
Дорогий Боже,
Я настільки вдячний, що Ісус вірно слухався Тебе. Завдяки Його смерті на 
хресті за мої гріхи, зараз я можу пізнавати Тебе, слухатися Тебе і слідувати за 
Тобою. Допоможи мені бути слухняним, як Ісус. 
Амінь. 

Отче Мій (скласти руки в молитві та подивитися вгору),  
коли можна, нехай обмине ця чаша Мене (відштовхнути від себе уявну чашу). 
Та проте, не як Я хочу (покласти руки на груди та заперечливо похитати головою),  
а як Ти (вказати на небо). 
Матвія 26:39б

Божий шлях не буде зажди легким, але він завжди вірний. Ісус переніс тяжкі 
страждання. Він навіть просив у Бога про інший шлях. Але, не дивлячись 
ні на що, Ісус добровільно підкорився Богу. Покірність Ісуса принесла нам 
благословіння. Якщо довіримося Ісусу, ми зможемо отримати від Нього дар 
прощення. Також ми можемо навчитися бути покірними Богу так, як зробив це Ісус.

Разом з дитиною дізнайтеся, як цей конкретний урок пов'язаний з великою Божою 
історією.  Прочитайте вголос своїй дитині:

Прочитайте наступне вголос, щоб дитина краще зрозуміла історію:

Ісус знав, що Петро відречеться від Нього. Він також знав, що вороги бажають 
Його смерті. Ісус розумів, що Його смерть - це частина Божого плану. Але Ісус 
показав, що Він готовий підкоритися Богу, навіть якщо треба віддати Своє життя.

• Про що Ісус просив Отця у Гефсиманському саду? (Ісус просив Бога показати 
Йому інший шлях. А якщо іншого шляху немає - Він виконає Божу волю.)

• Згідно зі словами Ісуса, що мало статися, перш ніж заспіває півень? (Петро тричі 
зречеться Ісуса.)

Запропонуйте дитині переказати історію.  Допоможіть їй запам'ятати ключові 
деталі історії, поставивши наступні запитання:

Матвія 26:31-75; Івана 18:1-8
Арешт Ісуса
У саду

• Після арешту Ісуса що відповів Петро на питання людей про те, чи був він з Ісусом? 
(Петро зрікся Ісуса. Він сказав, що вони помиляються.)
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