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УЧНІ – це люди, які йдуть за Ісусом і 
розповідають про Нього друзям.  
ТЕ, як Ісус ставився до інших і 

піклувався про них, як Він служив 
і говорив з добротою, допомагає 

нам зрозуміти, як ми могли б жити, 
наслідуючи Його. 

ВИВЧЕННЯ БІБЛІЇ – це чудовий 
спосіб познайомитися з життям 

Ісуса Христа та зробити розповідь 
про Нього частиною свого життя.

ПОДІЛИТИСЯ ЗНАННЯМИ  
ПРО ІСУСА З ДРУЗЯМИ



ПОГОВОРІТЬ ІЗ МАМОЮ І 
ТАТОМ, ПОТІМ З ДРУЗЯМИ
⚫ Заплануйте час, щоб разом почитати Біблію.
⚫ Євангеліє від Марка – чудовий вибір для 

початку.
⚫ Передусім хтось із вас може прочитати цю 

молитву: «Дорогий ІсусеДорогий Ісусе, будь ласка, навчи 
нас. Дякую. Амінь».

⚫ Почніть з першої сторінки біблійної книги та 
читайте одну історію за одну зустріч.

⚫ Протягом зустрічі прочитайте цю історію двічі, 
а потім хтось із вас нехай спробує переказати 
її своїми словами.

ОБГОВОРЕННЯ БІБЛІЙНОЇ ІСТОРІЇ 
ВИКОРИСТАЙТЕ П’ЯТЬ ЗАПИТАНЬ:

❶ Що нового в цій історії?
❷ Що вас в ній здивувало?

❸ Що ви не зрозуміли?
❹ Який виклик для себе 
ви знаходите в цій історії?

❺ Чи є в цих історіях щось таке, чим ви 
хотіли би поділитися із кимось цього тижня?

ПОМОЛІТЬСЯ, ЩОБ 
ЗАВЕРШИТИ:

«Дорогий ІсусеДорогий Ісусе, дякую Тобі за 
Твоє Слово. Допоможи нам іти за 
Тобою. Амінь».

ЯКЩО ВИ ЧОГОСЬ НЕ ЗНАЄТЕ...
⚫ Ви можете запитати у тих, хто вже 
досліджував Біблію — у мами, тата 

або пастора вашої церкви.
⚫ Або просто скажіть: «Я не 

знаю відповіді, але ми можемо 
продовжувати читати, щоб дізнатися 

більше».
ЗАПРОШУЙТЕ СВОЇХ ДРУЗІВ ПРИЄДНАТИСЯ
⚫ Дайте кожному таку закладку.
⚫ Заплануйте регулярний час для зустрічей. 
ЗАПИТАЙТЕ:
❶ Як ми впоралися з викликом минулого разу?
❷ Чим ми поділилися з друзями чи з родиною 

цього тижня? 
МОЛОДЦІ!

Насолоджуйтесь пригодами та 
перемогами у вашій подорожі з Ісусом!

Ukrainian Kids

для дітей
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