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Прочитаймо текст із Євангелія про зцілення Ісусом сліпого: Луки 18:35-43 

35 І сталось, як Він наближався був до Єрихону, один невидющий сидів при дорозі й 

просив. 36 А коли він прочув, що проходить народ, то спитався: Що це таке? 37 А 

йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. 38 І став він кричати й казати: Ісусе, 

Сину Давидів, змилуйся надо мною! 39 А ті, що попереду йшли, сварились на нього, 

щоб він замовк, а він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною! 40 І 

спинився Ісус, і привести його до Себе звелів. А коли той наблизивсь до Нього, то Він 

запитався його: 41 Що ти хочеш, щоб зробив Я тобі? А той відповів: Господи, нехай 

стану видющим! 42 Ісус же до нього сказав. Стань видющий! Твоя віра спасла тебе! 

43 І зараз видющим той став, і пішов вслід за Ним, прославляючи Бога. А всі люди, 

бачивши це, віддали хвалу Богові. 

 

Гра «Відгадай». Спроба уявити собі життя незрячих людей.  
Кільком дітям зав’язують очі і кажуть вирішити завдання. Їм дають різні предмети на 

вибір і просять із заплющеними очима відгадати, що це за предмет. Ще одному 

кажуть із зав’язаними очима спробувати щось на смак, і сказати що це таке. Підсумок 

гри: спитати дітей, чому не завжди легко впоратись із завданням, коли нічого не 

бачиш. Дійсно, коли ми бачимо все на власні очі нам набагато легше виконувати різні 

завдання в житті. Якщо нам доведеться бачити незрячу людину, спитаймо чи вона не 

потребує допомоги.   

 

В Євангелії від Луки йдеться про чоловіка, який був сліпим. Він нічого не бачив, а міг 

лише чути, відчувати на дотик, нюх і слух. Ісус знав про цього бідолаху і хотів йому 

допомогти. Як найкращий лікар Ісус знає потреби людей. Він знає також, які саме 

ліки необхідні людям. Ісус зцілює не лише тіло, але, й ще важливіше – душу людини, 

дає їй втіху і життя. Спаситель  каже, щоб ми також виявляли турботу та співчуття до 

тих, хто цього потребує. В цьому допомагає Його цілюще Слово, наше Хрищення і 

Святе Причастя. Пригадайте лікарню. Тут є різноманітне обладнання і засоби для 

надання допомоги хворим. Але інколи найбільший біль знаходиться в серці людини. 

Вона потребує втіхи, милосердя, співчуття, любові, прощення. Все це дає їй Ісус. Він 

хоче аби ми також виявляли доброту і милосердя до тих, хто в потребі.  

Закріплення матеріалу. Розмова з дітьми: 

- Хтось із вас коли-небудь був у лікарні? 

- А хто перебував у лікарні якийсь час?  

Перебування в лікарні подобається не всім. Коли ми хворі і лежимо в лікарні, то 

мусимо приймати ліки та уколи.  Інколи це нам не подобається, але ми знаємо, що 

лікарі нам хочуть допомогти і що лікування буде нам на користь. Лікарі та медсестри 

дбають про нас. Окрім того, з нами поруч завжди є Ісус! Він знає наші проблеми і 

вислуховує наші молитви! В немочах і хворобах молімося до Ісуса Спасителя і 

найкращого Лікаря. Дякуймо Богові за Його турботу до нас, за людей, які нам 

допомагають.   

 

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Про що благав Ісуса сліпий чоловік? 

2. Як Ісус допоміг йому і що сказав? 

3. Які імена Ісуса містяться в цьому тексті? 

4. Ісус є найкращим Лікарем. Що Він зцілює? 

5. Якого ставлення до потребуючих очікує від нас Ісус? 

6. Як ми повинні виявляти вдячність Ісусові та іншим людям? 


