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Передмова

Перед тим як використовувати цей посібник, прочитайте всі поба-
жання стосовно викладання.

Мета посібника – допомогти вчителеві недільної школи розповісти 
дітям про важливість Великого доручення.

Даний посібник написаний для допомоги вчителям недільної 
школи, які розуміють важливість місіонерської праці в Україні та за її 
межами. 

Багато з тих, хто став місіонером, ще в дитинстві почули про 
місіонерську працю. І ще з дитинства вони мріяли поїхати до іншого 
народу, аби розповісти про Бога. Сьогоднішні діти – це завтрашні мі-
сіонери. Тому розповіді дітям про місіонерство і його історію важко 
переоцінити.

Щоб навчити дітей правильному розумінню Великого доручення, 
вчитель сам має розуміти важливість місії, яку доручив нам Ісус у Єван-
гелії від Матвія 28:19-20.

Вісім уроків цього посібника розроблено так, щоб діти не лише 
слухали історію, але й могли практично застосовувати її в житті. Ігри, 
ручна праця, пісні та інші матеріали можуть служити допомогою в про-
веденні уроків про місіонерство. Уроки побудовані так, щоб дітям було 
цікаво і зрозуміло, а вчителеві – легко проводити зустріч.

Учитель, починаючи своє оповідання від часів Авраама й закінчую-
чи сьогоденням, допоможе дітям побачити всю історію місіонерства в 
цілому.

Назва посібника «Ти – частина історії» говорить про те, що історія, 
яку пише Бог на землі, ще має продовження. Адже поки про Бога не 



6

почують усі народи, Ісус не прийде на землю. Наше завдання як учите-
лів – не лише навчити дітей розуміти бажання нашого Господа, щоб ко-
жен мав вічне життя. Можливо, хтось із дітей стане місіонером. Навчіть 
їх тому, що в майбутньому вони дадуть свої результати для слави Бога.

Якщо ви горітимете й бажатимете виконати Боже доручення, то й 
діти будуть мати бажання розповідати іншим про Бога. 

Перед тим як проводити уроки, ви маєте можливість домовитися 
з Комітетом зовнішньої місії Всеукраїнського союзу церков ЄХБ про 
те, щоб на п’ятий урок до вас приїхав місіонер. Це може бути місіонер, 
який побував у короткостроковій чи довгостроковій місіонерській 
подорожі. Для того щоб він міг приїхати, вам потрібно зателефонувати 
й уточнити деталі його приїзду. Якщо ви  зробите це заздалегідь, то 
Комітету буде легше знайти для вас того, хто міг би приїхати. Бажано 
зателефонувати після першого уроку. Всі контакти можна знайти в 
уроці 5 або ж на сайті ВСЦ ЄХБ. Ви можете запросити і місіонера, якого 
знаєте особисто.

Використовуючи ці матеріали, моліться, щоб викладені уроки 
мали результати в серцях дітей. Якщо потрібно, додавайте до уро-
ків власні ідеї, ігри, роздуми. Цей посібник не є ідеальним, а лише 
створений для того, щоб допомогти вам розповісти дітям про Велике 
доручення. Наголошуйте на тому, що кожен із нас – частина історії, 
яка незакінчена. І кожен із нас має розповідати іншим про Ісуса. Не-
хай Бог благословить вас!

Що зробити, аби програма була успішною?

1. Готуйтеся до кожного уроку. Без попередньої підготовки 
провести уроки якісно, цікаво та ефективно практично 
неможливо. 

2. Моліться. Молитва має силу. Моліться за себе. Моліться за 
дітей. 

3. Заохочуйте інших членів церкви молитися за вас та допо-
магати вам. У деяких уроках це необхідно. 
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4. Нехай ваші уроки будуть наповнені радістю. Намагайтеся 
передати дітям атмосферу кожної країни через пісні, їжу, 
традиції. 

5. Перед початком уроків повісьте червону стрічку на стіні, 
де ви будете вивішувати картинки кожного уроку. Після 
закінчення уроку вивішуйте на червону стрічку відповід-
ний малюнок або прапор та інформацію про певну країну. 
По закінченні уроків у вас буде можливість поглянути на 
неї і повторити весь викладений матеріал. На 6-му уроці 
прикріпіть фото ваших дітей або колаж із фото. Останнім 
малюнком має бути запитання: «Хто піде?» (це буде 8-й 
урок).

6. Повісьте значення слова «місіонер» на видному місці. 
7. Причепіть на видному місці текст із Великим дорученням.
8. Причепіть карту світу. Принесіть глобус.
9. Прикрасьте клас так, щоб усе нагадувало про місіонерство. 

Це можуть бути географічні карти, прапори, речі, фото лю-
дей з різних країн тощо. 

10. Розповідаючи про нову країну, показуйте прапор, карту 
країни, фото людей, які проживають у ній.

11. Помістіть на стіну вірші Римлян 10:13-15. 
12. Зробіть з дітьми молитовну та фінансову скриньку для 

підтримки місіонерів.
13. Для того щоб церква також знала, про що йдеться в неділь-

ній школі, та брала участь у місіонерській праці, після 8-го 
уроку можна зробити «ярмарок». Заздалегідь запропонуй-
те церкві взяти в ньому участь: щось спекти, приготувати, 
принести речі, які можна продати. Після зібрання кожен 
може купити, що йому до вподоби. Усі виручені кошти пі-
дуть на підтримку конкретного місіонера. 

14. Знайдіть в Інтернеті рецепти випічки різних народів, 
де служать наші місіонери. Попросіть сестер допомогти 
вам приготувати ці страви. Якщо це буде п’ять країн, то  

Передмова
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відповідно матимемо п’ять страв. Приготуйте п’ять сто-
ликів, на яких будуть розташовані солодощі. Роздрукуйте 
в достатній кількості інформацію про кожного місіонера, а 
також прапор кожної країни  і покладіть біля страв. Усі охочі 
можуть скуштувати будь-яку страву, але за умови: спочатку 
потрібно помолитися за місіонера та взяти листівку. Таким 
чином ваша церква дізнається про місіонерів, які потребу-
ють молитовної та фінансової підтримки. 

15. Після проведення програми продовжуйте молитися за 
місіонерів та країни, де вони перебувають. У цьому вам 
допоможе посібник «30 дней молитвы за недостигнутые 
народы Украины», який ви знайдете в 7-му уроці. 

16. Ресурси для ваших уроків ви можете знайти на сайті  
missiya.in.ua. 

17. На 5-й урок запросіть до себе місіонера. Щоб домовитися 
про приїзд, за більш детальною інформацією звертайтеся 
до Романа Дячука (тел.: (068) 625-53-02; 

           e-mail:kzmroman@gmail.com). 

u
«І все, що тільки робите словом  

чи ділом, – усе робіть у Ім’я Господа 
Ісуса, дякуючи через Нього  

Богові й Отцеві».

Колоссян 3:17

u
Ольга Габель та Юлія Береза
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Урок

1
Т Е М А  У Р О К У: 

Місіонер  
має почути 
голос Бога 
(Авраам, Ірак)

М Е ТА :

 � освітня: з’ясувати, хто такий місіонер; показати, чому важли-
во чути та слухати голос Бога; познайомити дітей із культурою 
Іраку; 

 � виховна: виховувати в дітей бажання чути і виконувати Божі 
повеління;

 � розвивальна: розвивати в учнів уміння слухатися Бога в що-
денному житті.

Б І Б Л І Й Н А  О С Н О В А : 
Буття 12:1-7; Галатів 3:29.

Н А Й В А Ж Л И В І Ш А  Д У М К А  У Р О К У: 
місіонер має почути голос Бога і послухатися його. 
(Приклад Авраама.)

К Л Ю Ч О В И Й  В І Р Ш : 

«А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння й за обітницею 
спадкоємці» (Галатів 3:29).
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Н Е О БХ І Д Н І  Р Е Ч І : 
Біблія, карта мандрівок Авраама, карта сучасного Іраку, інформація 

про Ірак, фото іракців, прапор Іраку, поняття «місіонер», схема благо-
словення всіх народів через Авраама, аркуші паперу, прищепки, олівці, 
частування до чаю, християнська література для дітей.

Слово до вчителя 
Перший урок дуже важливий, адже ви задасте тон усім наступним 

урокам. Тому ваша підготовка має бути якісною. «Проживіть» урок 
насамоті, тоді й діти зануряться в його атмосферу. Перечитайте уривок 
із Біблії, підготуйте необхідні матеріали та частування для дітей. По-
просіть когось допомогти вам на уроці. Зважайте на те, що матеріалу 
досить багато. Тому мудро й ефективно використовуйте час на уроці. 
А ще потурбуйтеся про власний настрій. Будьте усміхнені та емоційні, 
пам’ятайте, що діти люблять щирість! Нехай Господь благословить вас 
у підготовці та проведенні цього уроку!
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Х І Д  У Р О К У

І. Молитва

ІІ. Мотивація уроку

Гра «Що я візьму із собою  
         в подорож?»

Завдання для старших дітей
Ведучий каже, що він збирається в подорож і набирає 

для себе команду. Для цього кожен по черзі говорить фразу: 
«Мене звати… (наприклад, Оля), і я беру із собою… (тут назва 
предмета, який беруть у дорогу)». Зважаючи на цю фразу, 
ведучий визначає, чи бере із собою в подорож цього гравця. 
А визначити це дуже просто: його ім’я та предмет, який він із 
собою бере, мають розпочинатися на одну й ту саму літеру 
(наприклад: «Мене звати Оля, і я беру із собою окуляри»). Гра 
закінчується, коли всі зрозуміли принцип відбору, тобто наз-
вали предмет, який розпочинається на першу літеру імені.

Завдання для молодших дітей
Запропонуйте дітям намалювати речі, які б вони взяли із 

собою в подорож. Після цього запитайте їх, чому ці речі важ-
ливі для них і що дійсно необхідно мати із собою в подорожі. 

Висновок.  Для того щоб мандрувати, потрібно зна-
ти, куди ти їдеш, на який час та які речі 
тобі знадобляться в подорожі. Сьогодні 
я розповім про одну багату людину, якій 
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довелося мандрувати через декілька 
країн. Також ми поговоримо про людей, 
які мандрують зі свого міста в інше або зі 
своєї країни в іншу. Проте подорожують 
вони не для того, щоб побачити визначні 
місця й фотографуватися біля них. Подо-
рожують ці люди з особливою і дуже важ-
ливою метою. Якою? І хто ці люди? Про це 
ми сьогодні поговоримо. Називають цих 
людей місіонерами. 

ІІІ. Вивчення біблійної історії

Бесіда про місіонерів

На вашу думку, хто такий місіонер і що він робить? (Відповіді дітей.)
Сьогодні ми говоритимемо про місіонерів. Ми дізнаємося, хто це, 

що вони роблять і що треба, щоби стати місіонером. 
Давайте детальніше подивимося, хто ж такий місіонер (розповідаю-

чи про місіонера, вивішуйте необхідні слова на дошку).
Місіонер – це людина, яку Бог вибрав і послав сповіщати Євангеліє 

іншим людям (визначення вішаємо на дошці й під час розповіді прикріп-
ляємо під ним ознаки місіонера).

Місіонери бувають різними.

Є місіонери, які:

 � працюють у своїй країні, в інших містах чи селах;

 �  їдуть до інших народів;

 � першопрохідники – ті, які їдуть до іншої культури, де немає 
церкви;

 � їдуть туди, де вже є церква, і допомагають місцевим вірую-
чим в їх служінні. 
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Зазвичай місіонера підтримує церква, яка молиться за нього та зби-
рає йому гроші, щоб він міг жити в іншому місті або країні. Щоб місіо-
нер міг повноцінно, не відволікаючись, служити Богові, йому потрібна 
фінансова підтримка.

Фінанси потрібні для:

 � служіння;

 � побутових витрат (оренда квартири, їжа, транспортні та 
інші витрати). 

Є країни, які закриті для місіонерів. І туди вирушають християни, 
які їдуть на заробітки або займаються бізнесом, де через спілкування 
з різними людьми вони можуть ділитись Євангелієм особисто. 

Чим займаються місіонери:

 � роблять добрі справи, через які можуть свідчити іншим 
людям (наприклад, допомога бідним, хворим, організація 
різних гуртків для дорослих та дітей); 

 � організовують табори для дітей, інвалідів, молоді;

 � проводять зустрічі у себе вдома, запрошують на вечерю або 
чай віруючих та невіруючих для спілкування; 

 � працюють на різних роботах;

 � перекладають Біблію та іншу християнську літературу 
мовою того народу, серед якого проживають;

 � працюють фізично: допомагають будувати, ремонтувати;

 � роздають брошури, але тільки в тих країнах, де це не 
заборонено. 

Місіонери намагаються знайти підхід для того, щоб доносити 
Євангеліє конкретному народу. Вони вивчають мову, якщо потрібно, 
вивчають культуру, знайомляться з людьми. 



Урок 1. Місіонер має почути голос Бога

15

Яким має бути місіонер? (Відповіді дітей.)

 � Люблячим Бога і людей. Він проводить час із Богом, мо-
литься, читає Біблію. 

 � Гостинним. Любить гостей.

 � Старанним та працьовитим. Не буває лінивих місіонерів. 
Потрібно вивчати мову, культуру, допомагати іншим як 
руками, так і головою.

 � Сміливим.

 � Вірним. Не може бути так, що сьогодні в нього є бажання 
служити Богові, а завтра немає. Навіть коли немає бажання, 
він продовжує служити.

Хто може бути місіонером? (Відповіді дітей.)

Місіонером може бути людина, яка почула голос Бога і прийняла 
рішення служити Йому там, де Він скаже. У кожного місіонера своя 
історія того, як його покликав Бог. Але зазвичай до місіонерства Бог 
готує ще з дитинства. Він посилає бажання служити Йому, прищеплює 
необхідні навички, забезпечує корисними книгами, говорить через 
різних людей проповіді. Щоразу, коли людина чує розповіді інших  
місіонерів, її серце починає трохи швидше битись і вона горить 
бажанням їхати до іншого народу, щоб розповідати людям про Бога. 
Коли така людина стає дорослою, Бог через різні обставини показує і 
нагадує їй про важливість місії. Тоді вона молиться і приймає рішення 
їхати в певне місце. Після цього її благословляє церква, вона пакує 
валізу, купує квиток і їде служити Богові.
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вивчення БіБлійної історії про покликання авраама

Древо родоводу 
Авраама

Але перед тим як купити квиток до іншого міста чи країни, місіонер 
має почути голос Бога і послухатись Його, як його почув і послухався 
Авраам. Пам’ятаєш Авраама? Хто це, ким він був? (Відповіді дітей.)

Ось звідки родом Авраам. Подивіться на його родовідне древо. 
(Додаток 1) 
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Ім’я «Аврам» означало «батько високий», а пізніше Бог дав йому 
нове ім’я – Авраам – «батько багатьох». Авраам жив в Урі Халдейському, 
це територія сучасного Іраку. Давайте разом знайдемо Ірак на карті. 
На той час (це приблизно 990 років після потопу) Месопотамія була 
могутньою і багатою імперією. І саме там Бог говорив до Авраама. Бог 
повелів залишити свою країну та піти туди, куди Він йому скаже. Господь 
пообіцяв Авраамові благословити його та наступні покоління. Давайте 
разом прочитаємо, що саме пообіцяв Бог Авраамові: Буття 12:1-5. 

Ви тільки уявіть, Бог обіцяє сторічному Авраамові, що від нього 
народиться багато дітей. Це при тому, що в того не було дітей узагалі. 
Чи знаєте ви столітнього діда, в якого народилася б дитина? Це дивно. 
Можливо, ви знаєте сусіда, якому 90 років і в нього є маленька дитина? 
Але Авраам повірив Богові, і Господь благословив його. Ми знаємо, що 
в Авраама пізніше народився син, який став прародителем багатьох 
народів. Авраам не лише почув голос Бога, але й виконав усе, що 
Господь йому сказав. Він міг би сказати: «Не хочу нікуди я йти, мені 
добре вдома, не люблю я мандрувати, навіщо мені це все треба?» Але 
«відправивсь Аврам, як сказав був до нього Господь» (Буття 12:4). 

Давайте подивимося на карту і знайдемо, де жив Авраам та куди 
сказав йому йти Бог. (Додаток 2)

Карта мандрівок 
Авраама
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Авраам пішов з Месопотамії до Ханаану. Якщо дивитися на сучасну 
карту світу, то ми побачимо, що Авраам з Іраку пішов через Туреччину 
до Ізраїлю. (Додаток 3)

Сучасна карта світу. 
Мандрівка Авраама

І Бог був з Авраамом. 
Авраам послухався Бога, і ми бачимо з історії, що Він благословив 

не лише Авраама, але й усі народи землі. (Показуємо або малюємо До-
даток 4)

Схема благословення 
народів через Авраама

Турція

Ірак

Іран
Афганістан

Пакистан

Туркменістан

Саудівська  
Аравія

Сирія

Ємен

Оман

Об’єднані 
Арабські 
Емірати

Катар

Йорданія
Ізраїль

Ліван

Палестинські 
території

Кувейт

АзербаджанАрменія

Грузія Узбекистан

Таджикистан

Кіпр
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Через віру і послух одного Бог дає благословення всім, хто нині 
живе на землі. Бог уклав договір з Авраамом. У договорі завжди домов-
ляються мінімум двоє, де кожен має виконати свою частину обов’яз-
ків. Бог пообіцяв Авраамові благословити його, якщо той піде туди, 
куди Він йому скаже. Ми можемо бачити, що Бог виконав договір, як і 
Авраам. Мандруючи, ця людина своїм життям демонструвала іншим, 
Ким є для неї Бог. Авраам віддавав кращі плоди Богові, він вшанову-
вав Господа, приносячи Йому жертви. Гостей, які приходили до нього, 
пригощав найсмачнішим. Також він молився за інших. Але основним 
показником його вірності Богові був послух. Навіть коли Бог сказав 
принести в жертву сина, Авраам був готовий без нарікань зробити і це. 
Бог цінує і благословляє тих, хто слухається Його. 

Бог вибрав Авраама, через якого з’явився ізраїльський народ. І 
саме євреї мали розповідати іншим народам про Великого Бога, Який 
створив світ і є Володарем усього Всесвіту. Бог робив чудеса серед 
ізраїльського народу (згадайте лише перехід Червоного моря, манну, 
зцілення тощо), щоб інші народи бачили, наскільки величним є Бог. 
Господь хотів, щоби про Нього дізналися всі люди. Але пізніше ми 
побачимо, що євреї не справилися із завданням. Ми дізнаємося, що 
зробив Бог, аби інші могли дізнаватися про Нього. 

Саме через завіт (договір) з Авраамом Бог благословляє тих, хто ві-
рить у Нього і сьогодні. 

ІV. Практичне застосування

Авраамові потрібно було повірити в те, що було неможливим для 
нього. Залишити комфортний дім, знайомих людей… Але ми бачимо, 
що через послух Авраама Бог благословив і його і нас. 

Що це значить для нас з вами? Через віру ми отримуємо благосло-
вення від Бога. Те, що ми знаємо про Нього, – теж є благословенням. 
Адже є багато людей, які навіть не знають, Хто такий Бог, Хто такий 
Ісус. І наше завдання – розповідати іншим людям про Бога. 
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Як ти можеш це робити? Життям і словами. Слухаючись Бога, ти 
показуєш іншим, що Бог є Володарем твого життя. Як можна слухати-
ся Бога? Виконувати те, що Він хоче, слухаючись батьків, поважаючи 
старших, не ображаючи інших тощо. А також ти можеш слухатися Бога, 
розповідаючи іншим про Нього. Ти можеш запросити однокласників 
до недільної школи або до себе додому і розповісти біблійну історію. 
Ти можеш подарувати християнський журнал своєму другові чи по-
друзі. Це теж буде послухом Богові, адже Він хоче, щоби про Нього діз-
налися всі.

V. Закріплення вивченого

ПІСНЯ-ЗАРЯДКА: «У Авраама багато дітей»
А зараз ми зробимо невеличку зарядку, використовуючи наші знан-

ня про Авраама (для зарядки має бути достатньо місця для кожного). 
Слова зарядки-пісні: «У Авраама багато дітей, багато дітей у батька 

Авраама, і я один із них, а також і ти. Прославте Господа лівою рукою, 
правою рукою, лівою ногою, правою ногою, голову вгору, голову дони-
зу, поскакай, тепер сідай». 

Відео, як робити зарядку, можна знайти за таким посиланням: 
goo.gl/vhANzA

VІ. Вивчення золотого вірша

Роздайте дітям літери і цифри з посиланням золотого вірша: «Г», 
«А», «Л», «А», «Т», «І», «В», «3», «29». Їм потрібно разом знайти в Біблії та 
записати до зошитів вірш. 

«А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння й за обітницею спад-
коємці» (Галатів 3:29).
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VІІ. Заочна мандрівка

Оскільки Авраам походив з Іраку, пропонуємо вам познайомити ді-
тей з цією країною. Покажіть карту та прапор Іраку, розкажіть, скільки 
людей там проживає, скільки серед них християн, за що ми можемо 
молитися.

Карта Іраку

Інформація про Ірак

 � столиця – Багдад;

 � населення – приблизно 26 млн;

 � мова – арабська, курдська;

 � релігія – 97 % мусульман;

 � валюта – іракський динар.

Анбар

Ер-Рамаді

Мосул

Найнава

Дахук

Дахук

Ербіль

Ербіль

Кіркук

Кіркук
Сулейманія

Сулейманія

Тікрит
Салах-ед-Дін

Багдад

Баакуба

Діяла

Васит

Ель-Кут

Ен-Наджаф

Наджаф
Ес-Самава

Мутанна
Басра

Басра

Ді-Кар

Ен-Насирія

Майсан

Ель-Амара

Кербела
Кербела

Бабіль

Хілла

Кадісія

Ед-Діванія
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Напис на прапорі Іраку: «Аллаху акбар» («Бог великий»). 

Прапор Іраку

 
Покажіть фото іракців, щоб діти мали уяву про цей народ. 

Фото мешканців Іраку
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Розкажіть про культуру цього народу (один, два приклади).

Цікаві факти 

 � Упродовж 5 000 років в Іраку люди розводять бджіл. Мед 
є одним з основних джерел доходу для багатьох іракських 
родин.

 � Пилові та піщані бурі лютують в Іраку від 20 до 50 днів на 
рік, особливо влітку. Піщані бурі піднімають пісок на висо-
ту до 15 метрів, а пилові хмари піднімаються на висоту від 
одного кілометра до двох.

 � Футбол є найпопулярнішим видом спорту в Іраку. Також 
тут займаються баскетболом, боксом, важкою атлетикою, 
стрибками на конях.

 � В Іраку, як і в багатьох інших мусульманських країнах, не-
пристойно використовувати під час їжі ліву руку, бо вона 
вважається «нечистою».

частування

Для того щоб діти краще запам’ятали розповідь про Ірак, почастуй-
те їх національними стравами цієї країни. 

Рецепти іРакської кухні 
Найчастіше іракці їдять рис, м’ясо та молочні продукти. Страви за-

звичай гострі. Виберіть варіант, що відповідає саме вашому смаку, або 
ж знайдіть в Інтернеті ту страву іракської чи арабської кухні, для якої 
маєте інгредієнти. Приготуйте завчасно і почастуйте нею дітей. Це 
для них буде незабутнім враженням!

Мараг з рисом.
Мараг – це густа підлива (суп) з томатного соку зі шматочками м’я-

са. Останнє попередньо смажать із цибулею, часником, спеціями та 
одним із інгредієнтів: квасолею, баклажаном, кабачком чи картоплею. 
Мараг потрібно їсти гарячим, ним поливають рис (басматі). 
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Салат «Фатуш».
Звичайний салат зі свіжих овочів, у який додають м’яту, спеції (оре-

гано, перець) та підсмажений хліб (можна чіпси). 

Іракське печиво з горіхом.

На 30-35 штук вам знадобиться:
 � маргарин – 300 г;

 � цукор – 0,5 склянки;

 � борошно – 3 склянки;

 � розпушувач – 1 упаковка;

 � ванільний цукор – 1 упаковка;

 � яйце – 1 шт.;

 � почищені горіхи та сухофрукти.

Готування

 � Змішайте всі інгредієнти та замісіть однорідне, гладке і 
круте тісто.

 � Нагрійте духовку до середньої температури.

 � Зробіть з тіста кульки діаметром 4 см.

 � Надайте печиву овальної форми та покладіть у середину 
половинку горіха чи шматочок сухофруктів.

 � Випікайте при середній температурі приблизно 25 хв.

П’ють іракці чай та каву. 
Також можна купити цукати, пахлаву. 

Якщо матимете можливість, покажіть дітям  
презентацію про Ірак: goo.gl/UzuzX5 
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VІІІ. Рукоділля:  
виготовлення пам’ятки про молитву

Якщо на уроці залишиться час, можна зробити з дітьми виріб, що 
нагадуватиме про молитву за Ірак.

Кожному дається аркуш паперу А4. Діти прикладають до аркуша 
й обводять свою праву і ліву долоні. Потім вирізають контур долонь 
і приклеюють їх до прищепки з обох сторін так, щоб одержати зобра-
ження рук, складених у молитві. На маленьких папірцях діти можуть 
написати молитовні потреби Іраку. Або ж підготуйте ці потреби заз-
далегідь, щоб діти лише помістили цей аркуш у молитовні руки (до-
лоні відкриваються, коли натискати на прищепку). 

ІХ. Нагадайка

Роздайте кожному дитячі християнські книги чи журнали. Нехай 
діти подарують цю літературу друзям чи однокласникам, які не відві-
дують недільної школи.

Х. Підсумок уроку

Наприкінці уроку приклейте на червону стрічку зображення Авраа-
ма, карту його мандрів та карту і прапор Іраку. 

ХІ. Молитва

Помоліться з дітьми про те, щоби бути чутливим до голосу Бога, 
щоб ми могли зрозуміти та виконати те, що Він хоче нам сказати. 

Помоліться за Ірак.
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Урок

2
ТЕМА УРОКУ: 

Місіонер  
має піти на  
заклик Господа 
(Ісус – Першопрохідник, 
Ізраїль)

МЕТА:
 � освітня: показати дітям важливість приходу Ісуса на землю як 

Спасителя та Першопрохідника в місіонерській праці; познайо-
мити дітей з культурою Ізраїлю;

 � виховна: виховувати в дітей вдячність Ісусові за те, що Він 
прийшов у цей світ заради нас;

 � розвивальна: розвивати в учнів бажання свідчити іншим про 
Христа.

БІБЛІЙНА ОСНОВА: 
Луки 15:3-7; Матвія 28:19-20.

НАЙВАЖЛИВІША ДУМКА УРОКУ: 
місіонер має піти на заклик Бога, продовжуючи справу, яку розпо-

чав Христос.

КЛЮЧОВИЙ ВІРШ: 
«Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім’я Отця, і Сина, і Свя-

того Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів. І ото, Я пере-
буватиму з вами повсякденно аж до кінця віку!» (Матвія 28:19-20).
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НЕОБХІДНІ РЕЧІ: 
Біблія, пісні єврейською мовою, карта і фігурка Авраама для повто-

рення вивченого, ілюстрації Евересту, іграшкова овечка, прапор Ізраї-
лю, національні страви Ізраїлю, матеріали для рукоділля.

Слово до вчителя 
Від вашого настрою залежатиме настрій дітей. Будьте не лише при-

вітними, але й намагайтесь охопити увагою кожну дитину. Похваліть, 
зауважте щось добре в кожному. Використовуйте емоції    – саме так діти 
краще сприйматимуть вас і те, що ви говоритимете. Будьте готові до 
уроку, не робіть все в останній момент. Будьте відповідальними. А для 
того щоби створити атмосферу, яка потрібна з перших хвилин уроку, 
увімкніть перед початком єврейську музику.
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ХІД УРОКУ

І. Молитва

ІІ. Повторення вивченого

Запитайте в дітей, як минув у них тиждень та чи пам’ятають вони, 
про що був минулий урок. 

Гра-повторення 
«Доведи Авраама до Ханаану»

Розділіть клас на дві групи. Намалюйте на дошці маршрут із Месо-
потамії до Ханаану або використайте географічну карту. Відповідаючи 
по черзі на запитання, діти мають право переставити фігурку Авраама 
на крок вперед. Виграє та команда, яка швидше приведе Авраама до 
Ханаану. 

Запитання для гри:

 � Хто такий місіонер?
 � Навіщо місіонерові потрібні гроші?
 � Чим займається місіонер?
 � Яким має бути місіонер?
 � Хто може бути місіонером?
 � Де народився Авраам?
 � Що означають ім’я «Аврам» та «Авраам»?
 � Що Бог пообіцяв Авраамові?
 � Куди пішов Авраам?
 � Що ти знаєш про Ірак?

 � Чому потрібно молитися за інші народи?
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ІІІ. Мотивація уроку

Розповідь про першопрохідників
Хто такий першопрохідник? Той, хто першим прокладає шлях у 

чомусь новому. Як ви думаєте, що потрібно мати першопрохідникові, 
який має намір покорити гору?

Розповім вам історію про першопрохідників, які покорили гору Еве-
рест. Коли першопрохідник вирушає в небезпечну подорож, він знає, 
що може загинути. 

Покорення Евересту
Першими людьми, які вступили на найвищу вершину світу Джомо-

лунгму (8 848 м), були професійний провідник Тенцинг Норгей, силь-
ний і мужній горець, який не раз уже брав участь у гімалайських екс-
педиціях, і його напарник новозеландський альпініст Едмунд Хілларі.

Сходження на Джомолунгму (її ще називають «Еверест») завершує 
розпочату в минулому столітті боротьбу за покорення найвищої вер-
шини Великого Гімалайського хребта.
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Упродовж кількох десятків років альпіністам удавалося не раз підні-
матися в Гімалаях вище 8 000 м над рівнем моря. Окремі учасники екс-
педицій знаходили в собі достатньо сил і стійкості, щоб, не користую-
чись кисневими балонами, досягати великої висоти. Але слід зазначи-
ти, що аж до 1950 року не була покорена жодна з п’ятнадцяти вершин 
Гімалаїв і Каракоруму, абсолютна висота яких понад 8 000 м. 

Ще 1909 року італійський альпініст герцог Абруццький почав го-
тувати експедицію до найвищої вершини планети. Але, не отримавши 
дозволу на проїзд по територіях Непалу і Тибету, він змушений був об-
рати собі іншу мету – одну з вершин хребта Каракорум, що простяга-
ється паралельно західній частині Гімалаїв.

Схема Евересту 

Через дванадцять років, 1921 року, з невеликого курортного мі-
стечка Дарджилінг на півночі Індії виїхала в Тибет перша експедиція 
на Джомолунгму, яку організували англійці.

Еверест
8848 м

Лхоцзе
8545 м

Південна 
сідловина

Льодове 
поле 

(близько 
6100 м)

Західне плече 
(7254 м)

перевал Лхо-Ла
(6006 м)

Північний 
схил

(Тибет)
Північна

сідловина

Південно-західний 
схил

(Непал)

льодовик 

Ронгбук ль
од

ов
ик

 К
ху

м
бу

Західний хребет

Пі
вн

іч
ни

й 
хр

еб
ет



Урок 2. Місіонер має піти на заклик Господа 

31

Сорок витривалих горян, уродженців Непалу і Сіккіму, входили до 
складу загону, який перетнув долини річок Тісти і Чумбі, що протіка-
ють по території Індії, і увійшов у долини Тибетського нагір’я.

Перші альпіністи на Евересті. Експедиція 1924 року. Тибет.  
Фото зроблено в базовому таборі на висоті 5 029 м 

 

У Ронгбукській ущелині альпіністи побачили в усій його величі ма-
сив Джомолунгми. Увагу спостерігачів привернули величні плавні фор-
ми вершини, без гострих гребенів і глибоких провалів.

Масив Джомолунгми нагадує своєю формою неправильну піраміду. 
Її вершина дещо підведена над гребенями, що ведуть до вищої точки. 

Учасники експедиції 1922 року розташували один зі своїх намето-
вих таборів на висоті 6 300 м. Звідси, рухаючись північним гребенем, 
а потім уздовж північного схилу масиву, альпіністи досягли висоти 
8 300 м. Наближення мусону змусило їх відмовитися від спроби підня-
тися на вершину Евересту.
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Нова англійська експедиція 1924 року встановила табір на висоті 
8 170 м. Звідси першими до вершини без кисню вийшли Соммервель і 
Нортон. Едвард Нортон дійшов тоді до висоти 8 573 м, яка багато років 
була порогом досягнення людства і носила його ім’я. У другу штурмову 
двійку входили Джордж Меллорі (38-річний учасник трьох перших екс-
педицій на Еверест, один із найсильніших альпіністів Англії) і Ендрю 
Ірвін (22-річний студент). Джордж Меллорі 1921 року вперше в історії 
переступив межу 8 000 м. 8 червня вони вийшли до вершини з кисне-
вими апаратами. 

Ендрю Ірвін та Джордж Меллорі

Останній раз їх бачили в бінокль на висоті близько 8 500 м у райо-
ні так званої «Другої ступені», де вони загубилися в тумані та зникли 
безвісти на 75 років, забравши із собою так і не розгадану таємницю  – 
чи були вони тоді на вершині. Їх прочекали декілька днів у базовому 
таборі, після чого експедиція була згорнута. Через дев’ять років на ви-
соті 8 450 м був знайдений льодоруб.

Навесні 1953-го людина нарешті досягла вершини Евересту! Пере-
можцями були шерп Тенцинг Норгей з Дарджилінга і новозеландський 
альпініст Едмунд Хілларі. 
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Едмунд Хілларі та Тенцинг Норгей 

Покинувши о 6 годині 30 хвилин ранку останню ночівлю, Норгей і 
Хілларі вже об 11 годині 30 хвилин досягли найвищої точки масиву  – 
вершини Евересту. Спуск з вершини тривав, як і підйом, п’ять годин.

За словами Хілларі, погода була дуже сприятливою, вони не зустріли 
ніяких серйозних перешкод. Так, після 32-річної облоги був досягнутий 
висотний полюс Землі – Джомолунгма (Еверест).

Детальнішу інформацію та ілюстрації про покорення 
Евересту можна знайти за посиланням: goo.gl/c0KYZj

Гра «Першопрохідник»

Зберіть у дітей телефони. Виберіть добровольця, зав’язавши 
йому очі. Усі зібрані телефони покладіть на землю. Гравець має 
пройти із зав’язаними очима до фінішу, не наступивши на теле-
фон. У чому секрет? У тому, що після того як йому зав’язали очі, 
всі телефони прибираються, а замість них ставлять одноразові 
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пластикові склянки. І всі мають підказувати, куди йти: «Вправо, 
вліво, підніми ногу, обережно, телефон». Наприкінці розв’яжіть 
дитині очі. 

Висновок.  На першопрохідника чекає небезпека що-
кроку: це можуть бути природні умови, 
погане самопочуття. Тому важливо, щоби 
він був споряджений на вищому рівні й 
готовий до всіляких подій. Першопрохід-
ник – людина смілива, за якою підуть інші.

ІV. Вивчення біблійної історії

Зазвичай ті, хто йдуть після Першопрохідника, беруть з нього 
приклад. Ми говоримо про місіонерів. Місіонер – людина, яку Бог по-
слав розповідати іншим людям про Нього. І першим місіонером був 
Ісус, Якого послав Отець. Бог хотів спасти людей, тому послав Свого 
Сина – Ісуса, Котрий знав, що помре, але це Його не зупинило. Для 
того щоб зрозуміти, що відчувають люди, чим вони живуть, Ісусові, 
Самому Господові, потрібно було стати людиною. 

Уявіть собі, що ви гуляєте в лісі. Чудова погода, співають пташки. 
І раптом ви побачили великий мурашник. По ньому повзають бага-
то-багато мурах. Ви спостерігаєте за їх працею і раптом чуєте запах 
диму. Піднімаєте очі й бачите, що на вас насувається вогонь. Ви розу-
мієте, що самі зможете врятуватись, а от мурашник із собою забрати 
неспромога. Як врятувати мурах? Що б ви зробили? (Дитячі ідеї.) Але 
що потрібно, щоби мурахи зрозуміли вас і почали тікати? Так, самому 
стати мурахою. І лише тоді мурахи сприймуть тебе за свого і пові-
рять твоїм словам. 

Ісус став людиною, щоб зрозуміти людей і померти за гріх кож-
ного. Давайте згадаємо Його життя. Де Ісус народився? Шукаємо на 
карті Ізраїль, Віфлеєм. 
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Сам Ісус був євреєм. Він народився у Віфлеємі, був біженцем в 
Єгипті, бо Ірод шукав Його, щоб убити. (Шукаємо на карті шлях до 
Єгипту з Ізраїлю.) Працював теслею і в 30 років розпочав служіння. 
Основною Його метою було страждання та смерть за людей, щоби 
вони мали спасіння в Ньому. Але єврейський народ не прийняв Його, 
хоч Ісус робив багато чудес. Пам’ятаєш, коли Він нагодував 5 000 
осіб? А як Він зцілив Лазаря, який помер? Він втихомирював шторми, 
зціляв людей та потішав їх. А ще багатьом подобалося слухати Його. 
Ісус розповідав їм притчі. Які притчі знаєте ви? (Відповіді дітей.) А 
притчу про загублену овечку знаєте? Давайте разом її прочитаємо. 
(Читаємо Луки 15:3-7.)

Вівці – цінні тварини для людей. З них не лише стрижуть шерсть, 
їхнє м’ясо та молоко на той час було основною їжею. Навіть роги вико-
ристовували для виготовлення музичних інструментів. Кожній вів-
ці пастух дає ім’я, на яке вона відгукується. Також вівці – беззахисні 
тварини, які легко можуть стати здобиччю вовків та ведмедів. І тому 
якщо вівця відбилася від отари, то її можна вважати загубленою. Але 
пастух, який утратив вівцю, не залишив її напризволяще. Він зали-
шив 99 і пішов шукати одну-однісіньку. Саме завдяки пошукам пас-
туха вівцю не з’їли хижі звірі. Він не тільки радіє сам, але й скликає 
сусідів і рідних, щоб і вони відчули його радість. Ось такою важливою 
є вівця для пастуха. Ісус так само, як той пастух, шукає грішника. 

Як ви думаєте, чому на небі радіють більше одному грішнику, що 
покаявся, ніж 99 праведникам? Бо праведників вже не потрібно спа-
сати, а грішники потребують спасіння. Ісус наводить приклад овець, 
бо на той час вівчарство було однією з основних професій. Тому євреї 
добре розуміли, про що говорить Ісус. Він використовував приклади, 
які зустрічались їм у повсякденному житті. Притча говорить про те, 
що Йому не байдужі євреї, українці, росіяни та інші народи. Він хоче 
спасти всіх. 

Головною метою Ісуса було розповісти про Свого Отця та померти 
за людей. Ісус виконав Свою місію і знову повернувся до Отця. Але 
спочатку після Свого воскресіння Він дав повеління Своїм учням 
йти та розповідати про Нього всім народам. Воно записано в Матвія 
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28:19-20. Прочитаємо разом це Велике доручення. Скільки дієслів 
наказового способу в цих віршах (йдіть, навчіть, хрестіть)? Яка послі-
довність? Що потрібно зробити спочатку? Піти і лише потім навчити 
і хрестити.

Ісус підготував 12 учнів, які мали йти по всьому світу і розповіда-
ти про Бога.

Ісус як Першопрохідник дав приклад іншим, щоб іти та бути місіо-
нером. Ісус, Син Божий, залишив небо, Свій дім, Свого Отця і пішов на 
землю, бо в Нього була мета – спасти грішників. Хрест є основою всьо-
го. Він є символом Божої обіцянки людям, а також символом того, що 
кожен може бути спасенним, адже хрест об’єднує землю і небо. 

Покажіть дітям схему спасіння людини через хрест Ісуса.

І сьогодні місіонери залишають свої домівки, своїх рідних, друзів 
та їдуть у місця, де люди ще не чули про Ісуса. Вони їдуть на незнайо-
му територію, жертвують своїм часом, грошима, комфортом, а інколи 
й життям. Це все для того, щоб розповісти про Ісуса, Який помер за-
ради нас із вами. 

Хто може виконувати Велике доручення? Лише місіонери?

Бог

людина

І

С

У

С
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Не всі йдуть до інших народів. Але кожен має бути задіяний у Ве-
ликій місії. Хтось іде, інший збирає кошти, дехто молиться. Але всі 
виконують одну справу. Адже якщо не буде коштів, місіонер не зможе 
поїхати. За місіонера потрібно також молитися, щоби Бог благослов-
ляв його та захищав. 

Ісус показав приклад Своїм життям. Можливо, ти один із тих, хто, 
коли подорослішає, стане місіонером. Ісус готувався вже з дитин-
ства. 

Він любив усі народи і хотів, щоби про Нього дізналися не лише 
євреї, але й інші національності. Бо всіх людей – і українців, і білору-
сів, і євреїв, і таджиків та інші національності – створив Бог.

V. Закріплення вивченого

Гра «Загублена вівця»

Із класу виходить один учасник. Тим часом хтось із дітей ховає 
іграшку (вівцю) в потаємне місце. Кличуть гравця, який вийшов. 
Він має знайти вівцю за підказками інших дітей. Гра проводиться 
за зразком гри «Холодно-гаряче». 
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Ручна праця  
«Загублена ягничка» 

Ягничка на прищепці
Вам знадобиться папір білого і 

світло-коричневого кольорів, де-
рев’яні прищепки, клей, ножиці, 
фломастери або олівці. Вирізаємо 
з білого паперу майбутнє тіло яг-
нички, за формою вирізаний папір 
нагадує овальну хмару. 

Зі світло-коричневого паперу 
вирізаємо мордочку. Олівцями малюємо очі з носиком. Приклеюємо 
паперове тіло до прищепки, а мордочку – до тіла.

Ягничка з ватного диска
На ватний диск з одного боку наклеюємо мордочку, а з іншого – ніж-

ки-палички і стрічку-петельку.

3

1
2
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Пропонуємо вам знайти розмальовки та інші способи виго-
товлення овечок своїми руками за такими посиланнями:

goo.gl/0as3Xe      goo.gl/1mig56 goo.gl/v1i096 
goo.gl/lkTo4G     goo.gl/y52bXZ goo.gl/HHxCXn

VІ. Практичне застосування

Пісня «Світи у куточку, де ти є»
Перед піснею зауважте, що ви говорите про місіонерство і кожен з 

нас є відповідальним за те, чи почують оточуючі про Ісуса і що Він зро-
бив для кожного. І хоч діти ще не дорослі, все ж можуть світити в тому 
маленькому місці, де вони нині є. 

Не чекай, щоб щось велике зробити міг,
А будь вірним в меншім ділі ти.
Не чекай, щоби далеко ти світити міг,
Світи у куточку, де ти є.

Приспів: 
Світи у куточку, де ти є! (2 р.)
Щоби ті, що у пітьмі,
Усі до Господа прийшли, –
Світи у куточку, де ти є.

Багато людей цього світу блудять у пітьмі –
Своїм світлом шлях їм освіти.
Постарайся поміч дати хоч одній душі,
Світи у куточку, де ти є.

Всіх людей, що у темряві, ти сам пробуди,
А голодних хлібом накорми.
Ти раненько, при зорі, всіх до Христа веди,
Світи у куточку, де ти є.
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VІІ. Вивчення золотого вірша

Вірш пишеться на аркуші великими літерами і розрізається на сім 
пазлів. Кожна дитина по черзі відповідає на запитання, за що отримує 
частинку вірша. Таким чином, давши відповідь на сім запитань, група 
може скласти, записати до зошитів і вивчити вірш.

1. Скільки овець мав господар у притчі?
2. Скільки овець залишилося?
3. Де людина залишила інших овець, щоби знайти загублену?
4. Що робить господар, коли знаходить загублену вівцю?
5. Чому він радіє?
6. Із ким порівнюється загублена ягничка?
7. Який висновок ми можемо зробити для себе з цієї притчі?

«Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи 
їх в Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, 

навчаючи їх зберігати все те, що Я вам 
заповів. І ото, Я перебуватиму з вами 

повсякденно аж до кінця віку!» 
(Матвія 28:19-20).

VІІІ. Заочна мандрівка

Ісус народився в Ізраїлі. Євреї до цього часу чекають на Месію. Вони 
не вважають Ісуса Спасителем. Коли прийде антихрист, вони його 
прий муть за месію. Тому навіть цей народ, у якому жив Ісус, сьогодні 
потребує місіонерів.

Інформація про Ізраїль 

 � столиця – Єрусалим;
 � населення  – 8,5 млн;
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 � мова – іврит, арабська (державні);
 � релігія – іудаїзм – 81 %, іслам – 15 %, християнство та 

інші – 4 %; 
 � валюта – шекель (100 агорот);
 � прапор – на прапорі намальована зірка Давида, яку ще на-

зивають «щит Давида». Шестикутна зірка символізує шість 
чеснот ізраїльського народу: безкорисливість, щирість, 
цнотливість, скромність, смиренність і щедрість. Цим чес-
нотам учать дітей від самого дитинства.

Цікаві факти 

 � В Ізраїлі все навпаки: читають справа наліво. 

 � Євреї знають своїх пращурів до восьмого покоління і далі. 
Вони цінують свої коріння.

 � Національність вважається не по батькові, а по матері.

 � Найстаріше місто в Ізраїлі – Єрихон. 

 � Субота в них починається з вечора (після 18:00) п’ятниці. 

 � Мертве море – море, куди вода тече, але з нього не витікає. 
У ньому не потонеш, адже воно має велику концентрацію 
солі. 

 � В армії служать як хлопці, так і дівчата.

 � Історія єврейського народу сягає корінням в часи Авраама і 
походить від цієї людини. 
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Почастуйте дітей єврейськими національними стравами.

рецепти ізраїльської кухні

1. Напій: чай, кава з молоком або свіжі соки. 

2. Халва з горішками.

3. Шакшука.

Інгредієнти

 � болгарський перець (бажано червоного кольору);
 � помідор – 3 шт.;
 � цибуля ріпчаста – 2 шт.;
 � часник – 5 зубчиків;
 � бринза – 200 г;
 � яйце – 4 шт.;
 � оливкова олія (або соняшникова);

 � спеції (сіль, чорний перець, паприка).

Готування

 � Ріжемо цибулю тоненькими кільцями та обсмажуємо в 
олії до легкої прозорості.

 � Часник нарізаємо тонкими пластинками.
 � Бринзу нарізаємо на 4 тонкі пластини.
 � Коли цибуля стане прозорою, додайте болгарського 

перцю і тушіть 7 хв. до його м’якості. 
 � Додайте помідори та спеції, обережно все мішаєте, щоб 

зберегти цілісність помідорів, тушіть під кришкою ще 
5 хв. 

 � Ложкою або лопаткою зробіть 4 поглиблення в овочах 
і вбийте в кожне поглиблення яйце. 

 � Розкладіть серед яєць пластинки бринзи.
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 � Накрийте кришкою і тушіть ще 15 хв. 

 � Все готово. Страву можна прикрасити петрушкою. 

4. Оливки в будь-якому вигляді.

5. Хліб «Піта».

Інгредієнти на 8 порцій

 � борошно – 0,5 кг;
 � сіль – 1 ч. л.;
 � цукор – 1 ч. л.;
 � оливкова олія (або соняшникова) – 2 ст. л.;
 � сухі дріжджі – 1 ч. л.;
 � вода – 300 мл. 

Готування

 � Змішайте дріжджі, борошно і сіль. Додайте олію і теплу 
воду. Руками вимісіть м’яке тісто. 

 � Викладіть тісто на дошку, посипану борошном, і вимі-
шуйте ще 5 хв. 

 � Покладіть у миску, накрийте плівкою або рушником і 
поставте в тепле місце на 1,5 години. За цей час тісто 
має збільшитися майже вдвічі. 

 � Викладіть тісто на стіл, посипаний борошном. Декілька 
хвилин вимішуйте тісто, після чого розділіть його на 8 
шматків. 

 � Кожному шматку надайте форму кульки. 
 � Кожну кульку розкачайте в коржик овальної форми, 

приблизно 6 мм товщиною, і покладіть на деко на ве-
ликій відстані одну від однієї. 

 � Накрийте рушником і залиште на 15 хв. 
 � У цей час розігрійте духовку до 200 °С . 
 � Зніміть рушник з деко і випікайте коржики 6-8 хв., поки 

вони не піднімуться. Подавайте їх теплими. 
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 � Якщо все зроблено правильно, то, надрізавши коржик по 
ребру, всередині буде порожнина, яку можна наповню-
вати будь-якою начинкою (овочі, овочі з м’ясом тощо).

6. Торт «Захер».

Інгредієнти

 � масло – 100 г;
 � цукор – 250 г;
 � яйце – 3 шт.;
 � борошно пшеничне – 250 г;
 � розпушувач – 1 ч. л.;
 � какао (порошок) – 40 г;
 � яблука – 2 шт.;
 � для прошарку між коржами: густий джем (абрикосо-

вий, вишневий або інший);
 � для шоколадної глазурі й посипки: чорний шоколад – 

200 г, масло – 30 г, горіхи – 50 г. 

Готування

 � Масло розтопіть, додайте цукор. 
 � Додайте в масло яйце і збийте міксером до пишної 

світло-жовтої маси.
 � Просійте борошно з розпушувачем і какао. 
 � Поступово й обережно перемішайте сухі інгредієнти з 

яєчно-масляною масою до однорідного тіста. Додайте 
яблука (терті на крупній терці).

 � Перелийте готове тісто в заздалегідь підготовлену і 
змащену маслом форму з високими краями. На дно 
форми можна покласти пергамент. 

 � Поставте тісто в духовку, розігріту до 170 °С. 
 � Випікайте 35-40 хв. 
 � На готовність пробуйте дерев’яною зубочисткою чи 

сірником. 
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 � Вимкніть духовку і не виймайте бісквіт одразу. Так він 
не осяде. 

 � Після охолодження бісквіту вийміть його з форми і 
розріжте на дві частини. 

 � Промажте коржі джемом. 
 � Зберіть торт і полийте шоколадною глазур’ю. 
 � Для глазурі розтопіть 200 г шоколаду з 30 г масла. 
 � Глазур охолодіть, щоб вона з легкістю наносилася на 

торт і не стікала. 

 � Прикрасьте торт за своїм смаком та бажанням. 

Якщо маєте можливість, покажіть презентацію про 
Ізраїль: goo.gl/Uk74NJ

ІХ. Нагадайка

Дайте завдання дітям подарувати власноруч виготовлену овечку 
невіруючому другові та розповісти йому притчу про загублену ягнич-
ку. Запросіть його до недільної школи. 

Х. Підсумок уроку

На червону стрічку прикріпіть карту та прапор Ізраїлю. 

ХІ. Молитва

Помоліться сьогодні за Ізраїль. Скажіть, що євреї – це 12 колін Ізра-
їлю. Роздайте дітям назви колін, візьміться за руки. Нехай кожен по-
молиться за одне коліно Ізраїлю. Моліться, щоби ще багато нащадків 
Авраама, не лише євреїв, повірили в Ісуса як Спасителя. Моліться, щоби 
Бог послав місіонерів до Ізраїлю.
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Урок

3
ТЕМА УРОКУ: 

Місіонер  
має знайти  
підхід до людей 
(Павло в Афінах, Греція)

МЕТА:

 � освітня: показати дітям, що місіонер має шукати різні шляхи, 
щоб розповідати іншим людям про Бога; познайомити дітей з 
культурою Греції; 

 � виховна: виховувати у дітей бажання шукати спільну мову з 
різними людьми;

 � розвивальна: розвивати в учнів уміння розуміти й любити 
інших.

БІБЛІЙНА ОСНОВА: 
Дії 17:22-31; 1 Коринтян 9:19-23.

НАЙВАЖЛИВІША ДУМКА УРОКУ: 
місіонер має знайти підхід до людей. (Приклад Павла.)

КЛЮЧОВИЙ ВІРШ: 
«Для всіх я був усе, щоб спасти бодай деяких» (1 Коринтян 9:22).
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НЕОБХІДНІ РЕЧІ: 
Біблія, карта мандрівок Павла, два замки і 10 ключів, розрізана кар-

та Греції, інформація про Грецію, прапор Греції, зображення Стародав-
ньої Греції, горщечки із землею, квасоля. 

Слово до вчителя 

Цей урок – чудова можливість краще познайомитися з дітьми. В 
уроці йдеться про те, як Павло знайшов підхід до афінян. Ви як учитель 
маєте величезний привілей впливати на життя дітей. Саме від вас за-
лежить, чи запам’ятає дитина вас як служителя Божого, чи залишать-
ся в неї приємні спогади про церкву. У вільний час прочитайте (або ж 
перечитайте) книгу «П’ять мов любові» Гаррі Чепмена. Вона може ви-
вести вас на новий рівень відносин з дітьми. Також можна повісити в 
класі написи різними мовами, адже сьогоднішній урок буде пов’язаний 
зі знанням мов, культури і традицій інших народів.
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Х І Д  У Р О К У

І. Молитва

ІІ. Мотивація уроку

Предметний урок  
«Знайди ключ до замка»

Принесіть на урок два замки та не менше 10 різних ключів. 
Скажіть, що вам потрібна допомога дітей. Попросіть їх відімкнути 
замки, підібравши правильний ключ.

Висновок.  Насправді все не так важко, якщо є по-
трібний ключ. Ключ і замок нагадують 
один випадок із Нового Завіту, про який 
сьогодні йтиметься на уроці. 

ІІІ. Вивчення біблійної історії

Чи пам’ятаєте, як на минулому уроці ми говорили, що Ісус, ідучи до 
Свого Отця, залишив нам повеління йти до всіх народів і розповісти їм 
про Великого Бога? Але учням Ісуса було так добре разом, що вони не 
поспішали йти до інших народів. Тому Бог послав гоніння на них. Їх по-
чали гнобити, і віруючі в Ісуса євреї змушені були втікати зі своїх міст. 
Вони приходили в інші міста, де облаштовувались і розповідали міс-
цевим жителям про Ісуса. Таким чином, хоч і примусово, але Євангеліє 
проповідувалося. 
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 Додаток 1. Карта місіонерських подорожей Павла

Ви намагалися коли-небудь дивитися на сонце? На нього просто 
неможливо навіть глянути – настільки воно засліплює! Одного разу 
яскраве світло сяяло так сильно, що осліпило Савла: коли він намагав-
ся розплющити очі, то бачив лише темряву. Але не тільки світло було 
причиною його розгубленості. Він почув голос, який змінив все його 
життя.

Спостерігаючи життя Савла, ми бачимо освічену людину, яка отри-
мала освіту в Гамаліїла, що на той час вважалося досить високим рів-
нем, бо останній – впливова людина, учений першої половини І сто-
ліття, якого шанував народ. Савл був ревним прихильником своєї віри, 
його надто дратували ті, хто називав себе християнами. Для того щоб 
знищити їх, він попросив письмового дозволу у священиків. Савл вига-
няв із будинків жінок і чоловіків та ув’язнював їх. 

Але одного разу, коли він прямував до Дамаска, щоб і там боротися з 
християнами, з ним сталася цікава подія: його зупинив голос Бога. Гос-
подь промовив до нього: «Савле, Савле, чому ти Мене гониш?» Зустріч 
з Богом змінила життя цієї людини: Савл став християнином і почав 
служити Богові. Спочатку він розповідав про Бога юдеям, але коли ті 
його не прийняли, пішов до язичників. 

Рим

Поццуолі

Регій

Сицилія
Сіракузи

о. Мальта

Перша подорож

Друга подорож

Третя подорож

Четверта подорож

Філіппи
Македонія

Фессалоніки

Верія

Афіни

Коринф

о. Крит

Дамаск

Кілікія

о. Кипр

Лікаонія

Патара

Лікія

Персія

ІконіяАнтиохія 
Пісідійська

Дервія
Пісідія Лістра

ТарсПамфілія

Мири

Віфанія

Місія
Троада

Асс
Мітілена

Ефес

Міпот
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Язичниками називали людей, які не належали до єврейського на-
роду і не визнавали Єдиного Бога. Отже, язичниками були всі, крім 
євреїв, котрі мали розповідати іншим про Бога, проте не виконували  
цього доручення. Тому Бог вибирає таких людей, як Павло, для того 
щоб інші народи почули про Добру Звістку.

Якось Павло був у Афінах. Давайте подивимося на карті, де це. (Знай-
діть Афіни на карті.) Там він чекав на своїх попутників. Павло гуляв 
містом, милувався красою та величністю Афін. Проте водночас у цьому 
місті було дуже багато ідолів.

Ідол – статуя, вироблена руками людей. Він може бути з будь-якого 
матеріалу: дерева, заліза, золота. Таким ідолам молилися і поклоняли-
ся. Афіни того часу – єдине місто в Греції, де було так багато ідолів. Од-
ного разу під час розмови Павло мав можливість розповісти афінянам 
про Бога. 

Прочитаймо, як він це зробив: Дії 17:22-31. Чи бачимо з прочита-
ного, що Павло говорив погане про їхніх ідолів? Ні! Він навіть похва-
лив їхнє прагнення бути побожними. Як він перевів розмову з ідолів на 
Бога? 

Павло був розумним місіонером. Він знав, що якщо почне говорити 
погане про їхніх ідолів, афіняни його не слухатимуть або навіть поб’ють 
через такі слова. 

Метою Павла було розповідати людям про Розп’ятого Христа. 
Оскільки його рідний єврейський народ не сприймав звістки про Ісуса, 
він почав розповідати її іншим народам.

Подивимося на карту його місіонерських подорожей. Павло здійс-
нив чотири місіонерські подорожі. (Прочитайте, в яких містах він був.) 
Щоразу його очікувала небезпека. Його били, декілька разів він ледве 
не потонув. Його ув’язнювали, бо він був християнином. Але Павло не-
змінно розповідав іншим про Ісуса. 

Павло знав: Бог хоче, щоби про Нього дізналися всі народи. І він був 
упевнений: Євангеліє має велику силу. Ця людина не соромилася бла-
говістити про Христа навіть тоді, коли її слова не сприймали. Все одно 
Павло навчав людей Євангелію, де б він не був. 
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Павло говорив про Христа там, де не було ще жодного проповідни-
ка. І навіть коли він не міг бути в якомусь місті, то писав листи до цер-
ков, які утворювалися після його приходу. У Новому Завіті ми знайдемо 
14 його листів.

Павло знав грецьку та єврейську мови. Він не лише розмовляв і пи-
сав цими мовами, але й був обізнаний з культурою цих народів. Для мі-
сіонера важливо знати не лише мову, але й традиції та культуру, щоби 
правильно проповідувати Євангеліє.

Це нагадує замок та потрібний ключ. Замок відімкнеться лише тоді, 
коли ви знайдете відповідний ключ. Так само й люди відкриватимуть 
свої серця Богові, якщо місіонер знайде підхід до них. 

От уявіть собі, я говоритиму українською мовою, а ви – японською. 
Чи зрозуміємо ми один одного?

ІV. Закріплення вивченого

Гра «Скажи, щоб я зрозумів»

За допомогою жестів потрібно сказати щось іншим учасникам 
(наприклад, потрібно розпитати свою молодшу сестричку, як 
минув день у дитячому садку, чим дітлахи снідали, що було на 
вечерю та які малюнки сестра встигла намалювати). Зробіть вис-
новок, що потрібно розуміти мову того, з ким спілкуєшся. 

Павло вмів знаходити ключ до серця кожної людини. Хоч сам 
він був ученою людиною, намагався розмовляти з іншими зро-
зумілою їм мовою. 

Зачитаймо, що Павло робив для того, щоб інші увірували в 
Бога: 1 Коринтян 9:19-23. 

Що пише Павло? Для всіх він став, як усі: для юдеїв – юдей, для 
слабких – слабкий. Він знав, що тільки так можна знайти шлях до 
сердець людей.
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V. Практичне застосування

Коли місіонер їде до іншої країни, щоб розповідати про Бога, він має 
знати не лише мову, але й культуру.

Що таке культура народу? Це поведінка людей, вчинки та ставлен-
ня до певних речей. І в кожного народу вони різні.

Наприклад, коли ми хитаємо головою з боку в бік, це означає «ні», 
а от в Болгарії, Греції та Індії це, навпаки, означає «так». Або ж звичай-
нісінький знак «кільце» рукою, коли з’єднують великий та вказівний 
пальці. В англомовних країнах цей знак означає «о’кей», тобто це пози-
тивний знак. У той самий час у Франції це негативний жест, вираження 
поганих емоцій. А в Бразилії він узагалі вважається непристойним, аж 
до образи: ніби ти – нуль.

Хтось їсть черв’яків і жаб, у той час як ми цього не робимо.
Вітаються в різних країнах теж по-різному. 
Таджики, приймаючи гостей у себе вдома, потискають руку гостя 

двома своїми руками. Це знак поваги. 
У Саудівській Аравії господар після потискання руки кладе свою 

ліву руку на плече гостя і цілує його в обидві щоки. 
Іранці, потискаючи один одному руки, притискають свою праву 

руку до серця. 
Японці при зустрічі кланяються: чим нижче та повільніше, тим по-

важніше персона, котра стоїть перед ними. 
Корейці та китайці також кланяються, але дедалі більше китайців 

вітаються сьогодні, піднімаючи над головою зчеплені руки. Традицій-
на фраза, якою вітаються в Китаї, перекладається «чи їв ти сьогодні?»

У деяких північноафриканських країнах підносять праву руку до 
свого лоба, потім – до губ, а потім – до грудей. Це означає: «Я думаю про 
тебе, говорю про тебе, поважаю тебе». Африканські масаї перед тим як 
подати руку знайомому, спочатку плюють на неї. 

Араби при зустрічі схрещують руки на грудях. 
Євреї при зустрічі кажуть: «Шалом алейхем» («Мир вам»).
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Тому місіонерові важливо знати культуру іншого народу, перед тим 
як їхати на місіонерську працю. І не лише знати, але й любити всіх, з 
ким він буде зустрічатися. Про це наша пісня.

Пісня «Тому, хто біля тебе»
Dm A7 Dm

Тому, хто біля тебе, дай любов. (2 р.) 
Приспів: 

C F 

Незалежно від раси чи від кольору людей 
A7 Dm

Ти люби усіх, усім роби добро. 
Як тебе ні вітають, дай любов. (2 р.) 
Ісус тебе навчає, щоб любив. (2 р.) 
Ісус тебе чекає, щоб спасти. (2 р.)

VІ. Вивчення золотого вірша

У написаному завданні дітям потрібно закреслити літери Г, Ж, З, 
Ф, Ю.

З Д Ф Г Л Ж Ю Я Ф В С Ж І Х З Я Ю Б Ж У З В Г У С  
Ф Е Ю Щ Ж О Б Г С З П А Ф С Т И Б Ю О Д Г А Й Ж Д Ф Е Я К 
Ж И Х Ю 1 Ф К О З Р Ю И Н Г Т Я Ж Н Ф 9 : Г 2 2

«Для всіх я був усе, щоб спасти бодай деяких» (1 Коринтян 9:22).



54

VІІ. Заочна мандрівка

Оскільки Павло подорожував Грецією, сьогодні поговоримо про 
культуру цієї країни.

Інформація про Грецію

Павло був у Греції два рази. Подивимося на сучасну Грецію: 
 � столиця – Афіни; 
 � населення – 11 млн;
 � мова – грецька;
 � основна релігія – близько 90 % населення сповідують 

православ’я;
 � валюта – євро;
 � прапор – 9 біло-блакитних смуг з хрестом відповідають 

дев’яти складам національного девізу «Свобода або 
смерть». 

Показати народний музичний інструмент Греції, одяг. Можете по-
казати малюнки Греції І-ІІ століття н. е. Дітям буде цікаво подивитись, 
якою була Греція в той час.
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Грецька національна кухня

1.  Галактобуреко.

Інгредієнти

 � манна крупа – 1 склянка; 

 � масло вершкове – 170 г;

 � готове тісто філо – 10 листів; 

 � ванільний цукор – 10 г (1 пакетик); 

 � цукор – 1/3 склянки; 

 � яйце – 6 шт.; 

 � молоко – 1 л; 

 � сік і цедра 1 великого лимона.

Для сиропу

 � цукор – 2 склянки; 

 � мед – 2 ст. л.

Готування

 � Для начинки доведіть до кипіння молоко зі звичайним 
і ванільним цукром і 50 г масла.

 � У закипаюче молоко, помішуючи, тонкою цівкою всип-
те манну крупу і зваріть на слабкому вогні, безперер вно 
розмішуйте густу манну кашу. Це забере приблизно  
10 хв.

 � Зніміть з вогню і повністю охолодіть за 40 хв.

 � В охолоджену кашу додайте яйця і подрібнену цедру 
лимона. Збийте міксером до пишноти.

 � Розтопіть масло, змастіть ним за допомогою кулінар-
ного пензлика жароміцну форму.
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 � Покладіть у форму один на один 6 листів філо, ретель-
но змащуючи кожен лист маслом, притискаючи їх до 
дна і стінок форми так, щоби тісто виступало за край 
форми на 2 см.

 � Викладіть на тісто начинку з манки, розрівняйте її, 
злегка струшуючи форму.

 � Покладіть зверху інші 4 листи філо, також змащуйте їх 
розтопленим маслом, злегка притискаючи посередині.

 � Загорніть виступаючі краї тіста на верх пирога і теж 
змастіть маслом.

 � Випікайте в розігрітій до 180 °С духовці, поки пиріг не 
зарум’яниться, 30-35 хв.

 � Поки пиріг у духовці, приготуйте сироп. Змішайте всі 
інгредієнти з однією склянкою води і варіть, помі-
шуючи, на маленькому вогні до згущення приблизно  
15 хв.

 � Дістаньте пиріг з духовки й обережно залийте кипля-
чим сиропом. Через те що сиропу багато, пиріг буде 
в ньому «плавати». У міру охолодження сироп стане 
вбиратися.

 � Охолоджений галактобуреко поставте в холодильник 
на 8-10 год. Перед подачею доведіть до кімнатної 
температури.

2.  Соус цацики 

 (можна їсти із сухариками чи із соломкою). 

Інгредієнти

 � натуральний густий йогурт (або сметана) – 370 мл;
 � огірок – 2 шт.;
 � часник – 5 зубчиків (за смаком; чим менше часнику, 

тим ніжніше буде соус);
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 � винний оцет – 1 ст. л. (можна сік лимона);
 � оливкова олія – 2 ст. л.;
 � сіль – 1 ч. л.;

 � нарізана свіжа м’ята – 1 ст. л.;

 � нарізана петрушка чи кріп – 1 ст. л.
Готування

 � Огірки очистити від шкірки, потерти на тертці, посоли-
ти, віджати воду.

 � Додати до огірків дрібно нарізаний часник з винним 
оцтом і йогуртом.

 � Додати зелень (за бажанням). Ретельно перемішати.

 � Додати оливкову олію і знову перемішати.

 � Цацики подавати охолодженим. Можна прикрасити 
оливкою або шматочками огірка і гілочкою м’яти.

3.  Грецький суп «Фасолада».

Інгредієнти

 � біла квасоля – 400 г;
 � мариновані цибулини – 2 шт. (цибулю порізати півкіль-

цями, залити оцтом, дати промаринуватися і промити 
водою);

 � морква – 2 шт.;
 � помідор – 2 шт.;
 � стебло селери – 1 шт.;
 � оливкова олія – 2 ст. л.;
 � чорний мелений перець – 1 ч. л.;
 � маслини – 100 г;
 � цибуля-порей (замість неї можна використати ріпча-

сту цибулю) – 1 шт.;

 � сіль (за смаком).
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Готування

 � Замочуємо на ніч білу квасолю в холодній воді, вранці 
промиваємо, заливаємо холодною водою і ставимо 
варитися на 15 хвилин. Потім воду зливаємо. 

 � Починаємо готувати грецький суп. Заливаємо квасолю 
холодною водою і варимо майже до готовності.

 � Нарізаємо не крупно моркву, селеру і цибулю-порей.

 � Нарізані овочі обсмажуємо до м’якості на оливковій 
олії, потім додаємо протерті помідори без шкірки 
(помідори, за бажанням, можна замінити половиною 
склянки томатного соку).

 � До практично готової квасолі додаємо обсмажені овочі 
й варимо «Фасоладу» до готовності.

 � Наприкінці варіння солимо, додаємо оливкову олію і 
чорний перець.

 � Даємо грецькому квасолевому супу настоятися  
15-20 хв. Маринована цибуля й маслини, додані в та-
рілку при подачі, стануть прекрасним доповненням до 
«Фасолади».

VІІІ. Рукоділля: виготовлення  
пам’ятки про молитву

У Греції дуже люблять суп із квасолі. Тому можна в горщечки із 
землею посадити квасолинки. Коли вони будуть проростати, діти 
згадуватимуть про молитву за Грецію. Або ж зробіть одну з аплікацій 
разом із дітьми: goo.gl/MUKKCr 
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ІХ. Нагадайка

Подаруйте дітям картинки з квасолі. Це служитиме їм нагадуван-
ням про сьогоднішній урок.

Х. Підсумок уроку

На червону стрічку прикріпіть карту подорожей Павла, прапор Гре-
ції та ключ, що нагадуватиме про тему уроку. 

Якщо маєте можливість, покажіть дітям презентацію 
про Грецію: goo.gl/ezksA6 

ХІ. Молитва

Роздайте дітям розрізану карту Греції. Нехай вони зачитають назву 
міст, які їм дісталися. Попросіть кожну дитину помолитися за місто, 
назва якого написана на її шматочку карти. Можете навести приклад 
молитви: «Боже, благослови місто ___________, щоб його мешканці навер-
нулися до Тебе. Пошли туди місіонерів, які б розповіли про Тебе. Амінь». 
Після молитви складіть усі разом карту.
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Урок

4
Т Е М А  У Р О К У: 

Місіонер має 
служити і бути 
вірним 
(Хадсон Тейлор, Китай)

М Е ТА :

 � освітня: розказати про вірність місіонерів, які жили до ХХІ 
століття; познайомити дітей з культурою Китаю; 

 � виховна: виховати в дітей бажання бути вірними у служінні 
Богові;

 � розвивальна: розвити в учнів звичку бути вірними, чого би це 
не було варте.

Н А Й В А Ж Л И В І Ш А  Д У М К А  У Р О К У: 
місіонер має служити і бути вірним.
(Приклад місіонера Хадсона Тейлора.)

К Л Ю Ч О В И Й  В І Р Ш : 
«Будь вірний до смерти, і Я тобі дам вінця життя!» (Об’явлення 2:10).
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Н Е О БХ І Д Н І  Р Е Ч І : 
Біблія, карта Китаю, інформація про Китай, прапор та національні 

страви Китаю, кольоровий папір, ножиці, намистини для ручної праці; 
одяг для Хадсона Тейлора. 

Слово до вчителя

Знайдіть брата, який би допоміг вам у проведенні уроку. Чудово, 
якщо церква знає, про що йдеться в недільній школі. Попросіть цер-
кву молитися за вас та дітей. Будьте єдині з церквою в тому, що ро-
бите.  
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Х І Д  У Р О К У

І. Молитва

ІІ. Мотивація уроку

Розділіть дітей на пари. Кожна пара витягує зі скриньки папірець, 
на якому написана національність. Діти мають показати вибрану на-
ціональність. Відведіть на виконання завдання 5 хв., аби вони приду-
мали свою презентацію. Це можуть бути рухи, пісні, слова, змінена зов-
нішність. За участь нагородіть усіх призами. 

Список національностей: індієць, українець, чукча, китаєць, африка-
нець, австралієць та ін.

Висновок.  Комусь було легко, комусь – важче. Звичай-
но, щоби робити так само, як вітаються або 
поводяться в тій чи іншій країні, нам по-
трібно знати, як і чим живе її народ. 

Сьогодні ми говоритимемо про Китай. Що ви знаєте про цю країну? 
(Відповіді дітей.) 

ІІІ. Заочна мандрівка

частування
Сьогодні пропонуємо вам спробувати китайську страву: рис з яйцем 

по-китайськи. Зазвичай китайці їдять паличками. Тому використання 
паличок під час частування допоможе дітям уявити, як живуть китайці.
Приготуйте жасминовий чай.

Якщо не буде можливості приготувати цю страву, можете запарити 
звичайну «Мівіну», щоб локшина була цілою. Адже ця страва виникла 
саме в Китаї. 
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Також китайці часто їдять пельмені. Вони відрізняються від наших, 
традиційних, але ви можете відварити пельмені та їсти їх паличками. 

1. Рис із яйцем по-китайськи.

Інгредієнти

 � рис – 1,5 склянки;

 � яйце – 3 шт.;

 � зелена цибуля – 3 шт.;

 � часник – 2 зубчики;

 � горох – 130 г (можна заморожений);

 � олія – 3 ст. л.; 

 � соєвий соус – 1 ст. л.;

 � перець чорний (за смаком);

 � сіль (за смаком).

Готування

 � Рис відварюємо до готовності, щоби був розсипчастим. 

 � Дрібно нарізаємо часник, цибулю і розморожуємо 
горох.

 � Розбиваємо яйця в миску, збиваємо виделкою, перчимо 
і солимо.

 � На пательні розігріваємо олію, додаємо часник, смажи-
мо 1-2 хв.

 � Мішаючи все, вливаємо яйця. Смажимо все 2 хв., після 
чого додаємо горох.

 � Тушимо ще 3 хв.

 � В іншій пательні добре розігріваємо олію, додаємо 
варений рис, смажимо 3 хв. Мішаючи, вливаємо соєвий 
соус.

 � Наприкінці змішуємо всі інгредієнти. Тушимо 4 хв., 
постійно помішуючи.
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2. Китайські млинці.
Готуємо звичайні млинці. У них можна покласти начинку: гриби, 

капусту, м’ясо або щось солодке. 
Під час частування розкажіть дітям про Китай. Покажіть прапор, 

увімкніть пісню китайською мовою. 

Прапор та карта Китаю

Інформація про Китай

 � Територія Китаю – 9,6 млн км2. Це третя за величиною 
країна у світі. 

 � Китайська Народна Республіка (КНР) складається з 23 про-
вінцій і 5 автономних округів;

 � столиця – Пекін;

 � населення – 1,2 млрд;

 � релігія: 
• конфуціанство; 
• даосизм; 
• вшанування пращурів; 
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• буддизм – 20 млн; 
• іслам – 100 млн; 
• християнство – 15 млн протестантів, 5 млн католиків.

Цікаві факти 
 � Саме в Китаї вперше з’явився папір, компас, шовк, друк, 

фарфор, парашут, механічний годинник. І це зовсім не все.

 � Територія Китаю розташовується в п’яти часових по-
ясах, але всі живуть за одним часом через економічну 
необхідність.

 � Більшість американських і європейських підприємств 
перенесені в Китай через велику швидкість випуску про-
дукції і менші витрати на виробництво. Тому нині напис 
«зроблено в Китаї» зустрічається повсюди.

ІНДІЯ

КА ЗАХС ТАН МОНГОЛІЯ

КИТАЙ

РОСІЯ
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МЯНМА

БУ ТАН

КОРЕ Я 
ПІВНІЧНА

КОРЕ Я 
ПІВДЕННА

Урумчі

Інчуань

Синін

Ланьчжоу

Аньшань

Шанхай
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Чунцин

Тяньцзинь

Гуанчжоу
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Хефей

Чанчунь
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ІV. Вивчення історії про місіонера

Учитель: 
«Сьогодні ми дізнаємося про місіонера Хадсона Тейлора, який від 

самого дитинства мріяв поїхати до Китаю місіонером. Навіть коли в 
молодому віці він смертельно захворів, все одно знав, що не помре, 
тому що був впевнений у тім, що Бог закличе його поїхати до Китаю. 
Сьогодні в нас у гостях Хадсон Тейлор, який розповість про своє життя 
в Китаї та про те, що означає бути місіонером. Отож, послухаємо його».

За тиждень або два до уроку попросіть одного з братів 
вашої церкви допомогти вам. Підготуйте одяг, який зовніш-
нє схожий на китайський (просторі штани та сорочка без 
рукавів). 

Дайте йому текст, що міститься нижче, щоби він його 
вивчив та розповів дітям. Поясніть, що розповідь Хадсона 
має бути живою, емоційною, з використанням рухів та змі-
ною тембру голосу в тих місцях, де потрібно за змістом. Та-
кож важливо: запрошений брат може прочитати біографію 
Тейлора, щоб краще орієнтуватись у своїй розповіді.

історія хадсона тейлора

Коли Хадсон Тейлор зайде до класу, нехай привітається як китаєць 
(поклоном і складанням рук) та скаже: «Ні хао» («Привіт»). 

Хадсон Тейлор:
«Мене звуть Джеймс Хадсон Тейлор. Ще задовго до мого народження 

батьки молилися про те, щоб я став місіонером. Народився я 21 травня 
1832 року в родині віруючого аптекаря. Мій батько був проповідни-
ком у графстві Йорк в Англії. Мій дід Джеймс Тейлор – засновник мето-
дистської церкви в місті Барнслі. Від самого дитинства я мріяв поїха-
ти місіонером до Китаю. Я був таким, як ви. Любив гратися, інколи не  
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слухався батьків. Хлопчиком я часто хво-
рів. І мої тато з мамою вже й не сподіва-
лися, що я кудись поїду. У моїй родині всі  
постійно читали Біблію і виявляли лю-
бов один до одного. У мене були ще два 
брати, які рано померли. Були також дві 
сестри, одну з них звали Амелія, і вона 
постійно молилася про те, щоб я навер-
нувся до Бога. У нашому будинку була 
невеличка бібліотека християнських 
книг. Одного разу я прочитав маленьку 
брошуру про спасіння і зрозумів, що Ісус 
зробив заради мене, страждаючи на хре-
сті. Мені було 17 років, коли я покаявся і 
віддав своє серце і життя Богові. 

Я почав молитися про своє покликання і сказав Богові, що поїду 
туди, куди Він мене пошле. І через деякий час Господь дав мені впевне-
ність у тому, що я маю бути місіонером саме в Китаї. Вже змалечку я ба-
гато чув про Китай, оскільки цим народом цікавився також мій батько. 

Я почав вивчати китайську мову за допомогою Євангелії від Луки. 
Це було важко. Нарешті я зумів вивчити ієрогліфи. Китайська мова 
дуже відрізняється не лише від англійської, але й від російської та ін-
ших мов. 

Я розумів: для того аби поїхати до Китаю, я маю не лише вивчити 
мову, але й мати змогу допомагати китайцям. Тому я залишив будинок 
батьків, поселився в бідному кварталі, де орендував одну кімнату. Я 
почав вивчати медицину і тоді же став асистентом лікаря. Щоб зміцни-
ти своє здоров’я, робив фізичні вправи на свіжому повітрі. 

Бог часто відповідав на мої молитви, що дуже укріпляло мою віру в 
Нього. Знаєте, важливо не тільки прийняти рішення бути місіонером, 
треба ще й готуватися до цього. Треба думати про те, чим я зможу бути 
корисним народу, до якого їду. 

Мені був 21 рік, коли я поїхав до Китаю. Це був 1854 рік. Тільки 
уявіть собі, від Англії до Китаю ми пливли на кораблі шість місяців. 
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Довго, чи не так? Тепер літаком можна долетіти за декілька годин до 
будь-якої точки світу. Але в той час все було інакше.

Коли весною я прибув до Шанхая, то спочатку відчував себе самот-
нім. Нікого не знав, ніхто не розмовляв англійською мовою. Навколо 
все було чужим для мене.

За перші декілька місяців я об’їздив багато китайських поселень, 
де зміг роздати майже дві тисячі Євангелій. 

У той час у Китаї відбувалася громадянська війна і мене попере-
джували, що не слід їхати в інші міста, де я можу загинути. Але я знав, 
що Бог покликав мене нести Його Слово в усі куточки Китаю. 

Багато місцевих жителів ніколи не бачили іноземців, мій темний 
одяг вселяв у китайців страх. 

Тому я вирішив одягатися, як китайці: в широкі шаровари та білі 
шкарпетки. Я мав вигляд ученого. І знаєте, що трапилося? Китайці 
відразу почали ставитися до мене краще. 

Хоч з мене і сміялися мої друзі з Англії, я знав, що роблю правиль-
но. Адже я хотів, щоби китайці сприймали мене за свого. 

Стати китайцем було важкою справою для мене, адже я мав бла-
китні очі та світле волосся. Крім зміни одягу потрібно було ще зібра-
ти волосся позаду у хвостик. Тому я збрив своє волосся спереду, пере-
фарбував його у чорний колір і став носити косичку позаду.

Мої співгромадяни не сприймали мій новий вигляд і насміхалися 
з мого одягу, але я знав, що тепер китайці будуть більш відкриті до 
моїх слів. 

У мене була наречена, яка кинула мене тільки тому, що я став схо-
жим на китайця. Їй було соромно. 

Але знаєте, Бог послав в моє життя дівчину, яка стала моєю дру-
жиною. Вона не соромилася мого одягу і допомагала мені в місіонер-
ському служінні. Мою дружину звали Марія Дайєр. 

За той час, що я був місіонером у Китаї, мені довелося зазнати ба-
гато страждань та лиха. Якби не Бог, я б не пережив усього того, що 
відбувалося зі мною. Під час повстання 1900 року загинули 58 спів-
робітників місії та 21 дитина. Це було дуже важко. 

Бог послав нам з Марією вісім дітей, але трьох із них забрав до 
Себе. Важко переживати смерть своїх дітей. Там, у Китаї, також  
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померла моя дружина Марія, яка була величезною підтримкою для 
мене. Якби не Бог, я б не витримав усього. Мене заспокоювало те, що 
мої діти та дружина йдуть до Нього. 

Коли ти вирушаєш до іншої країни, щоби стати місіонером, то не 
знаєш, що на тебе очікує. Ти маєш бути готовим втратити близьких 
та віддати своє життя заради Бога.  1895 року, після 30-річної пра-
ці в Китаї, місія нараховувала вже 122 станції, де функціонували 1 
200 місіонерів. Багато з них були китайцями. Бог через мої проповіді 
торкнувся сердець 400 мільйонів китайців. 

Останні роки свого життя я перебував у Англії. Коли мені випов-
нилося 73 роки (1905 р.), з’явилося велике бажання ще раз відвідати 
Китай. Мій син з невісткою супроводжували мене в поїздці. 

У цій країні я розмовляв з деякими місіонерами про те, як важли-
во довірити себе Богові в молитві й не сумніватися. 

13 липня 1905 року Бог забрав мене до Себе. На моєму надгробку 
китайські християни написали: «Благодійник Китаю». 

Всі втрати були недаремні. Адже Бог працював через мене. 
Щоби бути ближчим до людей, я не тільки вивчив мову, але й но-

сив їхній одяг, зачіску та споживав їхню їжу. Коли мені залишалося 
зовсім мало жити, я сказав своїм друзям: «Навіть якщо б мені було 
дано 1 000 життів, кожне з них належало би Китаю».

А ти, мій друже, зміг би посвятити своє життя іншому народу?
Сподіваюся, що хтось із вас прийме рішення стати місіонером у 

Китаї або іншій країні. Адже ще багато людей не чули про Ісуса. 
Цзайцзієнь! (До побачення!)». 
(Хадсон Тейлор іде.)

V. Закріплення вивченого

Кожному християнинові важливо бути світлом, де б він не жив і які 
б обставини не траплялися. Кожен із нас має жити так, аби через нас 
сяяло Господнє світло.
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Пісня
G D Am С

У сумному світі, де самотньо ходять люди,
G D Am С

Ми усі, немов ті вівці, розбрелись.
G D Am C

Та коли з Ісусом ми перебувати будем,
Am G/B D

Він засяє через нас.

 G Hm С
Хай Господь сяє через нас!

 G Hm С
Хай Господь сяє через нас!

Am G C D
Хай побачить народ дивовижну любов!

 G Hm С
Хай Господь сяє через нас, через нас!

У сумному світі, де без Бога люди плачуть,
Нас Ісус, мов добрий Пастир, відшукав.
Тож хвалу співаймо і нехай усі побачать,
Як Він засяє через нас.

VІ. Вивчення золотого вірша

Коли місіонер приїжджає до іншої країни, він стикається з тим, що 
не знає добре мову. А розповідати про Бога якось потрібно… Тому ко-
жен місіонер має вміти «розмовляти жестами». Запропонуйте дітям 
придумати рухи до сьогоднішнього золотого вірша.
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VІІ. Ручна праця

Для виготовлення китайської прикраси нам потрібно:
2 аркуші паперу А4 двох кольорів, нитка, голка, 2 намистини, но-

жиці.

Розрізаємо аркуші кольорового паперу 
поперек на 9 однакових смужок. З іншого 

аркуша вирізаємо 2 круги діаметром 
близько 2 см.

Заселяємо нитку в голку, нанизуємо на неї 
намистинку і другий кінчик нитки також 

заселяємо у вушко голки. 

Смужки паперу складаємо навпіл 
яскравою стороною назовні. Тепер 
нанизуємо по черзі: круг, смужки 

кольорового паперу одну за однією. 

Коли нанизали на нитку всі смужки з 
одного кінця, можна зробити вузлик і 

закріпити нитку, щоб папір не скочувався 
по ній. Тепер починаємо працювати над 

другою стороною смужок. Нанизуємо їх на 
нитку в тому самому порядку: спочатку 

першу (верхню) і так далі. 
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Взято з сайту goo.gl/ZZNmxw 

Наша китайська прикраса готова!

VІІІ. Нагадайка

На китайську прикрасу можна ще повісити золотий вірш, щоби це 
нагадувало про сьогоднішній урок. 

ІХ. Підсумок уроку

На червону стрічку повісьте прапор Китаю та фото Хадсона Тейлора. 
Якщо маєте можливість, можете показати дітям 
презентацію про Китай: goo.gl/yTLGjq 

X. Молитва

Ви можете помолитися за місіонерів, які служать і служитимуть у 
Китаї. Моліться, щоби кожен китаєць мав змогу дізнатися про Живого 
Бога.

Після чого – знову кружечок і намистина. 
Тепер розправляємо смужки паперу, щоб 

одержати дзиґу. 

Нитку виводимо наверх і зав’язуємо 
так, щоб іграшку можна було 

підвісити. 
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Урок

5
Т Е М А  У Р О К У: 

Сучасні  
місіонери –  
які вони? 
(Запрошення місіонера  
на урок)

М Е ТА :
 � освітня: з’ясувати, чим займаються сучасні місіонери в різ-

них країнах; познайомити дітей з культурою Папуа – Нової 
Гвінеї, Казахстану (чи іншої країни, яку ви оберете); 

 � виховна: виховувати в дітей вдячність Богові за те, що ми 
маємо Біблію, перекладену українською мовою;

 � розвивальна: розвивати в учнів бажання ділитися Єван-
гелією з іншими.

Н А Й В А Ж Л И В І Ш А  Д У М К А  У Р О К У: 
місіонери виконують Велике Доручення Христа й потребують на-

шої молитовної підтримки в цій важливій справі.

К Л Ю Ч О В И Й  В І Р Ш : 
«І проповідана буде ця Євангелія Царства по цілому світові, на свідо-

цтво народам усім. І тоді прийде кінець!» (Матвія 24:14).
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Н Е О БХ І Д Н І  Р Е Ч І : 
Біблія, частування, аркуші паперу, олівці, відео про життя сучасних 

місіонерів. 

Слово до вчителя 
На цей урок у вас є можливість запросити місіонера, який розпо-

вість про своє служіння в іншій країні.
Варіанти проведення уроку:

1. Це чудово, якщо ви розповідаєте про місіонерство. 
Але коли діти побачать справжнього місіонера і 
зможуть послухати його історію, це не лише надихне 
ваш клас, але й залишиться в пам’яті дітей назавжди. 
Скористайтеся цією можливістю і заздалегідь домовтеся 
про його приїзд. Обговоріть з церквою фінансові витрати 
місіонера на дорогу та його ночівлю, якщо потрібно. 
Зробіть у церкві збір для підтримки запрошеного гостя. 
Щоб домовитися, зв’яжіться з місіонерським комітетом 
ВСЦ ЄХБ України: 

Керівник Комітету зовнішньої місії:
 � Володимир Васильович Кондор (е-mail: v.o.condor@gmail.com)

Адміністратор Комітету зовнішньої місії:

 � Роман Дячук (тел.: 068 625 53 02; е-mail: kzmroman@gmail.com)

Домовтеся з місіонером, щоб він підготував для уроку таке:
 � історію, як Бог покликав його на місіонерське служіння;

 � відео про своє служіння чи народ, про який він 
розповідатиме;

 � презентацію (цифри, факти, релігійна обстановка тощо);

 � рецепти місцевої кухні (дізнайтеся заздалегідь, що по-
трібно приготувати, або ж попросіть місіонера, щоби він 
приготував сам);
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 � пісню мовою народу, якому він служить;

 � розповідь про труднощі та радощі місіонерської праці;

 � молитовні потреби місіонера;

 � брошури, магніти, сувеніри або молитовні листи дітям на 
пам’ять про його місіонерську працю.

Після виступу місіонера дайте дітям можливість поставити йому 
запитання. Наприкінці уроку обов’язково сфотографуйтесь усім 
класом. 

2. Якщо у вас немає можливості запросити місіонера, 
скористайтеся матеріалами, що вміщені в уроці. 
Попросіть пастора чи служителя розповісти дітям про 
одну з країн, описаних нижче. Це не лише допомога 
вам як учителю, але й можливість служителеві 
познайомитися з дітьми ближче. 

3. Розкажіть про події на сході України або запросіть 
людину, яка була там. Сьогодні на сході України 
відбуваються бойові дії. Інколи Бог використовує 
війни для того, щоб ще більше людей дізналися про 
Нього. Розкажіть, як церкви Донецької та Луганської 
областей виконують Велике доручення в цих обставинах. 
Бог допускав війни і переселення для ізраїльського 
народу, щоб люди розповідали про Його велич в інших 
країнах. Або ж згадайте приклад розсіяння єврейського 
народу після вознесіння Ісуса, коли євреї втікали від 
переслідувань в інші міста, де розповідали про Бога. Це 
один із методів Бога, що допомагає людям почути про 
Нього.
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Х І Д  У Р О К У

І. Молитва

ІІ. Мотивація уроку

Подивимося на глобус (карту). Як гадаєте, скільки людей проживає 
на Землі? Якщо вірити даним Інтернету, то трохи більше 7 мільярдів 
300 мільйонів. І уявіть, Бог хоче спасти кожного із 7 мільярдів. 

У світі існують приблизно 7 000 «живих» мов, які щодня хтось вико-
ристовує. Переклад Біблії в повному або частковому обсязі існує при-
близно 2 900 мовами. 

Давайте разом порахуємо: 7000 – 2900 = 4100. 
4 100 мов не мають перекладу Біблії. 
Близько 634 мільйонів людей мають лише Новий Завіт. 
Як мінімум 1,3 мільярда людей не мають доступу до Біблії, повністю 

перекладеної їхніми рідними мовами.
Представники 1 860 народностей, а це 180 мільйонів людей, не ма-

ють жодного вірша з Біблії своєю мовою. Переклад їхніми мовами те-
пер тільки здійснюється.

Скільки примірників Біблії в тебе вдома? Тільки уяви собі, є такий 
самий хлопчик або дівчинка, як ти, котрі навіть не знають, що таке 
Біблія.
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В 
св

іті н
алічується близько 7000 мов
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Народи, які очікують на переклад Біблії їхніми рідними мовами, але 
переклад ще не почався. 

Матеріал взято із сайту www.wycliffe.ru

ІІІ. Вивчення золотого вірша

Як про Бога можуть дізнатися всі ці люди? Так, за допомогою посвя-
чених місіонерів, котрі сприяють тому, щоби про Бога стало відомо в 
усіх куточках землі.

У тебе може виникнути запитання: для чого взагалі потрібна місіо-
нерська праця? Із наступного вірша ми про це і дізнаємося.

«І проповідана буде ця Євангелія  
Царства по цілому світові,  
на свідоцтво народам усім.  

І тоді прийде кінець!» (Матвія 24:14).

Азія

Європа

46
547

39171579 Африка Океанія

Північна і Південна 

Америка

Всього 

1,778
(близько 165-180 млн. людей)
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Коли про Великого Бога дізнається весь світ, тоді й настане кінець. 
Що таке «кінець»? Кінець місіонерської праці, кінець світу. Коли всі 
люди дізнаються про Бога, на землю прийде Ісус, щоби забрати всіх, 
хто був Йому вірним. 

Ось тому багато місіонерів і їдуть в далекі й близькі країни, щоби 
швидше прийшов Ісус. 

Проповідуючи Євангеліє, ми наближаємо Його Царство. 

ІV. Знайомство із сучасними 
місіонерами

Познайомте дітей з місіонером, який завітав до вас на урок. Або ж 
самі розкажіть про життя та служіння одного із сучасних місіонерів.

розповідь про ЄвГена та ірину константиніків  
(папуа – нова Гвінея)

Хто з вас любить подорожувати та залюбки вирушив би на літаку 
до іншої країни? Мені б теж хотілося побачити всі дивні та прекрасні 
місця, які створив Бог для насолоди людини. 

Хочу познайомити вас з однією сім’єю, якій доводиться постійно по-
дорожувати не лише в інші країни, але й на інший континент. Давайте 
разом відшукаємо країну під назвою Папуа – Нова Гвінея. Часова різ-
ниця між Україною та Папуа складає вісім годин. Якщо в нас ранок, то 
в них уже майже вечір. Щоб долетіти туди, потрібно зробити декілька 
пересадок. І за 20 годин ви вже можете бути там. Від Києва до Гвінеї – 
12 000 кілометрів.

Знайомтеся – Женя та Іра Константинікі. У них двоє дітей: Матвій 
та Мирослава. Пропоную подивитися їхнє нещодавнє відео з тієї самої 
Папуа – Нової Гвінеї: goo.gl/A4Oo6U
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Давайте дізнаємося, що ж це за країна і що там є 
незвичного для нас. (Подивіться декілька відео, вибе-
ріть те, що вважається прийнятним для ваших дітей.)

goo.gl/XQGc1Y
goo.gl/qKscRp
goo.gl/WT91nL

А ось їх історія: goo.gl/M33evk

Ось як вони самі описують Папуа – Нову Гвінею: goo.gl/OI0vBc
На їхньому сайті можна знайти багато історій про місіонерське 

життя в Папуа. 
Одну з них ми подивимося на відео.
Ви, напевно, бачили фільми про різні племена, які воюють між 

собою.
Уявіть, таке трапляється не лише в кіно, а відбувається й у наш час.
Подивимось наступне відео: goo.gl/F24rnx
Нам видається це диким, дивним, але таке існує й тепер. І це зовсім 

не жарти, як бачите!
Прочитаємо один з їхніх листів, які вони пишуть щомісяця, і дізнає-

мося, чим вони живуть та що роблять. 
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Листи можна знайти за цим посиланням: 
konstantiniki.blogspot.com 

Інформація про їх служіння вміщена тут: goo.gl/ew99oS 

частування

Папуаси їдять усе, що рухається. Тому Женю та Іру часто запитують, 
чи куштували вони черв’яків? 

Ось що вони відповідають: 

«Так, ми їли черв’яків, кишки, варене сало з волоссям. Ми їли все, що 
нам пропонували. Тому що таке місіонерське життя: ти або їси, що 
тобі дають (причому з ангельською посмішкою), або можеш сміливо 
їхати додому їсти мамині котлети. Якщо ти не їстимеш їхню їжу, тебе 
ніхто не слухатиме». 

Ми з вами не будемо їсти черв’яків. А спробуємо те, що зростає в 
Папуа. 

Відваріть картоплю шматочками. Заправте маслом та посипте зе-
ленню. Якщо маєте можливість, до картоплі подавайте рибу. 
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Батат (солодка картопля) більш або менш нагадує звичайну варе-
ну картоплю. Часто батат варять з бананами. Папуаси, що живуть біля 
моря, ловлять рибу і харчуються нею. Повсякденною їжею жителів є 
банани, кокоси, кукурудза, кури, рис. П’ють папуаси каву, яка зростає в 
горах. 

Бог покликав на служіння Женю та Іру. І вони часто повторюють: 
«Найбезпечніше місце у світі – у центрі Божої волі». 

Залишити власну домівку, полюбити інший народ, спати в будинку 
без вікон, не мати зручностей та їсти одноманітну їжу – на це здатні 
зовсім не всі. І коли Бог кличе на місіонерську працю, то Він дає сили 
для неї, любов до іншого народу, фінанси на служіння. 

Сім’я Константиніків вірить, що Бог забезпечує всім необхідним 
тих, хто служить Йому. Вони мріють про те, аби зробити життя папуасів 
кращим: goo.gl/32xe5V

ідеї для проведення уроку Єлизавети рози,  
місіонерки в казахстані 
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АСТАНА

КИЗИЛОРДА
АЛМАТИ

ТАРАЗ

КАРАГАНДА

ПАВЛОГРАД

ЕКІБАСТУЗ

СЕМЕЙ

ТАЛДИКОРГАН

УСТЬ-КАМЕНОГОРСЬК

ПЕТРОПАВЛОВСЬК

КОКШЕТАУ

ЖЕЗКАЗГАН

КОСТАНАЙ

ШИМКЕНТ

АКТОБЕ

АТИРАУ

АКТАУ

УРАЛЬСЬК

Перед уроком розставте стільці у класі рядами, один за одним (як у 
салоні літака). Попросіть помічника запросити дітей у мандрівку, але 
не називайте місце, куди вирушаєте. Їх зустрічає стюардеса словами 
«Салєм» або «Салєм ітсізбє!» та допомагає кожному посісти своє місце 
в «салоні літака». Вона має бути зодягнена в щось азіатське або в жов-
то-блакитний одяг (кольори казахського прапору). 

Коли всі сядуть, стюардеса може представитися: «Мнє натім Жул-
діз. Мене звуть Жулдіз. Я запрошую вас до себе в гості, у мою країну. 
Там багато степів, є гори, Каспійське море та гостинні люди. Моя країна 
розташована в Центральній Азії. Як ви думаєте, в якій країні я живу? 
Так, у Казахстані. Летіти до Казахстану потрібно п’ять годин. Не бу-
демо витрачати часу, вилітаємо просто зараз. Ми відвідаємо столицю  
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Казахстану – Астану. (Нехай хтось з дітей зображує пілота, решта – 
пасажирів.) От ми і піднялися в небо. Поки будемо летіти, я вам розпо-
вім про свою країну, яку дуже люблю. 

Казахстан – велика за територією країна. Вона в чотири рази біль-
ша за Україну. Але проживають там менше людей, ніж в Україні, трохи 
більше 17 мільйонів. 

У Казахстані суворі зими і спекотне літо. Казахи – гостинний на-
род. Це видно навіть з того, що в країні проживають близько 130 наці-
ональностей. Багато хто розводить овець та коней. 

Пропоную подивитися ролик про те, як розвивалася моя краї-
на: goo.gl/6lUvSG

У Казахстані основна ре-
лігія – іслам. Прихильників 
ісламу називають мусульма-
нами. Молитовня в них нази-
вається «мечеть», там вони 
моляться своєму богові – Ал-
лаху, який насправді не є бо-
гом. 

Повністю Біблія казах-
ською мовою була перекла-
дена 2010 року. Біб лія по-ка-
захськи – «Киелі Кітап». 

У Казахстані мало вірую-
чих казахів. Вони вважають 
себе мусульманами. І якщо 
ти, казах, стаєш християни-
ном, тебе можуть вигнати 
з дому, відмовитися родичі. 
Ви можете молитися за каза-

хів-християн, щоби Бог давав їм сили триматися за Нього.
У Казахстані живуть багато таких самих хлопчиків і дівчаток, як 

ви. Правда, імена в них дещо інші: Абдікадир, Бахитгуль, Абай, Айнура, 
Жанібек, Жаухар, Канагат, Самал, Айгуль, Іскандер, Аяна. 
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Велика кількість дітей живуть у неблагополучних сім’ях, де батьки 
постійно п’ють алкогольні напої, тому інколи в них навіть немає їжі. 
Вони нещасні, нерідко закінчують життя самогубством. Бог любить ка-
захів так само, як любить українців чи інші народи. І хоче їх спасти. Ка-
захи люблять співати. Одна з пісень, яку вони співають, схожа на вашу. 
Я заспіваю, а ви спробуйте здогадатися, що це за пісня.

Пісня «Хвала Тобі, наш Господь»
 Рахмет, Саған Құдай, 

  Рахмет, Саған Құдай,  
  Рахмет, о Құдай Ием, 
  Иса үшін рахмет!

 Енді менін күшім бар, 
  Менін байлығым бар, 
  Мен үшін Иса Өмірге келді, рахмет.

Переклад слів:
  Рахмет – дякую, Кудай – Бог, Иса – Ісус.

Українською мовою:
 G D

  Хвала Тобі, наш Господь. 
 Em Hm

  Хвала Тобі, Бог святий. 
 C G F D

  Хвала за Ісуса, Сина Твого. (2 р.) 

 Hm Em Am
  Тепер слабкий скаже: «Я – сильний»,
   D  G 
  Бідний скаже: «Я – багатий» 

 Em F D
  Завдяки тому, що Бог нам дав. (2 р.) 

  G C
  Хвала.
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Наша мандрівка наближається до завершення. Ми повертаємося до 
України. Але навіть в Україні ви можете молитися за казахський народ». 

частування 
Під час частування покажіть фотографії казахів. Розкажіть про їхній 

національний одяг та музичний інструмент – домбру. Покажіть прапор 
Казахстану.

Як вже говорилося, казахи – гостинний народ. Коли до них прихо-
дить гість, вони ставлять на стіл всі свої найкращі запаси їжі. П’ють 
казахи чай з молоком. Ми сьогодні теж спробуємо такий напій. (До зви-
чайного чаю додайте трішки молока.)

Національною казахською стравою є бешбармак. Це шматочки тіста, 
викладені на тарілці, а зверху – цибуля і м’ясо барана. «Бешбармак» пе-
рекладається як «п’ять пальців». Зазвичай цю страву їдять руками.

Також смачно готують казахи баурсаки. Вони чимось схожі на наші 
пампушки до борщу. На десерт там полюбляють чак-чак. 

Рецепти страв можна знайти за такими посиланнями:
Баурсаки: goo.gl/kLx0Bm
Чак-чак: goo.gl/mSyTW4
Ас демдіболсин! – Смачного! 

V. Рукоділля: виготовлення  
молитовного щоденника
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Чудовий щоденник, який нагадає дітям, за кого вони моляться. За-
охотьте їх записувати молитовні потреби в щоденник та молитися за 
них. 

Попередньо зробіть самі зразок щоденника.
Вам знадобиться:

 � кольоровий папір А4;
 � білий папір А4 (кожній дитині приблизно по 5 аркушів);
 � ножиці;
 � степлер;

 � фломастери.

Виберіть колір зовнішнього боку 
молитовного щоденника та покладіть 

аркуш, як показано на фото.

Складіть папір навпіл.

Покладіть руку дитини так, щоби 
великий палець був на згині щоденника. 

Обведіть руку олівцем.
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Виріжте по контуру долоні. Не 
вирізайте по місцю згину, біля великого 

пальця.

За допомогою степлера скріпіть 
щоденник. 

Запишіть молитовні потреби 
сьогоднішніх місіонерів.

Підпишіть молитовний щоденник. 
Використовуйте його під час молитви.

Взято із сайту goo.gl/vUYMLx

VІ. Нагадайка

Молитовні щоденники нагадуватимуть дітям, що потрібно молити-
ся за місіонерів, з якими вони сьогодні познайомилися.
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VІІ. Підсумок уроку

Наприкінці уроку приклейте на червону стрічку фото місіонерів, з 
життям яких діти знайомилися на уроці.

VІІІ. Молитва

Молитовні потреби сім’ї Константиніків:
 � За сім’ю Константиніків (Женя, Іра, Матвій, Мирослава): 

оформлення візи, майбутні плани, здоров’я, фінанси.

 � За дітей та дорослих папуасів. 

 � За майбутніх місіонерів.

 � Щоби Бог зупинив міжплеменні війни.

 � За навернених у Папуа, щоби вони дотримуватися Божих 
заповідей і не нехтували ними. 

Контакти Жені та Іри: konstantinik@yandex.ru

Молитовні подяки Єлизавети Рози:
 � Подяка за підлітків, які приходять на зустрічі. Вони 

розповідають своїм однокласникам про Бога, незважаючи 
на глузування і заборону з боку вчителів. 

 � Подяка за місцевих віруючих, які допомагають у служінні.

 � Подяка за відносну свободу для віруючих.
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Молитовні потреби Єлизавети Рози:
 � За можливість повернутися до Казахстану і продовжувати 

служіння. Щоби Бог послав необхідні фінанси, щоб не було 
проблем з перебуванням на території республіки.

 � Щоби казахи дізналися про справжнього Бога та повірили 
в Нього. 

 � Щоби Бог благословив плани на служіння, а саме: робота з 
підлітками та формування команди, яка служитиме після 
від’їзду Єлизавети. 

 � За дітей та підлітків з неблагополучних сімей. Щоб через 
них наверталися до Бога їхні батьки. 

 � Щоби батьки відпускали дітей та підлітків на зустрічі. 

Якщо хочеш більше дізнатися про служіння Єлизавети, 
молитовно та фінансово підтримувати цю сестру, 
напиши їй лист: elizavetaroza@mail.ru
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Урок

6
Т Е М А  У Р О К У: 

Ти – місіонер! 
Розповідай 
іншим про Бога 
(Україна)

М Е ТА :

 � освітня: показати дітям важливість благовістя; нагадати їм 
про культуру України;

 � виховна: заохотити дітей до того, щоб розповідати іншим про 
Бога;

 � розвивальна: розвивати в учнів сміливість у благовісті.

Б І Б Л І Й Н А  О С Н О В А : 
Римлян 10:13-15; Луки 15.

Н А Й В А Ж Л И В І Ш А  Д У М К А  У Р О К У: 
місіонер має розповідати іншим людям про Господа.

К Л Ю Ч О В И Й  В І Р Ш : 
«Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кож-

ному, хто вірує…» (Римлян 1:16).
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Н Е О БХ І Д Н І  Р Е Ч І : 
Біблія, карта України та вашого населеного пункту, призи для 

вікторини, частування, відео «Я – місіонер» і «8 причин, чому я не роз-
повідаю іншим про Бога», фото дітей вашого класу, напис «Я – частина 
історії», матеріали для виготовлення браслета чи закладки, українські 
національні страви.

Слово до вчителя 
Подумайте, які методи благовістя прийнятні у вашій місцевості. 

Можете прочитати збірник «Прості способи місіонерства в місті»  
(goo.gl/h2ayd5), в якому є багато цікавих ідей щодо того, як бути місіо-
нером на вулиці, на роботі, як свідчити друзям. Можливо, ці ідеї надих-
нуть вас на зміни у вашому особистому благовісті або наштовхнуть на 
думку, як зробити урок більш наближеним до вашого міста чи села. 



94

Х І Д  У Р О К У

І. Молитва

Після молитви повторіть пісні, які вивчали на попередніх уроках.

ІІ. Мотивація уроку

Вікторина

Розділіть дітей на дві команди. По черзі ставте їм запитання, 
правильна відповідь на кожне – 10 балів. Діти можуть користу-
ватися Біблією. Команда, що набере найбільшу кількість балів, 
отримає приз.

Особливість гри. Секрет вікторини полягає в тому, що одна 
команда знає відповіді на запитання, а інша – ні. Перед уроком 
потрібно попередити команду «переможців» про правильні від-
повіді. Але треба наголосити: вони не мають розповідати іншим, 
що знають ці відповіді. 

Запитання:
1. Яка мати поклала свою дитину спати на асфальт? (Вихід 2:3; 

мати Мойсея)
2. Хто так зрадів приходу гостя, що не впустив його в дім?  

(Дії 12:13-14; служниця)
3. На який день Бог створив ворону? (Буття 1:22-23; п’ятий)
4. Як називались особливі дерева в Едемському саду? (Буття 

2:9; дерево життя і дерево пізнання добра і зла)
5. Яких слуг створив Бог на небі? (Ангелів)
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6. Скільки людей врятувалося в ковчегу? (Вісім)
7. Який знак Бог залишив після потопу? (Веселку)
8. Перше ім’я Авраама? (Аврам)
9. Хто та єдина жінка в Біблії, що розсміялась? (Сарра)
10. Чи були в Ісуса сестри? (Так)
11.  Як звали бабусю Давида? (Рут)
12.  У чому Йона звинувачував Бога? (У милосерді)
13.  Яка птиця змусила камінь заплакати? (Півень Петра, «Пе-

тро» означає «камінь»)
14.  Що є гниллю для кісток? (Заздрість)
15.  Як звали матір Соломона? (Вірсавія)
16.  Хто був першим хірургом? (Бог, бо вийняв ребро з Адама)
17.  На якій тварині їхав Соломон до місця, де його мали зроби-

ти царем? (На мулі) 
18.  Яка дика тварина найчастіше зустрічається в Біблії? (Лев, 

близько 130 разів)
19.  Цар Юдеї, якому свідчив апостол Павло? (Агрипа)
20.  Найстаріший пророк, якого ми знаємо? (Єнох)
21.  Як звали батька Саула? (Кіс)
22.  Хто був найбідніший, але в той самий час – найщедріший? 

(Бідна вдова)
23.  Хто перестав бути скупим з того дня, коли побачив Ісуса? 

(Закхей) 

Додаткові запитання можна знайти тут:  
goo.gl/XYJF2F
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Розв’язка гри. Звичайно, команда, яка знала відповіді, «пе-
ремагає». Після вікторини скажіть усім, що одна з команд знала 
правильні відповіді. Будьте готові, що діти стануть обурюватися 
та висловлювати свої претензії. Вислухайте всіх, спитайте спо-
чатку команду, що програла, як вони почувають себе. Напевно, 
діти скажуть, що почуваються обманутими, незадоволеними.  
Запитайте іншу команду, що відчуває вона. Поговоріть про їхні пе-
реживання, ставлення до ситуації. Нагородіть усіх дітей призами.

Висновок. Скажіть, що ви зробили таке навмисно, 
щоби вони відчули, як це – бути на тому чи іншому 
боці. Проведіть паралель з благовістям. Поясніть, що 
коли ми не благовістимо, це все одно, що ти знаєш 
відповіді на запитання, але ні з ким не ділишся. Якщо 
ти не розповідаєш іншим про Бога, то коли прийдеш 
на небо, деякі запитають у тебе: «А чому ти не 
розповів мені про Бога?» 

Можливо, це буде твій сусід, з яким ти вітаєшся, але 
жодного разу не розповів про Великого Бога. Чи твій 
однокласник, з яким ти сидиш за однією партою, але 
він навіть не знає, що ти ходиш до церкви. 

ІІІ. Вивчення біблійної історії

Не розповідати іншим про Ісуса – це все одно, що жити в місті, де всі 
починають вмирати від невідомої хвороби. І лише в тебе є ліки від неї. 
Але ти ні з ким не ділишся. 

Якби ти знав, що існують ліки від раку, чи розповідав би про них 
іншим? Звичайно! Адже це спасе багатьох від смерті. Ти знаєш засіб, як 
спасти людину від пекла. Проте чи ділишся ним з іншими?

Євангеліє – це і є ті самі ліки, які спасають людину від пекла.
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Прочитаймо, що говорить Господь про це: «Бо «кожен, хто покличе 
Господнє Ім’я, буде спасений». Але як покличуть Того, в Кого не ввірува-
ли? А як увірують у Того, що про Нього не чули? А як почують без пропо-
відника? І як будуть проповідувати, коли не будуть послані? Як напи-
сано: «Які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра»» (Римлян 
10:13-15).

Для того щоб люди отримали спасіння, нам потрібно бути тими, хто 
їм про це розкаже.

ІV. Закріплення вивченого 

Знаєте, є племена, де люди не вміють читати і писати. Місіонери, 
які їдуть туди, розповідають біблійні історії і наприкінці кажуть, що ця 
історія записана в одній з книг Біблії. І люди того племені передають 
цю історію з уст в уста. Спробуймо прочитати історію та переказати її 
своїми словами. 

Дайте дітям завдання прочитати та переказати різні історії з розді-
лу 15 Євангелії від Луки (притчі про блудного сина, загублену монету 
та загублену вівцю). Виділіть п’ять хвилин для підготовки. Покажіть 
приклад, як розповідати історію. Наприкінці кожної притчі додавайте: 
«Ця історія написана в Біблії, в Євангелії від Луки». 

V. Практичне застосування

Чи почує твій сусід про Ісуса?
Звичайно, ти можеш сказати, що тобі соромно розповідати про Бога. 

Але Богові не було соромно вмирати за тебе і за мене. 
Можливо, ти боїшся, що твої друзі сміятимуться з тебе, якщо дізна-

ються, що ти ходиш до церкви. 
Давайте разом подивимося відео про це. Можливо, одна з цих відмо-

вок є твоєю?
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Перегляд відео «8 причин, чому я не розповідаю іншим 
про Бога»: goo.gl/KRVwrB

А зараз подумаймо, як можемо свідчити своїм друзям та сусідам, як 
навчитися благовістити?

Записуйте на дошці ідеї:
 � Запросити друзів додому, поспілкуватися з ними. 

 � Разом подивитися християнський фільм або мультфільм, 
після чого поділитися враженнями.

 � Бути прикладом у соціальних мережах. Ділитися там кори-
сною та побожною інформацією, тобто картинками, музи-
кою, відео. Ми цього не помічаємо, але люди складають про 
нас враження з того, що вони читають на наших сторінках. 

 � Розповісти другові Євангеліє за допомогою браслета або 
закладки («Книга без слів», детальніше про це описано в 
рубриці «Ручна праця»). 

 � Вітати з днем народження своїх друзів, підписуючи їм гарні 
листівки з віршами з Біблії. 

 � Збиратися разом із друзями, щоб пограти в ігри на вулиці 
або в себе вдома. 

 � Розповісти під час прогулянки історію, яку ти прочитав у 
Біблії. 

 � Пригостити своїх друзів чимось смачненьким і розповісти 
їм біблійну історію під час частування. 

 � Навчитися розповідати «Євангеліє на серветці» 
       (goo.gl/2E72QN).
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VІ. Вивчення золотого вірша

Ставтеся креативно до вивчення вірша. 
1. Якщо в класі є дошка, напишіть слова вірша на ній. Після 

кількох повторень стирайте по одному слову і знову читай-
те разом із дітьми. 

2. Напишіть кожне слово вірша на різних аркушах паперу. 
Роздайте дітям і вишикуйте їх за порядком у логічній послі-
довності вірша. Поміняйте місцями дітей, і нехай вони самі 
стануть правильно. 

3. Одне слово вірша діти читають сидячи, інше – стоячи.

«Бо я не соромлюсь Євангелії,  
бо ж вона – сила Божа на спасін-

ня кожному, хто вірує…» 

(Римлян 1:16).

VІІ. Заочна мандрівка

Ми вже цілий місяць говоримо з вами про місіонерів, які їдуть у 
різні країни і розповідають про Бога іншим народам. Сьогодні ж ми 
поговоримо про кожного з нас. Тобто про українців. Адже місіонером 
можна бути як за кордоном, так і у своїй країні, своєму місті, селі, на 
своїй вулиці. Ми говоритимемо про те, як робити Бога відомим на укра-
їнських вулицях. 

Україна – держава, в якій живуть різні національності та народи. Ба-
гато студентів приїжджають в Україну, щоб навчатися в університетах. 
Можливо, у себе на батьківщині вони не мають змоги почути про Ісуса. 
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А в Україні для них є чудова можливість дізнатися про Євангеліє. Тому 
деякі християни-українці розповідають своїм однокурсникам-інозем-
цям про Ісуса. 

Україна – благословенна країна.
Хто з вас знає, що означають кольори українського прапору? А що 

означає наш герб? 
Яке населення України? 

Цікаві факти
 � Найглибше метро у світі (м. Київ, станція Арсенальна) має 

глибину 105,5 м. 

 � В Україні є своя пустеля (національний природний парк), 
що знаходиться в Херсонській області. Вона має назву 
«Олешківські піски». Її добре видно з космосу. 

 � Найбільше слів в українській мові починається з літери «п». 
Буква, яку найчастіше використовують, – «о». Найрідше 
використовують літери «ф» і «ґ». 

Важливо знати свою країну!
Можливо, ти здивувався: «Я можу бути місіонером в Україні?!» 

Звичайно! Зараз ти не в іншій країні, але наша місія як послідовників 
Христа – працювати для Бога там, де ми є, в Україні. Ти можеш:

 � молитися за своїх друзів та сусідів;

 � молитися за країну, за ситуацію на сході України, щоби Бог 
послав мир;

 � просити в Бога мудрості, аби зрозуміти, як розповідати про 
Нього;

 � читати Біблію та запам’ятовувати біблійні історії;

 � допомагати своїм друзям та сусідам;

 � бути прикладом для інших.
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частування 
Які українські страви ви знаєте? Що ви їсте вдома? 

Попросіть когось із церкви допомогти вам приготувати одну з укра-
їнських страв (борщ, сало з часником, вареники, деруни, пиріг з яблука-
ми). Пригостіть дітей та поговоріть з ними про їхніх друзів.

VІІІ. Рукоділля: виготовлення  
«Книги без слів»

Показавши «Книгу без слів», виготовте разом із дітьми закладку чи 
браслет за цими кольорами.

Кольори «Книги без слів»
1-а сторінка. Ця сторінка чорного кольору. Гріх теж має чорний 

колір. А заплата за гріх є смерть – так каже Біблія. Через один гріш-
ний учинок людей – непослух – прекрасна і чиста земля поступово на-
повнилася злом, заздрістю, хворобами, війнами, жорстокістю. Бог хоче 
звільнити нас від зла, хоче простити нам всі погані вчинки.

2-а сторінка. Ця сторінка червоного кольору. Червоний – колір 
крові. Щоб отримати прощення, потрібно пролити кров. Так каже Сло-
во Боже. Тому Бог Отець послав свого єдиного Сина Ісуса Христа на Гол-
гофський хрест для того, щоб очистити нас від гріхів.

3-я сторінка. Сторінка третя – біла. Це значить, що Свята Кров Ісу-
са Христа має силу очистити нас від усякого гріха і ми можемо стати 
білими, як сніг. Якщо ми покаємось у всіх своїх гріхах, Господь візьме їх 
і кине за спину, щоби більше їх ніколи не бачити. Просіть прощення в 
Бога, і Він ніколи не згадає ваших провин.
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4-а сторінка. Сторінка четверта – жовта. Вона символізує колір ся-
ючого Небесного Міста. Це місто не матиме потреби ні в сонці, ані в 
місяці, бо Божа слава осяє його. У Небесному Місті житимуть святі. Не-
забаром прийде Господь! Він забере із собою на небо вірних улюблених 
дітей своїх і вічно житиме з ними в чудовому Небесному Єрусалимі. 

5-а сторінка. Остання сторінка нашої Книги – зелена. Бог робить 
тебе новою людиною у твоєму серці. У тебе з’являється нове життя, 
тому що Сам Бог Духом Святим живе в кожному, хто приймає Господа 
Ісуса як Спасителя. Повільно Він робить тебе такою людиною, якою 
хоче бачити. Ця поступова зміна називається «зростанням у Госпо-
ді Ісусі». Саме про таке зростання розповідає зелена сторінка нашої 
книги.

Подробиці про виготовлення саморобки можна знайти за таким 
посиланням: goo.gl/bQi9lb

ІХ. Нагадайка

Дайте дітям завдання: розповісти комусь Євангеліє за допомогою 
«Книги без слів» (це може бути браслет чи закладка, виготовлені на 
уроці).

Х. Підсумок уроку

Наприкінці уроку приклейте на червону стрічку прапор України, 
фото дітей вашого класу та напис «Ти – частина історії».

Подивіться відео «Я – місіонер»:  
goo.gl/amCvvR
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ХІ. Молитва

Можете помолитися разом з дітьми так: «Боже, дякую, що Ти є моїм 
Богом. Я хочу, щоби ще багато людей через мене дізналися про Тебе. 
Дай мені сміливості й мудрості, щоби розповідати своїм друзям про 
Тебе». 
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Урок

7
Т Е М А  У Р О К У: 

Молись і 
жертвуй! 
(Як підтримати 
місіонера)

М Е ТА :
 � освітня: показати важливість та цінність молитви і фінан-

сів для Божої праці; 
 � виховна: заохотити дітей до молитви та пожертвуваннь на 

місіонерську працю;

 � розвивальна: розвивати в учнів уміння служити іншим.

Б І Б Л І Й Н А  О С Н О В А : 
Матвія 6:19-20; 2 Коринтян 9:6-8.

Н А Й В А Ж Л И В І Ш А  Д У М К А  У Р О К У: 
кожен із нас може допомогти місіонерам молитовно чи матеріально. 

К Л Ю Ч О В И Й  В І Р Ш : 
«Бо де скарб ваш, там буде й серце ваше!» (Луки 12:34).
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Н Е О БХ І Д Н І  Р Е Ч І : 
Біблія, папір, олівці, наочний предмет «Світлофор», матеріали для 

ручної праці, відео «Морозиво» і «Не скаржся», роздрукований текст 
«Ти щасливий», книга «30 дней молитвы за недостигнутые народы 
Украины» (можна замовити в Комітеті зовнішньої місії України або 
скачати за посиланням: goo.gl/Erdgte).

Слово до вчителя 
Цей урок дасть можливість дітям практично взяти участь у місіо-

нерській праці. Зробіть чи придбайте скарбничку, куди ви разом з діть-
ми збиратимете кошти для місіонера, за якого молиться ваша церква. 
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Х І Д  У Р О К У

І. Молитва

ІІ. Мотивація уроку

Бесіда про події

Сашко поставив велосипед біля паркана і швидко забіг у будинок. 
Йому не терпілося поділитись своєю радістю. А радіти було чого: він 
посів перше місце в кросі на 200 метрів. Батьки вітали його та дуже за 
нього раділи. Сашко був щасливий, що міг поділитися своєю радістю з 
рідними. Як чудово, коли можна комусь розповісти про щось приємне 
або не дуже приємне у своєму житті. Чи не так? 

Кому ти першому розповідаєш, коли в тебе щось трапляється в 
житті? (Відповіді дітей.) 

ІІІ. Вивчення біблійних істин

Іноді трапляється, що ті, кому ми щось хочемо розповісти, або за-
йняті, або десь далеко. Але в той самий час є Той, Хто завжди поруч і 
готовий вислухати тебе. Так, це – Бог. Як називається спілкування з 
Богом? Молитва. 

Ти можеш поставити такі запитання:
1. Навіщо молитися, коли Бог і так знає наші потреби і бачить 

нас? 
Молитва потрібна не Богові, а тобі. Як для тіла потрібна 

їжа, так для душі необхідно спілкування з Богом. Молит-
ва потрібна, щоби зростати духовно. Бог хоче особистого 
спілкування з тобою і завжди готовий тебе вислухати. 
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2. Де ми можемо молитись?
Усюди, де буваємо: вдома, у школі, коли кудись йдемо чи 

їдемо. З Богом у нас безпровідний зв’язок. Нам не потрібен 
телефон чи Інтернет, щоб поговорити з Ним. Це наш привілей 
як християн. 

3. Як ми можемо молитися?
Подумки, вголос. Якщо є можливість, молися вголос свої-

ми словами, як думаєш і вмієш.
4. Якою може бути молитва? 

 � молитва-подяка;

 � молитва-клопотання за інших;

 � молитва-прославлення;

 � молитва-покаяння;

 � молитва-прохання про допомогу. 
5. За кого ми можемо молитися?

За всіх людей. Бог у Своєму Слові говорить, що ми повинні 
молитися за тих, хто є при владі. Також потрібно молитися за 
своє місто. Слід молитися за тих, хто нас ображає і хто нам не 
подобається. Треба молитися за місіонерів, за інші народи та 
за себе. 

молитва лівої руки

Щоб краще запам’ятати, за кого ми маємо молитися, зараз усе це 
разом запишемо. (Роздайте кожному по аркушу паперу та олівцю.) 
Обведіть свою ліву долоню олівцем. Кожен палець допоможе нам 
пам’ятати про тих, за кого ми маємо молитися. Отож, великий палець 
ближче до тіла. Він буде тобі нагадувати, що ти маєш молитися за своїх 
рідних. Треба молитися, щоби Бог послав їм здоров’я, благословив їх у 
справах, роботі, дав мудрості, щоби зрозуміти, як слід ставитись один 
до одного. Напроти великого пальця запиши: «Родичі». 
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Вказівний палець нагадуватиме тобі про тих, хто навчає. Напри-
клад, пастор, місіонер, інші люди, які служать у церкві. Цей палець на-
гадуватиме нам молитися за місіонерів та служителів церкви. Диявол 
особливо спокушує тих, хто має бажання служити Богові. Тому молися, 
щоби Бог охороняв місіонерів та служителів, посилав їм усе необхідне 
для життя та підтримував їх духовно. Запиши біля вказівного пальця: 
«Місіонери, служителі». 

Наступний і найвищий палець – це середній. Він нагадуватиме тобі 
про тих, хто стоїть зверху – владу України. Бог каже, щоб ми молили-
ся за тих, хто управляє країною. Молися за мера свого міста чи села. 
Молися за президента та депутатів. Проси, щоби Бог дав їм мудрості 
управляти чесно і на благо народу, аби кожному з нас жилося добре. 
Запиши навпроти цього пальчика: «Влада України». 

Наступний палець – безіменний. Він найслабший палець. Нагаду-
ватиме нам про слабких і немічних. Можливо, ти знаєш когось, хто 
хворий, сирота чи кому погано. Ось за таких людей Бог і хоче, щоб ми 
молилися. Запиши навпроти безіменного: «Слабкі та хворі». 

І останній палець – мізинець, зовсім маленький. Нагадуватиме тобі 
про те, що потрібно молитися за дітей. За своїх друзів, за тих, хто ще не 
чув про Ісуса. Запиши: «Діти». Можеш записати ім’я свого друга, який 
не знає про Ісуса. Молися за нього. 

6. Як Бог відповідає на молитви? 

приклад світлофора

З кольорового паперу виріжте три круги й оформіть їх у вигляді 
світлофора. 

У моїх руках світлофор. Що означає кожен із кольорів?
Зелений колір означає, що можна рухатися. Так і в молитві. Коли ти 

молишся, Бог відповідає на твою молитву: «Так». 
Жовтий колір означає, що потрібно зачекати деякий час, перед тим 

як рухатися. Інколи Бог може сказати тобі: «Зачекай». Можливо, ще не 
прийшов час, щоб відповісти на твоє прохання. 
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Червоний колір означає, що рух заборонено. Інколи Бог може на 
нашу молитву відповісти: «Ні». Наприклад, ти молишся, щоби тобі по-
дарували велосипед. Але Бог знає, що це може бути небезпечно в тому 
місці, де ти кататимешся, і тому не відповідає позитивно на молитву. 
«Ні» – це також відповідь. 

Тепер ти знаєш, як Бог відповідає на молитви.
Ми говоримо про місіонерську працю. І в нас є чудова можливість 

зараз помолитися за інших. Кожен з нас помолиться за тих, кого ми 
написали навпроти наших пальчиків. 

Молитва 
Пісня 

 D Hm
Я маю дивний телефон, молитви телефон

 G A D
З землі до неба дістає, де вічний Бог живе

 D Hm
Постійно вільна лінія, як тільки позвоню,

 G A D
Він скаже лагідно мені: «Ало я слухаю».

 D
 У цім житті о милий друже

 Hm
 ти запам’ятай,

 G
 Що є молитви телефон,

 A
 його не забувай.

Настане вечір подзвоню, на небо знову я:
«Що скажеш миле ти дитя? Я слухаю тебе!».
«Візьми мене ти під крило, бо пізно спати йду».
«Лягай. Спи милеє дитя, тебе Я збережу».
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фінанси

Чудово, що Бог чує нас і відповідає на молитви. Але Він хоче, щоб ми 
також щось робили для Нього. 

Покажіть дітям скарбничку і запитайте, для чого вона? Люди збира-
ють кошти для якоїсь мети. А якщо така скарбничка висить у молитов-
ні, кому належать кошти, які туди кладуться? Богові!

Бог дав повеління, щоб люди віддавали Йому десяту частину з усьо-
го свого прибутку. І ті, хто так робить, відчувають, що Бог дає їм більше. 

Десята частина – це обов’язок кожного християнина. А пожертву-
вання – це добровільний дар, гроші, які людина від щирого серця хоче 
віддати Богові. 

В 2 Коринтян 9:7 Бог говорить: «Нехай кожен дає, як серце йому 
призволяє, – не в смутку й не з примусу, бо Бог любить того, хто з раді-
стю дає!»

Наш сьогоднішній урок має назву «Молись і жертвуй!» Про молитву 
ми вже говорили. Тепер поговоримо про фінанси. 

Як показати Богові, що ми любимо Його і хочемо служити Йому? 
Слухатися Його і виконувати Його доручення. Іншими словами, поки 
ви ще малі, то можете молитись і жертвувати кошти на Божу працю. 

Ще в першому уроці, коли ми говорили, хто такий місіонер, визнача-
ли, для чого місіонерові потрібні кошти: 

 � для служіння;

 � для побутових витрат (їжа, оплата дороги, одяг, оренда 
квартири тощо). 

Гроші для місіонера – це можливість робити добро. 
Для кого ми можемо жертвувати кошти? 

 � місіонерів;

 � тих, хто постраждав від чогось;

 � тих, хто має в цьому потребу. 
Коли ми жертвуємо, Бог бачить наше щире серце і благословляє нас 

ще більше. Подивимося відео, як Бог через щедрість однієї дівчинки 
дав можливість купити велику територію для служіння дітям і молоді. 
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Відео «Морозиво»: goo.gl/pXtiYw

Ось що змогла зробити одна дівчинка. Хто знає, можливо, Бог через 
тебе також хоче зробити щось велике для іншого народу. 

ІV. Практичне застосування

Так чи інакше, але ми з вами багаті люди, якщо маємо що їсти, де 
спати і вміємо читати та писати. 

Наступний текст допоможе нам зрозуміти це.

ти – щасливий

Якщо сьогодні зранку ти прокинувся здоровим, ти щасливіший, ніж 
1 мільйон людей, які не доживуть до наступного тижня.

Якщо ти ніколи не відчував, що таке війна, самотність у в’язниці, 
голод або тортури, ти щасливіший, ніж 500 мільйонів людей у цьому 
світі. 

Якщо ти можеш піти до церкви без страху, що тебе ув’язнять або 
стратять, ти щасливіший, ніж 3 мільярди людей у цьому світі.

Якщо у твоєму холодильнику є їжа, ти вдягнений, взутий, у тебе є 
дах над головою і ліжко, ти багатший, ніж 75 % людей у цьому світі. 

Якщо в тебе чи твоїх батьків є рахунок у банку, гроші в гаманці та 
трохи копійок у скарбничці, ти належиш до 8 % заможних людей у 
цьому світі. 

Хіба це не привід, щоби бути щасливим і допомагати іншим? 
У деяких країнах діти вашого віку їдять лише один раз на день, а 

буває, що і не мають, чого їсти. І тому місіонери піклуються про них. 
Але для того щоб нагодувати когось, потрібні кошти. 

Якщо є час, можете показати ще одне відео:  
«Не скаржся» (goo.gl/eBtvLx).
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V. Закріплення вивченого

Пісня «Мені Бог дав так багато»
Мені Бог дав
 G
Так багато, так багато, дуже багато,
 D
Так багато, так багато, дуже багато.
 C D G (C G)
Так багато всього, я славлю Його.
 G D
Мені Бог дав Сина, я славлю Його.
 (Am) C D G
Мені Бог дав Сина, я славлю Його.
Мені Бог дав Сина, я славлю Його.
Мені Бог дав Сина, я славлю Його.

Можливі варіанти імпровізації:

Мені Бог друзів дав, я славлю Його.
Мені Бог дав радість, я славлю Його.
Мені Бог дав мудрість.
Мені Бог дає сніданок (обід, вечерю)...
Мені Бог батьків (учителів) дав...
Мені Бог дав ручки (ніжки, очі тощо)...

частування 
Печиво, цукерки, чай. 
Наголосіть на тому, що завдяки щедрості інших ми маємо можли-

вість їсти смачне печиво і цукерки. Ми маємо бути вдячні за це Богові. 
Так само й завдяки нашій щедрості інші також можуть відчути тур-

боту Бога.
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VІ. Вивчення золотого вірша

Розділіть дітей на дві команди. Дайте кожній команді сірники (для 
безпеки – без упаковки). Із цих сірників команди мають скласти на 
підлозі вірш. Хто виконає завдання першим, той стане переможцем 
і отримає приз. Або можна разом із сірників скласти і вивчити вірш, 
повторити його декілька разів, забираючи при цьому по одному слову. 

«Бо де скарб ваш,  
там буде й серце ваше!»

(Луки 12:34).

VІІ. Рукоділля: виготовлення  
скарбнички для пожертвувань

Як думаєш, чим ти міг би допомогти місіонерові? Звичайно, молит-
вою та пожертвуванням. 

Ти можеш запитати: «А де мені взяти кошти? Я ж не працюю!» 
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Комусь батьки дають гроші на обіди, комусь – на морозиво. А де-
яким дарують на день народження чи просто так. Якщо ти бажаєш 
підтримувати місіонера, частину грошей можеш відкладати для нього. 

Давайте разом зробимо скарбничку, яку ви зможете забрати додому 
і там складати кошти для місіонера.

Для того щоб зробити таку скарбничку, нам потрібно: 
 � картон;
 � кольоровий шнур;
 � резинка;

 � товстий цвях.

Розмічаємо на картоні й вирізаємо ось 
такий шаблон. 

По майбутніх лініях згину проведіть 
чимось твердим і тупим.

Отже, одержимо куб. Уздовж тих сторін куба, де маємо 
з’єднання, робимо товстим цвяхом 

отвори. Їх потрібно робити із 
зовнішнього боку.
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Тепер у нас така фігура. 

У центрі робимо проріз для монет. На самому краю робимо ще один отвір. 

Готуємо яскравий шнур. Протягуючи його через отвори, ми ніби 
зшиваємо куб.
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До самого низу куба, там, де проходив 
кольоровий шнур, прив’язуємо резинку.

Протягуємо резинку в отвір, який 
ми зробили на самому краю шаблона. 

Резинку зав’язуємо у вузол, щоб вона не 
вискочила. До зав’язування натягніть 

резинку, щоби кришка під натягом 
закрилась. 

Відрізаємо зайве від резинки. 

Все, наша скарбничка для пожертвувань 
готова. Прикрасьте її віршем із Біблії, 

напишіть на ній ім’я та прізвище 
місіонера, обклейте шматочками карти 
або прапора тієї країни, на яку збираєте 

кошти. 
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Раз на місяць нагадуйте дітям, що вони можуть приносити кошти, 
які назбирали, і кидати у спільну скриньку.

Детальніше про виріб можна знайти за посиланням: 
goo.gl/VugHRo  

Ось ще декілька ідей, як зробити скарбничку:

goo.gl/Nbejpo
goo.gl/sh60uV
goo.gl/GzmkLN 

VІІІ. Нагадайка

Скарбничка, яка дасть можливість дітям практично допомагати мі-
сіонерській праці. 

ІХ. Підсумок уроку

На червону стрічку наклейте напис: «Молись і жертвуй!» 

Х. Молитва

Подякуйте Богові за все, що маєте. Помоліться, щоби Він дав кожно-
му щедре серце.
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Урок

8
Т Е М А  У Р О К У: 

Гра «Хто 
хоче стати 
місіонером?» 
(Підсумок усіх уроків)

М Е ТА :

 � освітня: повторити за допомогою гри вивчений на попе-
редніх уроках матеріал; наголосити на тому, що кожен із 
нас є частиною Божої історії та може бути місіонером уже 
тепер; 

 � виховна: виховувати в дітей бажання допомагати 
місіонерам;

 � розвивальна: розвивати в учнів бажання ділитися Єванге-
лієм з іншими.

Н Е О БХ І Д Н І  Р Е Ч І : 
Біблія, дошка або ватман, напис «Хто піде?», нагороди, папір, ручки, 

частування.
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Слово до вчителя 
Це НЕ останній урок про місіонерство. На наступних уроках виді-

ляйте п’ять хвилин щоразу, аби помолитися за недосягнуті Євангелієм 
народи. Раз на місяць збирайте кошти для конкретного місіонера. 

Підпишіться на розсилку молитовних листів від місіонера (можна 
дізнатися на сайті www.missiya.in.ua), щоб підтримувати його молитов-
но та фінансово. 

Читайте листи в класі. Будьте постійними в цьому. 
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Х І Д  У Р О К У

І. Молитва

Подякуйте Богові за те, що ви можете вільно говорити про Нього.

ІІ. Мотивація уроку

Як гадаєш, якого розміру вікно в нашому класі? Якими бувають вік-
на?

Сьогодні я розповім вам про «Вікно 10/40». Його ви можете поба-
чити лише на карті. Це країни, що розташовані між 10 і 40 градусами 
північної широти. 

Відео «Вікно 10/40»: goo.gl/wfKVYa

Ми молитимемося на наших наступних уроках за ці країни, щоби 
Бог посилав туди місіонерів. 

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу

На попередніх уроках ми з’ясували: щоби бути місіонером, треба 
готуватися, молитися та вивчати Слово Боже. 

Щоб перевірити, наскільки ви були уважними, зіграємо в гру «Хто 
хоче бути місіонером?»
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Гра 
Перед уроком на дошці або ватмані напишіть цифри від 1 до 

47. Вони відповідатимуть номеру запитання. Розділіть дітей на 
дві команди. Нехай кожна придумає собі назву. Команда вибирає 
будь-яку цифру, ви ставите запитання. Якщо відповідь правиль-
на, команда отримує 10 балів. Якщо відповідь неправильна, 
запитання переходить до іншої команди. Попросіть помічника 
записувати бали. 

Команда має час, щоби порадитися. Після кожної відповіді 
закреслюйте цифру на дошці. Так буде легше орієнтуватися в 
запитаннях. Контролюйте час. Не обов’язково використовувати 
всі запитання. Якщо недостатньо часу, скоротіть гру. 

Запитання для гри
1. Дати визначення слову «місіонер».

Відповідь: це людина, яку вибрав Бог та послав сповіща-
ти Євангеліє іншим людям.

2. Які є види місіонерства, тобто що роблять місіонери? 
Відповідь: 

 � працюють у своїй країні, в інших містах чи селах;

 � їдуть до інших народів;

 � першопрохідники – це ті, що їдуть до іншої культу-
ри, де немає церкви;

 � їдуть туди, де вже є церква, і допомагають місце-
вим віруючим в їх служінні. 

3. Для чого місіонерові потрібні гроші?
Відповідь: для служіння та побутових витрат.
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4. Чим можуть займатися місіонери?
Відповідь: 

 � робити добрі справи, через які можуть свідчити 
іншим людям (наприклад, допомога бідним, хво-
рим, організація різних гуртків для дорослих та 
дітей); 

 � організовувати табори для дітей, інвалідів, 
молоді;

 � проводити зустрічі в себе вдома, запрошувати 
на вечерю або чай віруючих та невіруючих для 
спілкування; 

 � працювати на різних роботах;

 � перекладати Біблію та іншу християнську літера-
туру мовою того народу, серед якого проживають;

 � працювати фізично: допомагати будувати, 
ремонтувати;

 � роздавати брошури, але тільки в тих країнах, де 
це не заборонено.

5. Яким має бути місіонер?
Відповідь: 

 � люблячим Бога і людей. Він проводить час із Богом, 
молиться, читає Біблію; 

 � гостинним. Любить гостей;

 � старанним та працьовитим. Не буває лінивих 
місіонерів. Потрібно вивчати мову, культуру, до-
помагати іншим як руками, так і головою;

 � сміливим;

 � вірним. Не може бути так, що сьогодні в нього є 
бажання служити Богові, а завтра немає. Навіть 
коли немає бажання, він продовжує служити.
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6. Хто може бути місіонером?
Відповідь: місіонером може бути людина, яка почула 
голос Бога і прийняла рішення служити Йому там, де 
Він скаже.

7. Що означає ім’я «Аврам»? 
Відповідь: «батько високий».

8. Що означає ім’я «Авраам»?
Відповідь: «батько багатьох».

9. Як називалось місто, де жив Авраам? 
Відповідь: Ур Халдейський.

10.  Де знаходиться Ур Халдейський на сучасній карті?
Відповідь: територія Іраку.

11.  Що пообіцяв Бог Авраамові, якщо той послухається Його?
Відповідь: дати йому багато дітей.

12.  Куди пішов Авраам з Месопотамії?
Відповідь: до Ханаану.

13.  Якщо подивитися на сучасну карту світу, якими країнами 
мандрував Авраам?

Відповідь: Ірак, Туреччина, Ізраїль.
14.  Яке завдання Бог дав євреям?

Відповідь: розповідати іншим народам про Нього.
15.  Розповісти вірш Галатів 3:29.

Відповідь: «А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння 
й за обітницею спадкоємці».

16.  Столиця Іраку?
Відповідь: Багдад.

17.  Якою мовою розмовляють в Іраку?
Відповідь: арабська, курдська.

18.  Що написано на прапорі Іраку? 
Відповідь: «Бог великий».
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19.  Для чого Ісус став людиною?
Відповідь: щоби померти за кожного з нас.

20.  Розповісти три притчі, які розповідав Ісус.
21.  Для чого використовували роги баранів?

Відповідь: щоб робити з них музичні інструменти.
22.  Скільки овець мав господар з притчі про овець?

Відповідь: 100 овець.
23.  Розповісти Матвія 28:19-20.

Відповідь: «Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх 
в Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати 
все те, що Я вам заповів. І ото, Я перебуватиму з вами 
повсякденно аж до кінця віку!»

24. В якому місті Ізраїлю народився Ісус?
Відповідь: Віфлеєм.

25. Якою мовою розмовляють в Ізраїлі?
Відповідь: іврит, арабська. 

26. Чим цікаве Мертве море?
Відповідь: у ньому немає риби. У нього впадають ріки, 
але з моря вода нікуди не витікає. У морі не можна по-
тонути, бо там велика концентрація солі.

27. Валюта Ізраїлю?
Відповідь: шекель. 

28. На який день воскрес Христос?
Відповідь: на третій.

29. Розповісти вірш 1 Коринтян 9:22.
Відповідь: «Для всіх я був усе, щоб спасти бодай деяких».

30. Як Павло зустрівся з Богом?
Відповідь: яскраве світло осяяло його, і він осліп.

31. Знайти на карті місто Афіни.
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32. Що таке «ідол»?
Відповідь: статуя, вироблена руками людей. Він може 
бути з будь-якого матеріалу:дерева, заліза, золота.

33. Чому Павло почав розповідати про Христа іншим народам, 
а не євреям?

Відповідь: євреї не сприймали вістку про Христа.
34. Скільки місіонерських подорожей мав Павло?

Відповідь: чотири. 
35. Столицею якої країни є місто Афіни?

Відповідь: Греція.
36. Розповісти вірш Об’явлення 2:10.

Відповідь: «Будь вірний до смерти, і Я тобі дам вінця 
життя».

37. Яка столиця Китаю?
Відповідь: Пекін.

38. Яке місце за розміром території посідає Китай у світі?
Відповідь: третє.

39. Де народився Хадсон Тейлор?
Відповідь: в Англії.

40. Скільки років було Хадсонові, коли він покаявся?
Відповідь: 17.

41. Як Тейлор почав вивчати китайську мову?
Відповідь: за допомогою Євангелії від Луки.

42. Скільки було років Хадсонові, коли він поїхав до Китаю?
Відповідь: 21.

43. Що зробив Джеймс Хадсон, щоби бути ближчим до китайців?
Відповідь: носив їхній одяг, їв їхню їжу, пофарбував та 
постриг волосся. 

44. Що написали на надгробку Хадсона Тейлора?
Відповідь: «Благодійник Китаю».
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45. Розповісти вірш Римлян 1:16. 
Відповідь: «Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила 
Божа на спасіння кожному, хто вірує».

46. Що означають кольори прапору України?
Відповідь: Блакитний – небо, жовтий – поле. 

47. Розповісти вірш Матвія 24:14.
Відповідь: «І проповідана буде ця Євангелія Царства по 
цілому світові, на свідоцтво народам усім. І тоді прийде 
кінець!»

Нагородіть команди. Якщо є можливість, подаруйте речі, пов’я-
зані з місіонерством. Це може бути словник іноземних мов, моли-
товний щоденник, Біблія. Або ж призами можуть бути солодощі. 

Висновок. Не завжди було легко пригадати відповідь 
на запитання. Багато чого залежало від команди. Було 
видно, коли команда дружна і коли ви були готові 
співпрацювати один з одним. 

Так само і в місіонерстві. Коли хтось їде, він не має бути один. У 
нього є команда, яка підтримує його, молиться та жертвує йому на 
служіння. Місіонер завжди має бути в команді. Самому дуже важко 
і небезпечно. Якщо місіонер один, дияволові легко його спіймати 
у свої сіті. Коли місіонер у команді, диявол не може цього зробити. 

ІV. Практичне застосування

На кожному уроці ми приклеювали картинки та слова на червону 
стрічку. Це робилося для того, щоб ми ще раз могли побачити історію 
місіонерства. Кожен з місіонерів був частиною Божого плану. Так само, 
як і ти. Історія ще не завершена. 
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Пам’ятай:
 � ти не занадто малий, щоби бути в команді місіонерів;

 � ти не занадто малий, щоби молитися за місіонерів;

 � ти не занадто малий, щоби жертвувати;

 � ти не занадто малий, щоби сказати: «Ось я, пошли мене!»
На червону стрічку приклейте останній напис: «Хто піде?»
Є той, хто вже пішов місіонером. Є той, хто з батьківщини підтримує 

його. 
Не знаю, як ти, а я люблю отримувати листи. Ні, не електронні й не в 

соціальних мережах. Хоч це теж приємно. А листи паперові, які відкри-
ваєш, тримаєш в руках і читаєш. Це так чудово! 

Пропоную, щоб ми всі разом написали лист місіонерові (скажіть 
кому). Уявіть, як йому буде приємно, коли він отримає листа від кож-
ного з нас. 

Роздайте папір та ручки. 
Ти можеш написати йому слова підбадьорення. Можеш написати 

йому, що ти молишся за нього, що ми говорили про нього. Можеш роз-
повісти про своє життя. Наприкінці ми зберемо всі листи і відправимо 
їх. Нехай Бог через нас підбадьорить цього місіонера!

частування 
Печиво з чаєм. Або ж, якщо вважаєте доречним, можете запропону-

вати відмовитися цього разу від частування, щоб ці кошти пожертву-
вати місіонерові. 

V. Молитва

Помоліться за того місіонера, якому писали листа. 
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Місія в Євразії: досвід та нові ініціативи 
євангельських церков (російською)

Ця книга є результатом дослідження місії і 7 напрямків 
служінь в пострадянських країнах (дитяче служін-
ня, молодіжне служіння, сімейне служіння, служіння 
біженцям, заснування нових церков, релігійна свобода 
і місія в професії). Книга об’єднує досвід національних 
ініціатив, які є точками зростання євангельських цер-
ков в пострадянських країнах.

Школа без стін: наступний крок 
(російською)

У даній книзі зібрано 9 ключових курсів, які допомо-
жуть в підготовці молодих лідерів служіння та пре-
зентують нову однорічну програму «Школи без стін». 
Автори курсів є національними лідерами в регіоні 
Євразія і представляють цінний досвід місії в своїх 
країнах.

Мрії збуваються, якщо вірити 
(російською)

Ця книга розповідає про життя українських місіонерів 
в Папуа-Новій Гвінеї. Книга надихає і вчить приймати 
з Божої руки всі обставини життя. Місіонерство – це не 
просто робота або служіння, це життя на всі 100 %. Ав-
торка книги запрошує пережити разом з нею всі події, 
що відбулися з її сім’єю протягом шести років місіонер-
ства, і переконатися у величі Божій.
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EMPOWER. 
Ідеї та досвід християнських таборів 
(російською)

Цей підручник призначений для тих, хто не тільки 
готовий ділитися між собою, покращувати і розви-
вати досвід християнських таборів, але і для тих, хто 
готовий покращувати і розвивати цей досвід з ураху-
ванням унікальних особливостей кожного окремого 
християнського табору.

М4 (російською)

Книга «М4» з’явилася в обстановці організації нових 
церков в Норвегії і потім була адаптована як навчаль-
ний посібник по заснуванню нових церков в європей-
ському контексті. Книга пропонує програму підготов-
ки місіонерських команд, які займаються заснуванням 
нових громад. «М4» може стати величезною допомо-
гою для тих, хто покликаний організовувати нові 
церкви і шукає ефективні і сучасні моделі створення 
нових церков.

Глобальні місії. Вступний курс

Ця книга є ґрунтовним та комплексним дослідженням 
теми місії. Вона ідеально підходить для викладання в 
християнських учбових закладах як підручник з місіо-
логії. Книга порушує різні питання щодо богослов’я, 
антропології, кроскультурних відносин, світових 
релігій тощо і буде корисною для студентів, пасторів і 
лідерів помісних церков, які хочуть знати, як ефектив-
но брати участь у глобальній місії Бога.
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