Добру Новину про
Господа Ісуса. Бог велів їм це чинити, хоча часто
їм доводилося страждати з-за цього. Але учні не
зважали на труднощі, знаючи, що, слухаючись
Бога, вони чинять те, що правильно.
Випиши Золотий вірш.

/2
●

Куди вони ввійшли, прибувши в Іконію?

/1

Багато юдеїв і поган увірували від проповіді Павла і Варнави.
Інші ж не вірили в Ісуса і чинили їм зле.

●

Що вчинили Павло і Варнава, коли це сталося?
Дай відповідь ТАК або НІ.
Вони обтрусили порох зі своїх ніг.

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

Вони провели там багато часу, розповідаючи про Ісуса.

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

Вони вчинили багато знамен та чудес.

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

Вони ненадовго залишилися в Іконії.

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

/4

рівень 3

●

●

Люди в Іконії поділилися. Напиши на стягах, на чиєму боці була кожна зі сторін.

/2
Коли Павло і Варнава дізналися, що їх хочуть каменувати (смертна кара), то вирішили йти далі.
●

Напиши на камені назви двох міст, куди вони
попрямували.

●

розгадай цей КрОсВОрД, використовуючи
текст Дії Ап. 14:8-13.

/2
1

1. чоловік ходити не ______.
2

2 Місто, де він жив.
3 Павло сказав йому: “__________ просто на ноги свої”.
4 Іменем якого бога назвали Варнаву.

●

3

4

/5

розгадавши кросворд, випиши літери із виділеного стовпця, щоб дізнатися ім’я
Людини, про Яку завжди розповідали Павло і Варнава.

/1
Народ у Лістрі був упевнений, що Павло і Варнава - боги, і хотів принести їм жертви.
Павло сказав їм, що вони - звичайні люди.
●

Кому Павло закликав поклонятися? Дивися вірш 15.

/1
Знову невіруючі юдеї із сусідніх міст підбурили народ Лістри проти Павла.
●

Що вони зробили з ним?

1

/2

2

Якщо ти християнин, не сумуй, коли хтось погано з тобою поводиться. Павло дав хороший
приклад тим, хто страждає через свою віру в Ісуса Христа. Незважаючи на жорстоке ставлення,
Павло повернувся в місто, а наступного дня продовжив свою подорож.
Якщо твої друзі насміхаються з тебе тому, що ти віруючий, як це було з Павлом і Варнавою,
згадай, як страждав Ісус Христос - твій Друг. Він радіє, коли ти розповідаєш іншим про Нього, і
Він завжди дасть тобі мужність і силу.

ВсьОГО:

Біблiйна година A10

ПрІЗВиЩЕ
ТА ІМ’Я:

рівень 3 Поштова Біблійна Школа

УрОК 2:

Життя Павла
Дружба з Тимофієм

ПрОчиТАй:

ЗОЛОТий ВІрШ:

Дії Апост.16:1-3
2 Тимофія 1:1-5

2 Тимофія 3:15

Візит до друзів чи родичів, яких ти давно не бачив, може
стати чимсь чудовим, особливо якщо вони мають щось
нове розповісти чи показати. В цьому уроці ми
розглянемо, як Павло знову зустрівся з юнаком, який
став одним із його найкращих друзів.
●

Напиши першу літеру малюнків, щоб дізнатися його ім’я.

И

Й
/2

Імовірно, він повірив у Господа Ісуса, коли Павло вперше відвідав його місто.
●

розшифруй назву міста.
ІсАЛТр

●

/1

Випиши Золотий вірш, щоб дізнатися, що знав Тимофій з дитинства.

/2
І його мати, і його бабуся були віруючими. Ми знаємо, що цю віру вони передали Тимофію.
●

Як їх звали? (Дивися 2 Тимофія, розділ 1).

/2
чудово знати Ісуса змалечку. Тобі пощастило, якщо ти з дитинства можеш слухати
про Бога і читати Біблію. Але, передусім зроби те, що зробив Тимофій - довірся йому як
своєму спасителю.

●

Використовуючи тексти з Біблії, розгадай цей кросворд.

1. Батько Тимофія був ______ (Дії Апостолів16).

1

Л
2

2. Ім’я бабусі Тимофія (2 Тимофія 1:1-5).

3

3. Павло називав Тимофія своїм улюбленим _______ (2 Тимофія 1:1-5).
4. Брати в Лістрі та Іконії давали про нього добре
_______ (Дії Апостолів 16:1-3).

4

5. Тимофій, його мама та бабуся мали це
(2 Тимофія 1:1-5).

6

I
C
T

5

P
A

6. Павло завжди пам'ятав про Тимофія у своїх __________ (2 Тимофія 1:1-5).

/6

Коли Павло прибув у регіон, де жив Тимофій, віруючі там свідчили про Тимофія як про доброго
християнина і гарну людину. Павло запросив Тимофія супроводжувати його.
●

З яких міст були ці віруючі? Познач галочкою правильну відповідь.
Іконія і Дервія

●

Дервія і Лістра

Лістра й Іконія

/1

Допиши назви міст на карті.
Антіохія

Я

І

Д

І

Пн

I

С
І

П

Пергія
ПА
Атталія

Л
МФ

Д
ІЛ

ІЯ

Саламін
Паф

●

/3

Дай відповідь ТАК або НІ.
Батько Тимофія був євреем.

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

Тимофій жив у Єрусалимі.

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

Павло називає Тимофія сином.

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

/3

спілкування з Павлом допомагало Тимофію зростати як християнину. Він усе більше й більше
дізнавався про Ісуса, а також вчився довіряти Богу.
А чи хочеш ти зростати як християнин? Дружба з щирими християнами допоможе і тобі краще
пізнавати Бога та жити в злагоді з Ним.

ВсьОГО:

Біблiйна година A10

ПрІЗВиЩЕ
ТА ІМ’Я:

рівень 3 Поштова Біблійна Школа

УрОК 3:

Життя Павла
Павло у в’язниці

ПрОчиТАй:

ЗОЛОТий ВІрШ:

Дії Апостолів
16:16-34

Дії Апостолів
16:31

Добра Новина про Ісуса швидко поширювалась і досягла
впливового міста Филипи. Тут Павло і сила зустріли одну
служницю, яку її пани використовували як провидицю. Вона
багато днів ходила за ними і кричала.
●

Напиши, що
вона
вигукувала.

●

Набридло це
Павлу, і він
промовив до
злого духа,
який був у
служниці:

/1

/1

Коли Павло сказав ці слова, злий дух негайно покинув жінку. Вона більше не могла
віщувати.
●

Постав ці події в тому порядку, в якому вони відбулися, пронумерувавши їх від 1 до 4.
Павла і силу вкинули до в’язниці.
Пани провидиці зрозуміли, що вона більше не приноситиме їм прибутки.
Начальники звеліли відшмагати їх.
Павла і силу потягли за місто і звинуватили їх у тому, що вони бунтують народ.

●

/4

Встав необхідні літери (а, е, и, і, ї, о, у, я), щоб довідатися, що зробив в’язничний
сторож з Павлом і силою.

В__н __х п__ вк__д__в д__
вн__тр__шнь__ __
__хн__ н__г__

●

в’__зн__ц__ __

з__б__в

__

к__л__д__.

Намалюй стрілки на годинникові,
щоб показати, о котрій годині
Павло і сила молилися.

/2
/1

●

●

Що вони робили у в’язниці? Познач галочкою правильну відповідь.
Вони спали.

Вони втішали один одного.

Вони стогнали від болю.

Вони співали гімни Богу.

/1

Що сталося потім? Обведи правильну відповідь.

Ураган

Землетрус

Гроза

/1

В’язничний сторож, боючись покарання, вже хотів убити себе, бо подумав, що ув’язнені втекли.
●

Що Павло крикнув йому? розташуй літери так, щоб дізнатися про це.

__
ЕН

●

____
____
иНич
ІБсО
__ ___ __
ОБ
ІВс
иМ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
ОНОГДОЖ
ЛАЗ
___
_ _ _!
ьОс
УТТ

/2

Що зробив сторож, почувши це? Напиши відповідь сВОЇМи сЛОВАМи (вірш 29).

/2
●

Домалюй букви, щоб дізнатися, що запитав сторож.

/2
●

Випиши Золотий вірш, щоб дізнатися, що відповіли Павло і сила.

/2
Тієї ночі в’язничний сторож і його сім’я повірили у Господа Ісуса і стали християнами.
●

Що вони зробили, щоб показати, що їхнє життя змінилося?

/1
Яка чудова ніч для сторожа! Він ніколи не забуде, як одержав спасіння і став християнином у ніч
землетрусу.
Кожний віруючий у Господа Ісуса - християнин.

ВсьОГО:

Біблiйна година A10

ПрІЗВиЩЕ
ТА ІМ’Я:

рівень 3 Поштова Біблійна Школа

УрОК 4:

Життя Павла
Місто Атени
Филипи

Пн

солунь
B_________

ей
Ег

Троада

ке
сь

МАКЕДОНІЯ

р
мо
е

Атени

АЗІЯ
Ефес

ПрОчиТАй:

ЗОЛОТий ВІрШ:

Дії Апостолів
17:10-34

Дії Апостолів
17:30

сьогодні люди подорожують швидко і
легко. Хтось їде у ділове відрядження,
у відпустку, інші - відвідати друзів або
родичів.
Ми побачимо, як Павло і його друзі
йдуть містами Європи, щоб звіщати
Добру Новину про Ісуса. Залишивши
Филипи, вони відвідали декілька міст,
зокрема й солунь.

●

Прочитай вірш 10 і напиши в рамочці й на карті
назву міста, в яке вони прийшли тепер.

●

Впиши у відкритій книзі, що робили віруючі
цього міста (вірш 11), коли почули проповідь
Павла у синагозі.
Це добрий приклад для нас усіх.

/1

B

1.

2.

/2

Багато з них увірувало, але, на жаль, Павло
змушений був залишити їх, бо бунтівні юдеї із солуня
прийшли у Верію і підбурювали народ проти нього.
●

Випиши першу літеру кожного малюнку, щоб дізнатися, куди Павло пішов далі.

е

и
/1

чекаючи, поки Тимофій і сила приєднаються до нього, Павло ходив містом.
●

Якою була Павлова реакція, коли він побачив так багато ідолів?

/1
●

Допиши пропущені слова.

Павло не міг тримати в собі Євангелію про Ісуса Христа. Тому почав ділитися Доброю
Новиною у синагозі з _______________ та _________________ _______ , і на ринку
щоденно зі стрічними. А дехто з філософів ___________________ та __________________
сперечалися з ним, ... бо він їм звіщав Євангелію про ____________ і
__________________.

/6

рівень 3

Ці філософи повели Павла в аеропаг, на гору Марса. Це було місце, де
обговорювалися різні теми. Вони хотіли почути більше про це нове вчення.
Павло почав свою промову, згадавши жертовника, якого він бачив у Атенах.
●

Що було написано на жертовнику? (вірш 23)

/1
Потім Павло почав пояснювати, хто є Бог.
●

●

Дай відповідь ТАК або НІ на наступні твердження:
Бог створив світ і все, що в ньому.

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

Бог живе у збудованих людьми храмах.

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

Бог подібний до золота, срібла чи каменя.

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

Одного дня Бог буде судити світ.

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

/4

Випиши Золотий вірш.

/1
●

Кого вибрав Бог, щоб судити світ? Дивися вірш 31 і обведи
правильну відповідь.

Олександр Македонський
●

Цезар

Господь Ісус Христос

/1

Випиши перші дві реакції людей на вчення Павла про воскресіння.

/2
Була ще й третя реакція: деякі люди повірили і стали християнами. А яка твоя
реакція? Пам’ятай: якщо ти віруєш у живого Господа Ісуса Христа, твої гріхи
прощені. Господь бажає, щоб ти отримав прощення і почав жити новим
життям. Таке можливо завдяки смерті Ісуса Христа на хресті.

Бали

(виставляє вчитель)

УРОК 1:
УРОК 2:
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Прізвищетаім’я:
Адреса:

ПоштоваБіблійнаШкола
Індекс:

Біблійнагодина

Датанародження:
Вчитель:

УРОК1:

ПодорожіПавла
Свідченняіншим

ПРОЧиТАЙ:

ЗОЛОТиЙВІРШ:

ДіїАпостолів
18:1-11

ДіїАпостолів
18:9і10

A11

АпостолПавлопіслясвоєїзутсрічізГосподомІсусомбагатомандрував,
розповідаючилюдямпроБога.Тепер,підчассвоєїдругоїмісійноїподорожі,
Павлоприбувувеликемісто.
Поставгалочкунавпротиназвицьогоміста.

Коринт

Олександрія

/1

Рим

Тамвінпознайомивсязчоловікомідружиною,якізаймалисятимжеремеслом,
щоіПавло.Вонипотоваришувалиіпочалипрацюватиразом.
1

●

КРОСВОРД
Розгадай кросворд,
ідізнаєшсябільшепроних.

2

Повертикалі:
1. Ім’ядружини.
4. ЩовиготовлявПавло
тайогодрузі?(Вірш3).
3

Погоризонталі:
1. Місто,родомзякогобувчоловік.
2. СтолицяРимськоїімперії.
3. Країна,зякоїприбулидрузіПавла(вірш2).
5. Ім’ячоловіка.

4
5

/6

рівень 3

●

ЩотижняПавлозвіщавДобруНовинупроІсусаХриста.
●

КудиПавлоходивщотижня?
Уякийденьтижнявінтудиприходив?
Докоговінговорив?

і

/4

КолидоПавлаприєдналисяйогодрузі-місіонери,вінщебільшепроповідувавюдеям.
●

Розшифруйїхімена.
ЛСАи

/2

МиФОТЙІ

Павлолюбиврозповідатипросвоювіру,але,нажаль,
якіраніше,багатохтозюдеївнехотілийогослухати.
Внаслідокцьоговінсказавїм,щопідедопоган(не
єврейськихнародів).Сказавшице,Павлозалишив
синагогуіпочавпроповідувативбудинку,що
знаходивсяпоблизу!
●

/1

Напишиім’ягосподарядому.

КолиПавлопроповідував,старшийсинагогиувірувавіставхристиянином.
●

Проведилініювідрукидоіменістаршогосинагоги.
ГАЛЛІОНКРиСПЮСТКЛАВДІЙ

●

/1

Щозробилибагатоіншихкоринтян,колипочулизвістку?
НапишиТАКуквадратикахнавпротиправильноївідповіді.

Вони ...

прогналиПавла
охристилися

повірили

/2

залякувалиПавла

ОднієїночіуПавлабуловидіння,черезякедоньогопромовивГосподь.
●

ПрочитайЗолотийвіршіпідкресли,щосказавГосподь.
“ПовертайсявАфіни”.“Небійся”.“Ніхтотобінезаподієзла”.
“Язтобою”.“ТипостраждаєшзаМене”.

/2

БогсказавПавлові,щобагатолюдейуКоринтімаютьстатихристиянами.Вінхотівзаохотити
ПавлапродовжуватипроповідуватиЄвангелієдлякоринтян.
●

Познач,якдовговінтамзалишався.

1рікі4місяці

2рокиі3місяці

/1

1рікі6місяців

ДужеважливорозповідатиіншимпросвоювірувГоспода.Ценазиваєтьсясвідченням.
ЯкщотихристияниніотримавГосподнєпрощення,тодіпопросиЙогодопомогтитобірозказати
cвоїмдрузямісім’їДобруНовинупроГосподаІсусаХриста.

ВСьОГО:

Біблiйна година A11

ПРІЗВиЩЕ
ТАІМ’Я:

Рівень3 ПоштоваБіблійнаШкола

УРОК2:

ПодорожіПавла
Смертельнанебезпека

ПРОЧиТАЙ:

ЗОЛОТиЙВІРШ:

Дії23:10-24
і24:22-27

Псалом
17(18):31

АпостолПавлолюбивІсуса,іприсвятивсвоєжиття,щобусімрозповідатипроГоспода
Спасителя.АлекудибвіннеприйшовділитисяДоброюНовиною,усюдиз’являлисьвороги.
Подібнесталосяіцьогоразу,коливінприйшовдоЄрусалиму.Цілийнатовпюдеїв,
несправедливозвинуватившиПавла,схопивйогоуХрамі.Якбинеримськісолдати,йогоб
убили.Римляниповелийогоусвоюфортецюзарадийогобезпеки.Алеюдеїбулитвердіу
своємурішеннівбитиПавла.
НаступноїночіПавлуз’явивсяГосподь.
●

Запишинижче,щоВінсказавПавлу.

/2
Павлобуввпевнений,щоБогусеконтролює.Наступногодня,ворожнечоналаштованіюдеї
зустрілисяісклализмовупротиПавла.
Обведидвіречі,яківонивідмовилисяробити,покиневб’ютьПавла.

ч и та ти

●

спати

●

●

пити

/2

їсти

Напишинаножі,скількилюдей
склалоцюзмову.

Більшеніж

чоловік

/1

Підкреслиречення,якеописуєїхнійзадумубитиПавла.
Вониоточатьфортецюівб’ютьйого.
Вонизненацьканападуть,колиПавлавестимутьдотисяцького.
Вониотруятьйомуїжуіпитво.

●

Хтодізнавсяпроїхнійплан?

/1
/1

КолиПавлодізнавсяпроцюзмову,вінпославюнакадотисяцького.Всебуловлаштованотак,
щобПавловиїхавзмістаубезпеці.Бувданийнаказ,щобприготуватиохорону,яка
супроводжуватимеПавладоКесарії.
●

●

Зкогоскладаласяохорона?ДайвідповідьТАКабоНІ.
Двісотнівояків.

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

Шістдесяткіннотників.

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

Двісотністрільців.

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

Вісімдесятп’ятьмеченосців.

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

Впишиурамочкуім’я
намісника,доякоговезли
Павла.

/4
/1

ЧерездекількаднівБогзновудавможливістьПавлусвідкуватипроХриста.
●

ПрочитайДії24:22.
Намісникзбиравсякогосьдочекатися,першніжприйматирішення.
Якйогоім’я?

Якийчинбувунього?

/2

Павлобувпокликанийназустрічзнамісникомійогодружиною.
●

ДайвідповідьТАКабоНІ:
ПавлорозповідавпровірувІсусаХриста.

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

Вінговоривпросуд.

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

Феліксувірувавіохристився.

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

/3

ПавлобагаторозповівпроЄвангеліє,алеФелікснепокаявсяінеповірив.ВінзалишивПавлау
в’язниці,бохотівдогодитиюдеям.ЧерездварокиФеліксазамінивновийнамісник.
●

Напишиуключіім’яновогонамісника.

●

ВипишиЗолотийвірш.

/1

/2
Павлоперебувавув’язниці.ВіннезнавусіхБожихпланівщодосвогожиттяіслужіння,алевірив,
щоГосподьтурбуєтьсяпронього,іщоБожіобітниціправдиві.ДовіраБогудавалаПавлуспокій.
Господьісьогоднілюбитькожного,іхочепіклуватисяпрокожного.Вінлюбитьітебе.Прийми
спасіння,якепропонуєтобіГосподьІсус.ДовірсяЙому.Інавітьколизустрінештруднощіта
проблемивжитті,будьпевен,щоВінконтролюєвсе,щовідбувається.

ВСьОГО:

Біблiйна година A11

ПРІЗВиЩЕ
ТАІМ’Я:

Рівень3 ПоштоваБіблійнаШкола

УРОК3:

ПодорожіПавла
Передцарем

ПРОЧиТАЙ:

ЗОЛОТиЙВІРШ:

Дії25:13-22
і26:13:32

Дії26:22

ДіїАпостолів25:13-22
ПравительФестрозповівцарюАгріппіпров’язняПавла.
ТодіАгріппасамзахотіввислухатиПавла.
ДіїАпостолів26:13-32
ПавлозахищаєтьсяпередцаремАгріппою.
Інодіпідчасканікултиможешвідвідатикогосьзісвоїх
родичів.Вонивсіхочутьзнати,якутебесправившколі.
Післятого,яктирозкажешусетретьомуабочетвертому,то
можешподумати:“Скількижщеменідоведетьсярозповідати
прооднеітесаме?”Павломігвідчуватищосьподібне,коли
стоявпередрізнимисуддями,якихпризначалинацюпосаду.
Алевінробивцезрадістю,бовикористовувавбудь-яку
можливістьрозповідатиїмпроІсусаХриста.
●

Знайдиправильнівідповідінанаступнізапитання,таобведиїхуголоволомці
(вонирозташованіурізнихнапрямках).

1. Офіційнийтитулгостя(Дії25:13)?
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2. Якзвалицаря?
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3. Хтосупроводжувавцаря?
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4. ДевідбувсясуднадПавлом?(Дії25:13).
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7. Хтонемавзвичаювіддаватилюдинунасмерть А
безсуду?(Дії25:16).
Я
8. ХтохотіввбитиПавла?(Дії26:21).
У
9. Мойсейтапророкиказали,що................має
постраждатитавоскреснути(Дії26:23).
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І
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Л
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5. ХтозалишивПавлав'язнем?(Дії25:14).
6. Місто,уякомунаПавлапринеслискаргу?
(Дії 25:15).

10. ХтосказавПавлу,щойогонаукадоводитьйогодонерозуму?(Дії26:24).
11. Хтомолився,щобцарставхристиянином?(Дії26:29).

/12

12. Цартанамісниквирішили,щоПавлонезробивнічоговартого....................(Дії26:31).
●

Випишилітери,якізалишилися,щобз’ясувати,прощоПавлопроповідувавцарю
Агриппі.
...................................../........................./........................./.............................

/1

●

●

ПрочитавшиЗолотийвірш,дайвідповідьТАКабоНІ:
БогдопомігПавловісвідчити.

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

Павлосвідчивлишевеликим(важливим)людям.

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

/2

ЩосказавФест,колипочувсловаПавла?

/1
●

Щобдізнатися,щовиголосивПавлоцарюАгріппі,заповниголоволомку,
поставившикожнулітеруувідповіднуклітинку.Наприклад,“а”(5,2),тобто5-йстовпчик
і2-йрядочок.
А: (5,2)
В: (1,3)(4,1)
Є: (5,3)(8,1)
З: (3,2)
І: (2,3)(5,1)
и: (2,4)
Н: (4,2)
О: (2,1)

Р: (3,3)(6,1)
У: (4,3)(7,1)
Ч: (1,4)
Ш: (6,3)(9,1)
Щ: (1,1)
Ю: (6,2)
Я: (1,2)

4

?

3

A

2

!

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

/4
Аякоюєтвоявідповідьназапитання:“Чивіруєш?”
Чибудештизволікатизвідповіддютак,якцеробивФелікс
(Дії 24:25)?Чи,можливо,титакякФествважаєш,щолишебожевільні
людистаютьхристиянами?
Чи,можливо,якцаряАгріппу,тебемайжепереконали,алетитакіне
довіривсяГосподуІсусу?
Всіцічоловікималичудовунагодубутиспасенимиіпрощеними,але,
якценеприкро,вонитакінезробилитойкрок,щобприйнятиІсуса
ХристаяксвогоСпасителяіГоспода.Неповториїхпомилку,не
пропустисвоєїнагодиотриматиспасіння.Навпаки,бериприкладз
Павла,якиймігзупевненістюсказати:
“Знаю,вКогояввірував”.(2Тимофія1:12)

ВСьОГО:

Біблiйна година A11

ПРІЗВиЩЕ
ТАІМ’Я:

Рівень3 ПоштоваБіблійнаШкола

УРОК4:

ПодорожіПавла
Корабельнааварія

ПРОЧиТАЙ:

ЗОЛОТиЙВІРШ:

Дії27:13-14,
27:20-44і28:1-9

ДіїАпостолів
27:25

Події,щовідбувалисязПавломуційісторіідужезахоплюючі.
Тобібудецікавоповністюпрочитатирозділи27і28.
Чиопинявсятиколи-небудьускладнійситуації?КолимидозволяємоБогукеруватинашим
життям,якробивцеПавло,тоВіннезаберегетьусінашіпроблеми,алеБогдійснообіцяє
допомогтинампройтичерезних.

●

Вонипотрапилиушторм,залишивши
острів(вірш13):

●

Знайдиуголоволомціізамалюйдваслова,чоговонинебачилибагатоднів.

●

/1
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/2

Тепервипишибуквиякізалишилися,щобдізнатися,щовідчуваливсіпідчасбурі.

/1
ПавлопідбадьоривусіхнакорабліособливоюзвісткоювідБога.
●

ПрочитавшиДії27:24,напишиСВОЇМиСЛОВАМи,щосамесказавйомуБог.

/2
●

ВипишиЗолотийвіршіОБВЕДиТРи СЛОВА,яківикориставПавло,щоб
висловитисвоютвердувірууте,щоБогдотримаєСвоєїобітницііврятуєїх.

/2

рівень 3

КолиБогпромовивдоПавла,вінпідбадьоривусіхівмовивїхпоїсти(дивися
Дії27:33-34).
●
ДайвідповідьТАКабоНІ:
Павловіддавподякузахліб.
Післяцьогочоловікизасмутилисьірозлютились.
СотникхотівзберегтижиттяПавла.
Всібезпечновисадилисянаберег.
●

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

/1

Якназивавсяострів,біляякого
розбивсяїхнійкорабель?

Жителіостровабулидонихлюб’язніі
розпалилибагаття,оскількибулохолодно
ійшовдощ.
●
Намалюй,щовчепилосяПавлові
заруку.
●

/1

ЩодалісталосязПавлом?
Обведиправильнувідповідь.

Вінпомер.Нічого.Йогоруканапухла.Віндужезахворів.
●

/4

/1

Напишипершулітерукожногопредмету,щобдізнатися,хто
турбувавсяпроПавланаострові.

у

Й
/1

●

Напишинакалендарі,скількиднів
Павлопробувавуних.

●

Викреслинеправильнівідповіді,щоб
з’ясувати,щосталосявдоміправителя.

Кількість
днів:

/1
/3

Публіїв син/батько/дружинабув(ла)
хворий(а)напропасницю/ногу/очі.ТодіПавлоприйшов
крикнув/заплакав/помоливсяі,рукинаньогопоклавши,уздоровивйого.

ЧерезтримісяціпродовжиласьподорожПавладоРиму,дейоготрималипід
домашнімарештом.Павлудозволялиприймативідвідувачів.Тидізнаєшся,що
вінробив,прочитавшиостаннійвіршкнигиДіїАпостолів.Такдокінцясвого
життяПавлонеперестававрозповідатипроСпасителя,ГосподаІсуса.Павло
довірявГосподуускладнихситуаціяхсвогожиття.Вінзнав,щоБогніколине
залишитьйого.Якщоти,якіПавло,довіришсяГосподуІсусуХристу,тоВін
проститьтобітвоїгріхиібудезавждизтобою.
Бали

(виставляє вчитель)

УРОК 1:
УРОК 2:

Дляпомітокучителя:

УСьОГО:
Поверниурокдокінця
місяцянаадресу:

УРОК 3:
УРОК 4:
Додаткові бали:
Усього:
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Не забудь указати своє прізвище, ім’я та адресу
Прізвище та ім’я:
Адреса:

Поштова Біблійна Школа
Індекс:

Біблійна година

Дата народження:
Вчитель:

УРОК 1:

Перше Різдво
Неймовірно!

ПРОЧИТАЙ:

ЗОЛОТИЙ ВІРШ:

Луки 1:5-20
і 57-67

Луки 1:37

А12

Який ти отримав найкращий різдвяний подарунок? Можливо, це було щось таке,
про що ти навіть і не мріяв. У цих уроках ми поглянемо на перше Різдво - день
народження Ісуса. Але за 6 місяців до народження Ісуса, у сім’ї вже літнього
священика народилося дитя, яке стало справжньою радістю для своїх батьків!
Хто був царем, коли народилась ця дитина? Познач правильну відповідь.

Цезар

Фараон

Ірод

Яків

/1

В ті часи люди думали: якщо у подружжя немає дітей, значить батьки щось
зробили неправильно і розгнівали Бога. Прочитай вірші Луки 1:5 і 6.
●

Напиши СВОЇМИ СЛОВАМИ, якими людьми були Захарій і Єлисавета.

/2
●

Напиши ТАК або НІ.

Захарій та Єлисавета були вже похилого віку. ..............
Захарій служив у палаці.

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

Ангел з’явився Захарію.

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

Захарій та Єлисавета назвали свого
сина Йосипом.

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

Сусіди були дуже засмученими.

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

/5

рівень 3

●

●

●

Проведи лінію від вказівного пальця до правильної відповіді. Захарій був ...
царем

фарисеєм

рибалкою

священиком

/1

Прочитай у Біблії цю історію і розгадай кросворд.

По вертикалі:
2. Ім’я, яким батьки повинні були назвати дитину.
3. Бог почув ______________ Захарія.
4. Місце, де Захарій кадив Господу.
7. Ангел сказав, що дитина не
буде пити ___________ .

1

2

3
4

5

6

7

По горизонталі:
1. Єлисавета - це __________ Захарія
5. Ім’я Ангела.
6. Ангел сказав, що дитина сповниться
Духом ____________ з утроби матері.
●

/7

В якому вірші ми читаємо, що Захарій став пророкувати?

/1

Вірш:
●

Напиши Золотий вірш.

/2
●

У якій місцевості поширилася чутка про це дитя?

Ю ___ ___ ___

/1
Захарії було важко повірити у те, що сказав Ангел. Але це дійсно сталося! Йому не треба було
сумніватись. Інколи нам важко повірити у те, про що ми читаємо в Біблії, але прочитай Золотий
“вірш і запам’ятай - “Для Бога нема неможливої жодної речі!”

ВСьОГО:

Біблiйна година A12

ПРІЗВИЩЕ
ТА ІМ’Я:

Рівень 3 Поштова Біблійна Школа

УРОК 2:

Перше Різдво
Особливе завдання
(Свято Благовіщення)

ПРОЧИТАЙ:

ЗОЛОТИЙ ВІРШ:

Луки 1:26-38

Луки 1:38

Чи тебе коли-небудь обирали в школі, щоб здійснити щось особливе? Можливо, зіграти у
виставі або виступити перед усією школою? Це приємно. Просто уяви, що відчула Марія,
коли почула звістку про те, що вона стане матір’ю Божого Сина, Ісуса Христа!
●

Обведи місяць, у якому Бог послав Ангела до Назарету.
Сьомий місяць

●

Другий місяць

/1

Шостий місяць

Напиши відповіді після питань, а потім обведи їх у ГОЛОВОЛОМЦІ.
Слова розташовані по горизонталі, вертикалі і діагоналі, у різних напрямках.

1. Хто був посланий у галілейське місто. (вірш 26)
........................................................
2. Назва міста. (вірш 26)
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........................................................
3. Ім’я Ангела. (вірш 26)
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........................................................
5. Ім’я нареченого, з яким вона була заручена.
(вірш 27)
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........................................................
6. Що Марія набула у Бога? (вірш 30)

А

Д

Н

О

Т

У

Я

Т

Г П И С
........................................................
7. Ім’я царя, з дому якого (нащадком якого) був Йосип. (вірш 27)

О

Й

Р

ь

........................................................
4. Ім’я діви, до якої Бог послав Ангела. (вірш 27)

/7

........................................................
●

Розшифруй слова, щоб дізнатися, що сказав Ангел Марії.
Й Р І Д А / Л А Г Я Д А Т Б О Н А / П О Г ь С Д О / З І / О Ю Т Б О.
_____/___________/_______/__/_____

●

/2

Візьми першу літеру з назви кожного педмета і напиши, як Марія повинна була
назвати Дитя.

y

/1

Ім’я Ісус означає Спаситель.
●

В Ісуса є також титули. Напиши ще два таких титули (вірші 32 і 33).

/2

i
●

Що запитала Марія, коли почула, що вона народить Сина?

/1
Вона запитала як може мати дитину, не маючи чоловіка!
●

Напиши, що сказав Ангел Марії про Дитину, яку вона народить.

1.
2.
3.

/3

Ось чудо Різдва! Ісус Христос - Божий Син. Його матір – Марія, а Батько - Бог! Ангел назвав це
Дитя “Святий”. Якби Ісус був сином Марії та Йосипа, тоді Він був би грішним, як ми з вами, і ніколи
не зміг би урятувати нас від наших гріхів!
●

Напиши номер вірша, в якому говориться, що для Бога немає нічого неможливого.

/1

Вірш:
●

Випиши із Золотого вірша слова Марії.

/2
Марія була вибрана для дуже особливого завдання. Їй було призначено стати матір’ю Божого
Сина, Ісуса! Це було великою радістю для неї.
Господь може і тобі доручити зробити щось. Згадай Марію і прийми це з радістю!

ВСьОГО:

Біблiйна година A12

ПРІЗВИЩЕ
ТА ІМ’Я:

Рівень 3 Поштова Біблійна Школа

УРОК 3:

Перше Різдво
У Віфлеємі

Ходити у похід завжди весело і цікаво. Але якщо
ти не дуже добре себе почуваєш, то подорож
може виявитись надзвичайно тяжкою. Марія не
була хвора, але їй настав час народити дитину.
Вона з Йосипом повинна була йти до іншого міста
за 112 км. Пам’ятай, що тоді не було поїздів чи
машин. Дороги були тяжкими, а іноді й дуже
небезпечними.
●

Луки 2:1-20

Луки 2:11

Середземне
море

Прочитай ще раз вірші з 1 по 4 і запиши
СВОЇМИ СЛОВАМИ, навіщо Марії та
Йосипу потрібно були йти до Віфлеєму.

Назарет

Bіфлеєм

Мертве
море

/2

З’єднай лінією запитання та правильну відповідь.
Хто мав владу над Сирією?

Назарет

Місто, де жили Марія та Йосип.

У заїзді

Давидове місто.

Квіріній

Де Марія та Йосип не знайшли місця?
●

ЗОЛОТИЙ ВІРШ:

Земля Ізраїль

50 км

●

ПРОЧИТАЙ:

Віфлеєм

/4

Що Марія використала як колиску для Дитини?

/1
●

У що Марія загорнула Малятко?

/1
●

Хто пильнував овець у полі?

/1
●

Зафарбуй ті слова, які були у повідомленні Ангела.

Добра
Новина

Велика
Любов

Чудова
Надія

Велика
Радість

/2

●

Випиши Золотий вірш.

/2
●

Якими словами Ангели славили Бога?
З поданих слів склади речення та запиши його.
землі

на

висоті

на

Богу

і

мир

слава

/2
●

●

Напиши відповідь ТАК або НІ.
Пастухи
вирішили перевірити все вранці.

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

пішли до Віфлеєму і знайшли в яслах Дитину.

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

нікому не розповіли про цю чудову новину.

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

/3

Прочитай кінець тексту з Біблії до цього уроку. У виділених місцях впиши номер вірша,
де розповідається, що робила Марія (а), і, що робили пастухи (б).
(a)
Вірш _____

Пастухи

Марія
(б)
Вірш ______

/2

Яким є твоє ставлення до того, що
сталося у Віфлеємі? Хіба не є
неймовірним те, що Божий Син став
безпомічним немовлям? Той, Хто
створив світ, колись лежав у яслах!
Чи ти коли-небудь роздумував, чому
Ісус прийшов у цей світ?
Напиши свою відповідь.
Якщо ти прочитаєш Івана 3:16, то
знайдеш відповідь. Бог так нас
полюбив, що дав нам найдорожче Свого Єдиного Сина.
На Різдво ми охоче отримуємо подарунки і дякуємо за них. Чи прийняв ти Ісуса Христа в своє
серце як свого Спасителя і чи подякував Богу за цей чудовий Подарунок?

ВСьОГО:

Біблiйна година A12

ПРІЗВИЩЕ
ТА ІМ’Я:

Рівень 3 Поштова Біблійна Школа

УРОК 4:

Перше Різдво
У Храмі

ПРОЧИТАЙ:

ЗОЛОТИЙ ВІРШ:

Луки 2:22-40

Луки 2:30

Від народження Ісуса минуло трохи більше місяця. Йосип та Марія, дотримуючись
юдейського Закону, принесли Ісуса до Храму. Там на них чекала особлива зустріч!
●

В якому місті був Храм? Підкресли правильну відповідь.
Віфлеєм

●

Назарет

Єрусалим

/1

Яка жертва вимагалася за Законом? (Дивися вірш 24).

/2
●

Напиши першу літеру кожного малюнка, щоб дізнатися ім’я чоловіка, якого Марія і
Йосип зустріли у Храмі.

Е

Е
/1

●

●

Прочитай текст з Біблії до цього уроку ще раз. Дай відповіді ТАК або НІ навпроти
тверджень про цього чоловіка.
Він жив у Єрусалимі.

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

Він був праведною людиною.

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

Святий Дух був на ньому.

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

Бог сказав, що він ніколи не побачить Христа.

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

Святий Дух привів його у Храм.

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

/5

Напиши СВОЇМИ СЛОВАМИ, що вчинив цей чоловік, коли побачив Ісуса.

/2
Цей чоловік був одним з небагатьох, хто розумів, для чого Бог послав Свого Сина на
землю. Навіть сьогодні, через понад дві тисячі років, багато людей не розуміють, для чого
прийшов Ісус Христос.

рівень 3

●

Випиши Золотий вірш.

/1
●

Обведи дві групи людей, яких згадав Семен, коли говорив про Ісуса,
як про "Світло".
Галілеяни

●

Погани (не євреї)

Ізраїльтяни

Греки

Прочитай текст з Біблії ще раз і дай відповіді на питання про
пророчицю у кросворді.
1

1. З якого племені була пророчиця?
2. Як звали її батька?

2

3. Вона служила Богові вдень і ____.

3

4

/4

4. Вона служила Богу постами та ___________.
●

/2

Випиши із кросворда ім’я пророчиці. Воно записано по вертикалі.

/1

Отже, ми бачимо, що народження Ісуса зробило щасливими багатьох
людей. (В попередньому уроці раділи Йосип та Марія, потім пастухи, а в
цьому - Семен і Анна!) Але, на жаль, не тільки радість супроводжувала
Ісуса в земному житті.
●

В якому вірші говориться, що на Марію одного дня чекатиме велике горе?

/1

Вірш:

Напиши, що ти дізнався про прихід Ісуса Христа в світ з цих уроків.
Чи подякував ти Богу за найкращий різдвяний подарунок - народження Ісуса?

ШACЛИBOГО ТОБІ РІЗДВА!
"Отець послав Сина Спасителем світу".
1 Івана 4:14
Бали

(виставляє вчитель)

УРОК 1:
УРОК 2:

Для поміток учителя:

УСьОГО:
Поверни урок до кінця
місяця на адресу:

УРОК 3:
УРОК 4:
Додаткові бали:
Усього:
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