
• Яким чином Ісус довів Свою перемогу над силою гріха й смерті? (Через три дні після 
смерті Ісус воскрес!)

Дорогий Боже,
Я ослухався Тебе. Але я вірю, що Ісус помер на хресті, взявши на Себе покарання, 
на яке я заслужив. Я вірю, що Він воскрес через три дні, довівши, що Він повністю 
переміг гріх і смерть. Відтепер Я належу Тобі! Допоможи мені краще знати Тебе та 
жити, як Ісус.
Амінь. 

Так бо Бог (вказати на небо) полюбив світ (перехрестити руки на грудях),  
що дав Сина Свого Однородженого (показати один палець),  
щоб кожен (переплести пальці долонями вверх та порухати пальчиками),  
хто вірує в Нього (скласти руки в форму серця),  
не згинув (схилити голову), але мав життя вічне (підняти руки в небо).  
Івана 3:16

Ісус повернуся на небеса, проте Він не залишив нас на самоті. Він послав Божого 
Святого Духа, який живе в нас і допомагає нам жити згідно з Божою волею. В нас 
також є Біблія, Слово Боже. Читаючи її, ми можемо більше дізнаватися про велику 
Божу історію, Його любов та Його план для нашого життя.

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:

Бог любить всіх людей, яких створив, включаючи ТЕБЕ! Чи готовий ти стати 
частиною Божої історії? Ти можеш стати частиною Його сім'ї, повіривши в Ісуса та 
ставши Його послідовником.

• Що зробив Бог через Свою велику любов до нас? (Бог мав план. Він послав 
Свого Сина Ісуса у цей світ, щоб відновити наші стосунки з Богом, зруйновані 
гріхом.)

• Що зруйнувало наші відносини з Богом і стало причиною смерті в цьому світі?  
(гріх, коли Адам та Єва ослухалися Бога)

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

Приєднуйся до Божої історії
Божа добра новина
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