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Біблія – книга книг. 
 

Мета. Ознайомити учнів зі змістом Біблії, зацікавити вивчати її, 

познайомити з Заповідями божими, порадити як знайти у Біблії 

відповіді на життєві питання. 

Література. Біблія. «Новий Заповіт» (видавництво християн-

ського Об’єднання Гідеон) 

 

Учитель. Ми тримаємо у руках Біблію – найвеличнішу з книг. У 

ній – основи християнського вчення – релігії, яку сповідує велика 

частина планети Земля, релігії праматері України – Київської 

Русі,  релігії наших батьків.  

 Конституція України гарантує кожному громадянинові 

свободу совісті, свободу віросповідання. Тому з усією повагою до 

людей, що сповідують інші релігії, ми говоритимемо про 

православне християнство – релігію, більшості українців. 

Релігієзнавці – вчені, що вивчають походження і філософію 

різних релігійних вчень – дослідили багато релігій світу, і 

спільним, що об’єднує різні вченні і течії, беззаперечно є те, що у 

основі їх лежить любов. Любов є і основою православного 

християнського вчення. Це любов до Бога – Творця, який згідно 

легенди створив світ для любові і гармонії, це любов до 

ближнього свого, до батька і матері, до чоловіка і дружини, до 

дітей.  

 Напевно кожен з вас бував у церкві. Давайте поговоримо… 

Чому люди ходять до церкви? 

Навіщо будували і будують церкви? 

На честь яких релігійних свят зведено церкви у нашому селі, у 

сусідніх селах, у районному та обласному центрах? 

Опишіть  що ви бачили, чули у церкві?  

Як треба поводитись у храмі? 

Що ви відчуваєте, коли перебуваєте у храмі? 



Учитель. Всі ви добре знаєте прекрасну людину, берегиню 

великого давнього роду, матір трьох дітей, бабусю п’яти онуків, 

ветерана війни та праці, добропорядну, чесну, чуйну жінку 

шановну Ольгу Устимівну Коломієць. Її онука Катя Коломієць 

записала інтерв’ю з бабусею. Ольга Устимівна зростала у великій 

дружній роботящій сім’ї, де шанували традиції, хліб і Бога 

нашого Ісуса Христа. У роки становлення радянської влади, у 

роки голодомору, репресій,  війни, під час активної атеїстичної 

пропаганди кожен з членів цієї родини завжди мав  у серці віру у 

Бога і любов – це, як вважає Ольга Устимівна, завжди і 

допомагало їм вижити, подолати труднощі, знаходити сили 

допомагати  іншим  людям. (Звучить звукозапис спогадів героїні) 

 

Учень 1. Історію християнства ми дізнаємось з Біблії. Її ми 

вивчаємо на уроках літератури, історії. Ця історія дуже давня. 

Перша частина Біблії – це так зване П’ятикнижжя Мойсеєве, у 

якому розповідається історія іудейського народу протягом 1500 

років. Мойсея Господь обрав пророком і поклав на нього 

обов’язок вивести народ до землі «обітованої»  – туди, де можна 

буде жити вільно і праведно. Мойсеєві Бог дав скрижалі Завіту – 

заповіді, якими повинен керуватися кожен заради миру, злагоди, 

благополуччя на Землі. П’ятикнижжя містить розповідь про 

родовід, і крім заповідей, знайомить з іншими законами, яких 

потрібно дотримуватись у стосунках.  

Учень 2. Друга частина Біблії – це розповідь про народження, 

життя і діяння Сина Божого Ісуса Христа. Життєпис Ісуса містять 

чотири Євангеліє від апостолів – його учнів і послідовників: 

Матвія Марка, Луки, Іоанна. Побачивши, що на Землі запанував 

безлад, люди стали злими, жадібними, жорстокими, Господь хоче 

переконати їх, щоб вони так не чинили, щоб схаменулися і 

згадали закони, за якими слід жити, щоб панувала злагода. Тому 

Бог посилає до грішних людей найдорожче – свого сина, 

народженого Дівою Марією. Його пришестя було передвіщали  

пророки Ізраїлю. Життя Ісуса було зразком любові, доброти, 

справедливості, відданого служіння Господу і людям. Він 

проповідував любов, навертав людей до віри у Господа, і всі, хто 



повірив, йшли за ним, отримували зцілення від хвороб, 

відмовлялися від колишнього гріховного життя. (Приклади з 

Євангеліє).  

Учитель. В уста Ісуса Господь знову  вклав свої заповіді, щоб 

нагадати людям, як слід жити, щоб усім бути щасливими. 

Давайте разом пригадаємо Заповіді Бога (Учні пригадують, 

вчитель допомагає)  

Десять заповідей: 

1. Не вбивай. 

2. Не укради. 

3. Люби ближнього свого. 

4. Шануй батька і матір. 

5. Не чини перелюбу. 

6. Не бажай жони ближнього свого, і не жадай дому ближнього 

свого, ані поля його… 

7. Не клянись неправдиво. 

8. Не свідчи неправдиво проти ворогів своїх. 

9. Не судіть ближніх своїх. 

10. Просіть – і буде вам дано, шукайте – і знайдете, стукайте – і 

відкриють вам. 

 Які з цих заповідей для вас найважливіші сьогодні, коли ви 

ще діти? 

 

 Учитель. З вуст Ісуса Христа вони звучать по-новому, він 

докладно пояснює як слід розуміти заповіді Божі і дотримуватись 

їх. 

 Ісус Христос мав багато послідовників, йому повірили 

тисячі. Але були ті, хто не бажав визнати правду його слів, бо 

боявся і не хотів втратити владу і багатство. Зрада – один з 

найбільших гріхів. Ісуса зрадили. Його заарештували, засудили 

до смертної кари. (Учитель пропонує учневі, що підготувавсь 

заздалегідь, розповісти Біблейську легенду про підступну зраду 

Ісуса Іудою, арешт і страту Сина Божого).  

 Ісус знав, яка доля чекає його на Землі. Він свідомо, покірно 

підкорявся наказам тих. Хто вважав його ворогом, він пробачав 

їм, бо вони не усвідомлювали, що роблять. (Учитель пропонує 



учням переповісти легенду про смерть і воскресіння Ісуса 

Христа.)   

 Все, що було наказано Богом, він готовий був виконати до 

кінця, бо вірив, що це є єдино правильним і знав, що робить це 

заради порятунку людства – творіння рук Господа. Він казав: «Я і 

Отець – одне». Ісус прийняв смерть на хресті і воскрес. Чудо 

воскресіння – це довершення всіх чудес Христа, які він творив 

іменем Бога. Життя і діяння Ісуса – зразок відданої всемогутньої 

віри у Бога, яка здатна творити чудеса, служіння Господу і 

щирого бажання допомогти людям. Саме Ісус познайомив людей 

з принципами християнства і цим змінив світ, залишивши віру у 

серцях. Це була людина, у якій втілився Сам Бог. 

 Як читати Біблію? 

«Новий Заповіт», який ви тримаєте зараз у руках, є простим і 

зрозумілим. Його легко і цікаво читати. Ви дізнаєтесь про життя і 

величні справи Ісуса Христа, прочитаєте притчі, що звучать з 

його вуст – і це допоможе вам зрозуміти основи християнської 

моралі. (Далі вчитель знайомить докладно з виданням «Нового 

Заповіту» видавництва християнського Об’єднання «Гідеон», 

підказує, як знайти відповіді на питання, пов’язані з вирішенням 

життєвих проблем, користуючись своєрідним «путівником», що 

міститься у передмові до видання.) 

 «Новий Заповіт» містить також розповіді про Діяння святих 

апостолів та Послання святих апостолів, Книгу псалмів.  

 Біблія доносить людям Божий задум: ми повинні набувати 

мудрості, віри, навчитись любити один одного, жити, не чинячи 

гріха. Читайте Біблію. 

 Хочу додати, що давні майстри зводили храми, ретельно 

добираючи місце, адже храм повинен бути на місці злиття 

потоків енергії Землі і Космосу, тому, коли людина стоїть під 

зводом храму, вона обов’язково відчує, як ці два потужні потоки 

проходять крізь неї,  даруючи відчуття, яких прагнеш – спокій, 

силу, віру, натхнення, любов.  
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