


Упорядник 
Олена Медведєва

Програма навчальних 
уроків для дітей

Він жив двічі

Катерина Ковалик, Ірина Дубенчук, Андрій Медведєв, 
Тетяна Дуніна та інші

Духовний шлях апостола Павла



2

Він жив двічі

Автори уроків:
Катерина Ковалик, Ірина Дубенчук, Андрій Медведєв, Тетяна Дуніна, Оксана 

Петрик, Іванна Дубенчук, Наталія Чорнобай, Юлія Годун, Ольга Приданюк, Люд-
мила Загребельна, Володимир Касянчук, Ілона Ковальчук, Жанна Перфеса, Русла-
на Ковальчук, Вікторія Черпак, Галина Чайка.

Упорядник та керівник проекту: Олена Медведєва
Видавничий редактор Олександр Ярмушко
Теологічний редактор Валерій Антонюк
Літературний редактор Юлія Годун
Коректор Олена Ярмушко
Комп’ютерна верстка Андрій Тригуба

Катерина Ковалик, Ірина Дубенчук, Андрій Медведєв, Тетяна Дуніна та інші, 
Він жив двічі. Духовний шлях апостола Павла. Програма навчальних уроків для 
дітей / Упорядник: О. Медведєва, — Рівне, 2018. — 314 с.

Програма, яку ви тримаєте у руках, — насправді унікальна. До написання 
тридцяти біблійних уроків, за назвою «Він жив двічі», долучилося аж шістнад-
цять авторів! Усі вони різні за віком, освітою, професією, місцем проживання. 
Тому і різними за викладом та баченням є їхні уроки. Тим більше, що працюва-
ли вони над конспектами синхронно, не бачачи і не читаючи робіт одне одного. 
Об’єднує всіх цих людей одна віра, один Бог і одне хрещення. А ще — любов до 
Бога і тих дітей, яким вони розповідають про апостола Павла. Ця особистість за-
слуговує і на увагу дітей у недільній школі. 

Уроки цієї програми — інтерактивні, змістовні, цікаві, не поверхові. Саме 
такі, як і їхній головний персонаж, — апостол Павло. 

При сумлінній підготовці вчителя, ці тридцять біблійних уроків будуть ці-
кавими та актуальними для дітей середнього та старшого шкільного віку, 
підлітків.

© О. Медведєва, автори уроків
© Відділ дитячого служіння Рівненського ООЦ ЄХБ
© Комітет дитячого та підліткового служіння ВСЦ ЄХБ



3

Він жив двічі

З міст

1. Убивця Савл, 8:1 ..............................................................................................6
2. Його рук справа (масовий терор), 9:1,2  ....................................................29
3. Вимушена зупинка. Розмова зі Святим — Дії  9:3-7  ................................42
4. Три дні темряви  ............................................................................................53
5. Луска спала. Прозріння Савла  ....................................................................67
6. Хрещення відродженого  .............................................................................79
7. Порятунок у кошику  ....................................................................................86
8. Знайомство з апостолами:  страх і прийняття  .........................................97
9. Варнава і Савл  .............................................................................................107
10. Рік в Антіохії. Нове слово «християни»  ...............................................114
11. Подорож  до Кіпру  ....................................................................................119
12. Савл стає Павлом  .....................................................................................130
13. Поворот на 180 градусів  ..........................................................................146
14. Зцілення кривого від народження ..........................................................154
15. Павлове видіння  .......................................................................................159
16. Зустріч із віщункою  .................................................................................168
17. Землетрус у в’язниці  ................................................................................175
18. Відвідини Афін  ..........................................................................................182
19. Довготривала зупинка  .............................................................................190
20. Дива стаються! (Інстумент у руках Майстра) .......................................198
21. Необачний юнак  .......................................................................................206
22. Попереду — Єрусалим!  ...........................................................................218
23. Реальне пророцтво  ...................................................................................225
24. Єрусалимська промова  ............................................................................237
25. Виступ перед синедріоном  ......................................................................244
26. Невдала змова вбивства  ..........................................................................252
27. Павло не дає хабарів  .................................................................................263
28. Небезпечна подорож до Італії — 27:1-44  ...............................................280
29. Дружелюбна змія  ......................................................................................292
30. Всі стежки ведуть до Риму, або Дорогою не мовчи! ............................302



4

Він жив двічі

Перед мова

ПРИ ГА Д УЄТЕ ТОЙ ВИ ПА ДОК, як після вознесіння Ісуса Христа на 
небо Його учні вирішили вибрати з-поміж себе дванадцятого апосто-

ла? Кинули жереб — і той випав на Матвія. 
Багато богословів як минулого, так і сьогодення схиляються до дум-

ки, що тим дванадцятим апостолом Бог обрав… Савла. Так, так, саме Сав-
ла, котрий згодом став одним із найвпливовіших проповідників для язич-
ницького світу. 

За словами одного із провідних релігійних блоґерів, Михайла Будника, 
того дня, коли покаявся Савл, «у пеклі оголосили день жалоби. Це був ре-
альний траур для пекла». І не тільки тому, що навернувся до Бога ще один 
грішник, а тому, що з його наверненням настала нова ера покаяння для 
кожної язичницької душі.

Цей чоловік справді жив двічі. Спершу з ім’ям Савл, а потім із новим — 
Павло. І цих два його життя настільки відрізняються одне від одного, як 
різняться між собою день і ніч, зима і літо, північ і південь. Він — інтелек-
туал з інтелектуалів, інтелігент з інтелігентів — щиро любить Бога і спра-
ву, до якої покликаний. Відвертий, цілеспрямований, витривалий і пра-
целюбний, сміливий і добрий — це далеко не усі чесноти, якими володів 
апостол Павло. І все це він присвятив на служіння Тому Богові, з Котрим 
зустрівся дорогою до Дамаска.

Ця особистість заслуговує і на увагу дітей у недільній школі. Безпереч-
но, ми вже чимало розповідали нашим вихованцям про апостола Павла. 
Але ось так систематизовано, методично, з дотриманням історичної хро-
нології, як це викладено у контенті посібника, швидше за все, ні.

Програма, яку ви тримаєте у руках, — унікальна з багатьох причин. Пе-
реконана, що ви легко осягнете та щиро захопитеся усіма особливостя-
ми цього підручника. Відкрию вам лише одну унікальність цієї, не побою-
ся цього слова, титанічної праці: до написання тридцяти біблійних уроків, 
за назвою «Він жив двічі», долучилося аж шістнадцять авторів! Усі вони 
різні за віком, освітою, професією, місцем проживання. Тому і різними за 
викладом та баченням є їхні уроки. Тим більше, що працювали вони над 
конспектами синхронно, не бачачи і не читаючи робіт одне одного. Звід-
си і деякі повтори, яких ми свідомо не виправляли. Проте об’єднує цих лю-
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дей одна віра, один Бог і одне хрещення. А ще — любов до Бога і тих дітей, 
яким вони розповідають про апостола Павла.

Усі  шістнадцять авторів — це жителі Рівненської області. Мешканці  
Дубна, Острога, Вараша, Млинова, Костополя, Рівного. Їхні імена — Ка-
терина Ковалик, Ірина та Іванна Дубенчуки, Наталія Чорнобай, Юлія Го-
дун, Ольга Приданюк, Людмила Загребельна, Володимир Касянчук, Ан-
дрій Медведєв, Ілона Ковальчук, Жанна Перфеса, Руслана Ковальчук, Те-
тяна Дуніна, Вікторія Черпак, Галина Чайка, Оксана Петрик.

Подібний експеримент із написання навчальної програми багатьма ав-
торами відбувся вперше. І, як на нашу думку, досить вдало. Дебют відбув-
ся на славу Божу! Автори-практики продемонстрували непересічний учи-
тельський хист до написання конспектів уроків та власного бачення тієї 
чи іншої біблійної події. Ми переконані, що заняття, які пропонуємо, нео-
дмінно сподобаються дітям. Адже вони інтерактивні, змістовні, цікаві, не 
поверхові. Саме такі, як і їхній головний персонаж, — апостол Павло.

Нам залишається лише благословити вас та ваших дітей іменем Ісу-
са Христа! Зростайте, зміцняйтеся і уподібнюйтеся до Того, в Чиїх руках 
людське дихання та життя! 

Наші діти нині не на дорозі до Дамаска. Але вони на шляху до пошу-
ку сенсу буття, істини, власного «я», Бога. Тож теж мають шанс прожити 
життя… двічі! 
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Хі д  у рок у

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Вітання. Налагодження контакту з класом.
Спів. Можна заспівати 1-2 улюблені християнські пісні, які діти ви-

вчили в таборі. (Після викладу матеріалу можна запропонувати пісню «Не 
умру я, но буду жить истиной Твоей»).

Оскільки діти за літо відпочили, не потрібно відразу їх «завантажува-
ти». Тому можете:

Провести конкурс "  найкмітливіших (перевірите, чи за літо вони 
не розгубили своєї пильності та уваги, використавши додаток 
«Жартівливі загадки» (див. розділ Додатки в кінці уроку).

ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

Офіціантка
Одна родина завітала до ресторану. Офіціантка спершу вислухала за-

мовлення дорослих, потім звернулася до семи    річного хлопчика.
— А ти що замовиш? — спитала.
Хлопчик кинув несміливий погляд на рідних і проказав:
— Я хотів би булку з ковбаскою.
Не встигла офіціантка прийняти замовлення, як мати відрізала:
— Ніякої там булки. Прошу, принесіть йому котлету з морквою і кар-

топляне пюре.
Та кельнерка знехтувала її слова, запитавши у малечі:
— Булку з чим: із кетчупом чи, може, з гірчицею?
— Із кетчупом.
— Зараз принесу, — запевнила жінка і подалася до кухні.
Члени родини сиділи наче німі, приголомшені.
А хлопчик поглянувши на рідних, на кожного зокрема, мовив:
— Та пані вірить, що я існую насправді!

У наших оселях живуть люди, до яких ми ставимося, ніби до меблів. 
Чимало людей прагне, аби їх помічали, що вони справді є. Так само 
і дітей, які приходять на урок, завжди повинен помічати вчитель.
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Зіграти у гру «Зрозумій мене» "  (заздалегідь підготуйте папірці 
зі словами на літню тематику (наприклад, кавун, море, пляж, та-
бір, зібрання і т. п.). Поділіть дітей на дві команди, по черзі з кож-
ної команди один учасник витягує папірці із торбинки і за 30 се-
кунд пояснює якомога більше лексичних значень слів, не назива-
ючи їх. Дається 9-10 хвилин. Виграє команда, яка відгадала най-
більше слів.

Зіграти у гру «Детективи». "  Один або двоє гравців виходять 
із приміщення. Після цього їм оголошують, що вони повинні 
з’ясувати щось («розкрити злочин»), ставлячи запитання, які 
передбачають відповіді «Так», «Ні», «Можливо». (Поки гравці 
за дверима, дітям пояснюють умови гри). Решта дітей відповідає 
«Так», якщо останнє слово запитання закінчується на голосну, 
«Ні» — на приголосну, «Можливо» — на «ь». Детективи досяг-
нуть мети, якщо розберуться, в чому справа.

Розпитати " , як діти провели літні канікули, чим вони цікавляться 
і чим захоплюються. Опісля вчитель може звернути увагу на себе 
(наприклад, він полюбляє досліджувати все нове і розплутувати 
різні складні ситуації).

Карта подорожей Павла
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2.  Інформація для дітей про об’єктивне оцінювання домаш-
нього завдання

Виконання домашнього завдання оцінюватиметься у такий спосіб: 
пропонуємо зробити оцінювання у формі карти подорожей Павла. Роз-
друкуйте кожній дитині таку карту. І за маршрутом подорожі щоуроку на-
клеюйте кольорові стрілочки, кораблики або ж сліди. Якщо дитина бездо-
ганно виконала завдання, позначка на карті буде червоною, якщо виконала 
частково, — зеленою, якщо ж взагалі не виконала, — синьою (кольори мо-
жете використати за власним уподобанням). У кінці року ви можете про-
вести ярмарок, де діти купуватимуть собі подарунки, перевівши різні ко-
льори позначок на карті в іграшкові гроші. Також можете нагородити ту 
дитину, яка матиме на карті лише червоні наліпки.

Учитель повідомляє дітям про те, що протягом цілого навчального 
року вони досліджуватимуть життя і служіння Савла, пізніше названого 
Павлом.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

3.  Гра-зачіпка. ФІЛВОРД. Дітям необхідно розгадати декілька 
ключових слів сьогоднішнього уроку (див. у кінці уроку додаток 
«Філворд»).

4. Ознайомлення дітей із темою уроку
Перед нами стоїть завдання — дослідити життя і служіння апостола 

Павла у кожен період його життя. Те, яким він був на початку свого слу-
жіння, і те, яким він став після зустрічі з Ісусом, — дуже відрізняється. Сьо-
годні ми зазирнемо глибше у його життя до цієї зустрічі. Знайомство з Пав-
лом у Біблії відбулося за трагічних подій.

5. Виклад нового матеріалу
Уявімо, що нам доручено розкриття злочину. І наше завдання полягає у 

виявленні причетних осіб, мотиву та наслідків злочину.
У сучасній криміналістиці існує наукова позиція про 3 етапи структури 

процесу розслідування. В основі розслідування лежить поділ процесу на:
1) Первісний (з’ясовується склад злочину, можливий за наявності 

потерпілого).
2) Наступний (дослідження місця злочину, виявлення причетних осіб 

та мотивів).
3) Заключний (констатація фактів для притягнення до кримінальної 

відповідальності і передачі справи до суду).
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1. Первісний

Отож розпочнімо з першого етапу, на якому нам слід виявити склад 
злочину. Для цього вам потрібно з’ясувати, що трапилося і з ким.

А) Склад злочину
Розкриваємо Біблії, читаємо Дії 7:58-60.
Б) Потерпілий (Степан). Дітям необхідно скласти уявлення про 

Степана, щоб зрозуміти, наскільки незаслуженою була його страта.
Дайте дітям конверт із завданнями.
Посилання (у конверті — дві задачі, розв’язавши які, діти знайдуть 

підказки до віршів із Біблії. Клас можна розділити на 2 команди, щоб 
пришвидшити пошуки):

Дії 6:3, 5-6
Дії 6:8, 10

Коротко проаналізуйте, як охарактеризовували Степана 
оточуючі.

З боку синедріону (негативна оцінка: його боялися, боялися його 
впливу серед людей, оскільки його чуда були достовірні).

З боку інших людей (позитивна оцінка: він робив між ними великі 
чуда і знамена, його поважали серед апостолів).

Учитель. Як відомо, диякон Степан, наш потерпілий, від завданих 
ран помер на місці. Відповідно, склад злочину і потерпілого ми маємо, 
а тому можемо переходити до наступного етапу.

2. Наступний

А) Місце, з якого все почалося, — синедріон.
Синедріон — вищий 

урядовий і судовий орган 
у юдеїв за часів персько-
го панування над Палес-
тиною. Надавши євре-
ям певну державну само-
стійність, перси надали 
їм право самостійно здій-
снювати судочинство.

Синедріон налічував 
71 людину із числа юдей-
ської знаті. Головою був первосвященик (див. додаток у кінці уроку). 
До синедріону належали також члени сімей первосвящеників, садукеї 
та фарисеї. У Новому Заповіті синедріон позначається як «первосвя-
щеники зі старійшинами й книжниками». Із членів синедріону в Біб лії 
поіменно названі Никодим, Йосип Аримафейский і Гамаліїл.
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До дітей:
Пригадайте, як відбувало-

ся правосуддя, коли судили Ісу-
са Христа? (Спочатку Його зви-
нуватили в синедріоні, заслуха-
ли свідків, винесли вирок, потім 
відправили до Пилата (прокура-
тора) для отримання дозволу на 
страту. І тільки після дозволу 
Пилата Ісуса розп’яли).

У синедріоні під час пере-
обрання прокура    торів чле-
ни синедріону могли без   -
карно обійти положен-
ня про затвердження рим-
ським правите    лем смертно-
го вироку, що і відбулося у 
випадку з незаконною стра-
тою Степана.

Б) Учасники злочину
Учитель. Встановлено групу осіб, яка діяла таємно. (Знову поділіть ді-

тей на команди: скажімо, у нашому відділку ми цю справу розділили між 
кількома детективами, щоб оперативно роздобути інформацію).

Роздайте дітям матеріал, щоб вони з ним ознайомилися і дали відпові-
ді на поставлені запитання.

1. Первосвященик (тільки за його відома і згоди могла відбутися 
страта Степана).

2. Фарисеї (див. додаток «Фарисеї» в кінці уроку, цей додаток 
більший, оскільки Савл був із числа саме фарисеїв (частини з до-
датку поділіть між дітьми, вони читають і дають відповіді 
на запитання. Відразу ж можете наголосити, щоб були уважні, 
оскільки від їхніх відповідей і уважного збору інформації залежа-
тиме подальше просування у розслідуванні).

3. Садукеї (аналогічна обробка інформації за додатком 
«Садукеї»).

В)  Відповіді на запитання допоможуть більше дослідити атмосферу 
того часу і виявити мотиви злочину:

1. Хто був головним у синедріоні? Як його обирали?
2. Що входило до обов’язків первосвященика?
3. Яка різниця між фарисеями і садукеями? (Різниця в поглядах, 

причини більшості у синедріоні).
4. Яким було публічне життя фарисеїв?
5. Хто мав більший авторитет серед простих людей: судукеї чи 

фарисеї? Чому? (Фарисеї, оскільки більшість із них була вихід-
цями з простого народу, на відміну від садукеїв (вони були пере-
важно аристократами), і фарисеї більше уваги приділяли саме 
народним масам).
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6. У чому їхні погляди збігалися? (У тому, щоб стратити Ісуса та 
Степана).

7. Які переконання садукеїв суперечили Писанню?
8. Чому фарисеї так ревно ставилися до Закону? (Згідно з історією, 

збереження їхньої релігії вимагало багатьох зусиль: втримати 
єврейський народ від ідолопоклонства і залишитися вірним Бо-
гові. Це потребувало суворих правил і норм).

Заслугою фарисеїв було їхнє велике бажання зберегти свою релі-
гію (віру в Бога), проте людські передання, додаткові обряди і звичаї 
поступово почали відвертати увагу від Бога. Увага почала приділятися 
зовнішній благочинності, що з часом переросло у лицемірство.

На фарисеях лежав обов’язок дотримуватися 613 заповідей Закону 
Мойсея. І при цьому вони не були скуті заборонами й обмеженнями, 
якщо не враховувати бажання бути праведними, допомагати бідним і 
хворим.

Ісус багато в чому докоряв і фарисеям, і садукеям. Можливо, кра-
щий урок, який ми можемо винести з їхнього життя, полягає в тому, 
щоб не бути схожими на них. На відміну від садукеїв, ми повинні віри-
ти всьому, що каже Біблія, у тому числі про чудеса і життя після смер-
ті. На відміну від фарисеїв, ми не повинні надавати переданням рівні 
права з Писанням. Ми не маємо допустити, щоб наші стосунки з Богом 
були зведені до бездуховного наслідування списку правил і ритуалів.

Учитель. Достеменно відомо ім’я одного з підозрюваних, ним є 
молодий юнак, на ім’я Савл. (Можете використати на дошці анкету: 
стать, вік, статус, політичні погляди і т. п., розповідаючи про Савла, 
записуйте на дошці його характеристику).

Ось що хочу сказати ще про цього юнака.
Савл народився у суворій єврейській сім’ї на початку І століття н.е. 

Батько Павла був фарисеєм (Дії 23:6), при цьому Павлу перейшло від 
батька римське громадянство, що свідчить про високий статус сім’ї, 
оскільки у той час лише небагато мешканців провінцій Римської імпе-
рії мали статус громадянина. Восьмого дня після народження він був 
обрізаний.

Його рідним містом був Тарс — людний центр Кілікії, розташова-
ний у північно-східному куточку Середземного моря. Із Тарса доро-
га вела на Північ і Захід через гірські перевали, під назвою Кілікійські 
ворота, пристані міст були центром перевезень. Університет у Тар-
сі славився своїми курсами з філософії та медицини, а храм Ескула-
па — бога зцілення — слугував лікарнею, а також у ньому здобували 
знання студенти-медики. Чи відвідував Павло цей університет, не ві-
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домо, проте він не міг уникнути впливу цього міста і світогляду його 
мешканців.

Він був вихований у суворому єврейському звичаї: вивчав давньо-
єврейську мову і Писання. Знав арамейську мову, якою, швидше за все, 
розмовляв удома, і грецьку, якою, здебільшого, спілкувалися тарсяни. 
У віці 12 років Савла було відправлено на навчання до Єрусалима, де 
навчався у Гамаліїла — доктора єврейського права. Як студент Савл 
був запеклим прихильником юдаїзму, думавши, що його прабатьків-
ська релігія з плином часу стане універсальною. До часу повної фізич-
ної зрілості він уже був затятим лідером у юдаїзмі. Якщо цитату із Дій 
26:10: «…Я голос давав проти них» — сприймати буквально, то озна-
чає, що Павло міг бути навіть членом синедріону.

На відміну від більшості фарисеїв, які виставляли свою набожність 
напоказ, Савл був ревним лідером в юдаїзмі (можна навіть сказати фа-
натиком), він раніше від своїх однолітків опанував Закон і був вірним 
його виконавцем. Тому коли синедріон звинуватив Степана у бого-
хульстві, Савл був із ними абсолютно згоден, для нього Степан був лю-
диною, яка зневажила Закон.

« Тому дехто повстав із синагоги, що зветься лібертинська, і кірі-
нейська, і олександрійська, та з тих, хто походить із Кілікії та з 
Азії, і зачали сперечатись із Степаном. Але встояти вони не мог-
ли проти мудрости й Духа, що він Ним говорив. Тоді вони підмови-
ли людей, що казали, ніби чули, як він богозневажні слова говорив 
на Мойсея та Бога. І людей попідбурювали, і старших та книж-
ників, і, напавши, схопили його, і припровадили в синедріон» (Дії 
6:9-12).

Але так просто засудити синедріон його не міг — без свідків і до-
казів. Тому потрібно було скористатися старим методом правосуддя: 
взяти до уваги фальшиві свідчення та вимоги підбуреного натовпу.

Отож робимо висновки щодо мотивів злочину (висновки дітей):

1. Степан був для них загрозою, хоча в народі мав прихильність 
завдяки достовірним чудесам і знаменам («…і обрали Степана, 
мужа повного віри та Духа Святого. А Степан, повний віри та 
сили, чинив між народом великі знамена та чуда» (Дії 6:5, 8).

2. Фарисеї дуже боялися за свою релігію, яку вони стільки століть 
плекали і оберігали. Крім того, їхній статус у суспільстві різко 
похитнувся.
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3. Учні Христа і їх послідовники поширювали нові Закони Божі 
(які залишив Христос), і це теж лякало фарисеїв, оскільки ви-
кривало їхнє лицемірство.

4. Заповіді Христа, які поширювали Його учні, включаючи Сте-
пана, виявляли незначимість храмових ритуалів і обрядів.

3. Заключний

Вислухайте доводи дітей стосовно винних осіб у цій справі, з’ясуйте, 
які мотиви ними керували. Добре було б зав’язати між дітьми дискусію, 
вставляючи твердження на користь синедріону.

Для узагальнення намалюйте на дошці таблицю «ВИННІ/
НЕВИННІ».

(На користь ВИННИХ: фальшиві свідчення, використання відсут-
ності прокуратора і страта без його затвердження. НЕВИННІ: вони 
вважали Степана богохульником — гідним смерті.)

Висновок

На жаль, винні особи не були остаточно встановлені. Проте смерть 
Степана не була даремною, вона стала гострою скалкою у душі Сав-
ла (Павла). На думку Савла, Степан був богохульником і справедли-
во засудженим законом. Але докази Степана на слуханні були твер-
дими і вагомими. Більше того, видіння воскреслого Христа, про яке 
він відкрито заявив, і радість, яка осяяла його лице, надали його слу-
жінню, життю і вірі реальності, яку «законницькі» докази Савла 
не могли похитнути. Павло згадував про це в палаці в Антиохії (Дії 
22:19,20) як переживання, яке він не здатний забути. Його навер-
нення, можливо, не було прямим результатом цієї події, але відігра-
ло важливу роль у формуванні фундаменту для майбутнього преоб-
раження, яке звершиться дорогою до Дамаска, про що ви дізнаєтеся 
пізніше.

6. Вивчення ключового вірша

« Отож, коли світло, що в тобі, є темрява, то яка ж то велика 
та темрява» (Мт. 6:23).

Надрукуйте вірш навпаки (це можна зробити у будь-якому графічному 
редакторі, або ж роздрукуйте вірш на спеціальній кальці чи плівці (її вико-
ристовують у друкарській справі. Можна придбати у магазині канцтова-
рів) та покажіть вихованцям зворотній бік друкованого аркуша).

Щоб його прочитати, треба використати люстерко. Тобто пояснити, 
що часто те, що ми бачимо і вважаємо правильним, може насправді бути 
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хибним. Лише Господь і Його заповіді є вірними, а їх виконання має бути 
чітким — без приписів і «коригувань» під людські примхи.

7. Рукоділля
Виготовлення яскравої закладки для Біблії, яка б привертала увагу. Це 

робиться задля того, щоб Біблія була тим світильником, на який ми по-
стійно будемо дивитися, навіть мимоволі.

ІІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Оповідання для закріплення матеріалу

Почуй мене, Господи!
Мені розповідали, що Тебе нема, а я, нерозумний, повірив у це.
Але одного вечора, ніби крізь дірку в старому решеті, я побачив небо. 

І раптом зрозумів, що мене обманули. Якби я бодай трохи спробував при-
дивитися до того, що Ти створив, то одразу зрозумів би, що ті, хто мене на-
вчав, робили все, аби не сказати мені, що кіт — це кіт.

І ось — хіба не дивина? — я мусив опинитися у цьому пеклі, щоб зна-
йти час подивитися Тобі в лице! Я люблю Тебе безмежно… І хочу, щоб Ти 
це знав.

Зараз розпочнеться страшна битва. Хтозна, можливо, ввечері Я вже 
буду в Тебе? Ми не були аж такими великими друзями, тому й тривожно 
мені, мій Боже, чекатимеш Ти мене біля дверей чи ні.

Глянь, я плачу! Я зовсім розкис! О, якби я пізнав Тебе раніше… Вже 
йду! Мушу йти. Чи не парадокс: тепер, коли зустрів Тебе, Я не боюся смер-
ті. До побачення!

Молитва, знайдена в рюкзаку солдата, який загинув під Монте-
Касіно в 1944 році.

Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, у якій лежать яскраві картки з афоризмами. 

Їх можна зачитати дітям наприкінці уроку).

« Нам потрібна не просто голова, повна фактів, нам потрібне сер- "
це, повне віри».

«Великими стало багато вчителів, але воскрес лише Один». "

«Бог посилає усе вчасно, навіть смерть». "

« Якщо в твоєму серці проживає Христос, не забудь повідомити  "
про це своє обличчя».
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« До останньої миті ми будемо готові, якщо будемо готові до неї  "
щомиті» (Бонар).

« Важливе не становище, яке ми займаємо, а напрямок, у якому  "
рухаємося» (Л. М. Толстой).

« Знання, що не ведуть до мудрості, можуть бути небезпечни- "
ми».

« Що може бути страшнішим від людини, що опанувала знання  "
найскладніших наук, але не має доброго серця?» (Г. С. Сково-
рода).

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити напам’ять ключовий вірш. 3

Завести щоденник духовних істин і занотувати ті думки, які ви- 3
никли під час читання Біблії впродовж тижня.

V. ОГОЛОШЕННЯ

VI. МОЛИТВА

« Дорогий Господи! Ми дякуємо Тобі за те, що ти знайшов нас 
у цьому світі. Дякуємо, що зробив Своїми дітьми і наповнюєш 
нас любов’ю та добром. Дай сил бути гідними Тебе. Амінь».
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Жа рт ів ливі  за га дк и

1. Скільки особин кожного виду тварин узяв Мойсей у свій ков-
чег?  (Жодного, ковчег був не у Мойсея, а у Ноя).

2. Чому аквалангісти, щоб пірнути у воду, сидячи на борті чов-
на, звалюються назад? (Якщо вони зваляться уперед, будуть у 
човні).

3. Хто ходить сидячи? (Шахіст).

4. Тобі дане, а люди користуються. Що це? (Ім'я).

5. Як правильно казати: «Не бачу білий жовток» чи «Не бачу бі-
лого жовтка»? (Немає правильної відповіді, оскільки жовток 
жовтий).

6. Яке слово починається з трьох букв «Г» та закінчується трьома 
буквами «Я»? (Тригонометрія).

7. Як або чим можна зняти колесо за одну секунду? 
(Фотоапаратом).

8.  Яку державу можна носити на голові? (Панама).
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Ф Е С О П
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Л О А С Т
О В К О Н

1.Синедріон.  2. Савл. 3. Фарисей. 4. Слово. 5. Закон.  6. Степан. 7. Гріх.

Фі лворд
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Фа рисеї

Назва «фарисеї» виникла на початку II століття до н. е. Слово «фа-
рисей» є похідним від кореня івр. שרפ, що означає «відокремлюватися». 
Спочатку воно було прізвиськом («відступники», «єретики»), яке вони 
отримали від своїх супротивників садукеїв, але пізніше воно набуло зна-
чення поважної, шанованої людини.

До самого вавилонського полону йшла безперервна боротьба між свя-
щениками і пророками. Священики, з власних переконань чи з особистих 
вигод, наполягали виключно на обрядовій релігії, включаючи культ жерт-
воприношень, тоді як пророки проповідували, що догодити Богові можна 
тільки безумовною правдою і любов’ю до ближнього.

Коли після повернення з вавилонського полону голос пророків за-
мовк, єврейський народ виявився недостатньо підготовленим для високої 
ролі, яку йому призначали пророки. Зважаючи на його нечисленність між 
іншими народами, йому загрожувала небезпека розчинитися в них і зник-
нути разом зі своїми ідеалами. Саме тоді в єврействі виник новий напрям, 
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представником якого був Ездра, що бачив порятунок народу в суворому 
виконанні Мойсеєвого Закону. Створені Ездрою всенародні збори пись-
мовим договором підтвердили обов’язковість виконання Мойсеєвого За-
кону з усіма його подробицями на вічні часи.

Народ дійсно став підкорятися Закону з педантичною сумлінністю, 
вважаючи однаково важливими як високі моральні принципи, викладені в 
нім, так і ті численні, суто зовнішні обряди, які розраховані були лише на 
ізолювання єврейського народу від усього оточення.

Але Закон Мойсея виявився недостатнім для ізолювання єврейсько-
го народу від нових народів, — спочатку персів, потім еллінів, — з якими 
йому доводилося стикатися. Щодо персів це здавалося необхідним з огля-
ду на те, що Зороастризм за своєю духовною суттю значно ближче підхо-
дить до релігії євреїв, чим культи Ваала і Астарти, а отже, небезпека злиття 
була сильнішою. Ще більша небезпека стала загрожувати єврейській релі-
гії з часу появи греків на Сході, зважаючи на надзвичайну привабливість 
життєрадісного еллінізму. На захист єврейського релігійного ладу духов-
ним керівникам народу доводилося встановлювати доповнення до Закону 
у вигляді цілої системи охоронних заборон відповідно до нових обставин 
життя.

Єврей не міг не лише обідати разом з язичником або з самарянином, 
але й навіть випити у них трохи води. З вказаними законами пов’язане було 
ще одне зло, що прямо загрожувало цілісності: їх могли дотримуватися 
лише вищі, заможніші класи народу. У нижчих, трудових класів, бракува-
ло можливостей, спеціальних знань для їх дотримання; вищі класи стали 
цуратися народної маси, особливо митників, не їли з ними разом, не захо-
дили до їхніх осель, як це видно з багатьох місць Нового Заповіту (напри-
клад, Мт. 9: 9–21 і паралельні місця).

Таким чином, закони, що мали на меті ізолювання євреїв від язични-
ків, стали ізолювати одних євреїв від інших.

Поділ на садукеїв і фарисеїв

Усі ці і багато інших протиріч між буквою древнього За-
кону і життям слугували вихідною точкою для утворення та-
ких напрямів, як садукеї і фарисеї. Садукеї, до яких належа-
ла майже уся родова і грошова аристократія, вважали Боже-
ственний Закон незмінним і наполягали на суворому його 
виконанні; для полегшення його тягаря вони вимагали лише 
відміни усіх тих доповнень і нашарувань, які він отримав у 
народній практиці.

Фарисеї були людьми, що вийшли з глибини народної 
маси і піднялися на її верхівку завдяки своєму розумовому 
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розвитку. Фарисейський рух сформувався у боротьбі проти 
тих, хто контролював храмовий ритуал садукеїв.

У питаннях внутрішньої політики вони завжди стояли на 
боці народу проти посягань панівного класу; тому народ до-
віряв їм і наслідував їхнє вчення. З любові до народу і з по-
ваги до древніх традицій вони визнали обов’язковість усіх 
постанов законовчителів і усіх народних звичаїв, сукупність 
яких отримала назву «Усного закону» на противагу напи-
саному — Мойсеєвому. Визнаючи, подібно до садукеїв, не-
змінність Божественного закону, вони, на противагу їм, вва-
жали, що закон існує для того, щоб його сумлінно викону-
вали, проте основна мета законодавства — слугувати благу 
людей. Гаслом фарисеїв було: «Закон для народу, а не на-
род для закону». Цю мету чітко сформулював сам Мойсей: 
«І будете додержувати постанов Моїх та уставів Моїх, що 
людина їх виконує й ними живе» (Лев. 18:5).

Заслугою фарисеїв в історії єврейської релігійної свідо-
мості була охорона юдаїзму від поглинання еллінізмом. За-
вдяки найкращим своїм представникам, фарисеї знову під-
няли єврейське релігійно-етичне вчення на ту вершину, на 
яку його звели великі пророки.

Згідно з Йосипом Флавієм, на противагу аристократам-
садукеям, фарисеї були дуже популярні в народі, і їхній вплив 
на маси був дуже великий («навіть якщо вони що-небудь ска-
жуть проти царя і первосвященика, їм одразу ж повірять»).

Флавій відзначає людинолюбство фарисеїв, які «бажають миру усьому 
народу, тоді як саддукеї суворі навіть до своїх братів і «гнівливі» до спів-
товаришів, ніби ті чужоземці».

Ідейно-політична боротьба між садукеями і фарисеями завершилася 
перемогою останніх, і фарисейська концепція визначила подальший роз-
виток юдаїзму.

Діалектичний метод тлумачення Закону фарисеями

Ось приклад першої категорії. У П’ятикнижжі є закон 
про «норовливого сина». З огляду на цей закон, батько може 
в судовому порядку стратити свого сина за непослух навіть 
у тому випадку, коли відсутній інший злочин, що караєть-
ся смертю. Саме цим законом, ймовірно, і скористався лю-
тий цар Ірод, змусивши синедріон засудити до смерті двох 
його синів від Маріамни, раніше присудженої ним до смер-
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ті за уявну невірність. І ось, починається тлумачення закону. 
У ньому йдеться про сина — значить це не застосовується ні 
до дочки, ні до малолітніх, ні до двох синів; йдеться про бать-
ка і матір — означає вони обоє мають бути живі і обоє мають 
бути згодні на покарання сина.

У цьому дусі текст тлумачиться далі і з нього виводить-
ся, що для застосування цього закону потрібне, щоб батько і 
мати були здорові, не мали якоїсь вади, обоє гідні були одне 
одного і, нарешті, щоб обоє мали один і той самий тембр го-
лосу. Це, звичайно, абсурд, але йдеться про порятунок мо-
лодих людей від свавілля батьків, які в хвилину гніву можуть 
зробити вчинок, про який самі потім жалкуватимуть, як це 
дійсно сталося з Іродом. Закон не скасований, але перетво-
рений на мертву букву.

Так само розбирають фарисеї і відомий закон «Око за 
око, зуб за зуб». Око за око, говорили фарисеї, але не жит-
тя за око. Потерпілий втратив око, але він залишився жи-
вий; якщо ж вирізувати око у кривдника, то може статися, 
що рана ускладниться небезпечним запаленням, яке спри-
чинить смерть кривдника, — і вийде «життя за око». Отже, 
«око за око» неможливо розуміти буквально, а лише в сенсі 
«вартості ока за око» (додаткова інформація для вчителя).

Ісус говорить про необхідність дотримуватися того, що вчать фарисеї, 
проте критикує їх за те, що вони самі не дотримуються того, чого вчать: 
«І сказав: На сидінні Мойсеєвім усілися книжники та фарисеї. Тож усе, що 
вони скажуть вам, робіть і виконуйте; та за вчинками їхніми не робіть, бо 
говорять вони та не роблять того! Вони ж в’яжуть тяжкі тягарі, і кладуть їх 
на людські рамена, самі ж навіть пальцем своїм не бажають їх порушити. 
Усі ж учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди, і богомілля свої роз-
ширяють, і здовжують китиці. І люблять вони передніші місця на бенке-
тах, і передніші лавки в синагогах…

Ісус, як і фарисеї (і на відміну від садукеїв — Дії 23:8), проповідує во-
скресіння з мертвих і визнає існування ангелів і духів.

При цьому Ісус застерігає своїх учнів: «Стережіться-но розчини фа-
рисейської та саддукейської!» В Євангелію від Луки Сам Ісус тлумачить 
«розчину фарисейську» як лицемірство (Лк. 12:1). У притчі про молитву 
фарисея і митника (Лк. 18:9-14) він засуджує упевненість у своїй правед-
ності і презирство до грішників, якою була просякнута молитва фарисея.
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Конфлікти Ісуса і фарисеїв згідно з Євангелієм

Фарисеї обурюються тим, що Ісус зцілює в усі дні, не виключаю- "
чи суботи (Мр. 3:1–6 і парал.).
Звинувачують Ісуса у богохульстві після того, як Він сказав роз- "
слабленому хворому: «Прощаються тобі гріхи твої» (Лк. 5:20 і 
парал.)
Коли Ісус зцілив одержимого, деякі з фарисеїв стверджують, що  "
він виганяв демонів силою князя демонів (Мт. 9:34, (Мт. 12:24 і 
парал.) і парал.)
Запитують в учнів Ісуса, чому їхній Учитель їсть і п’є з митника- "
ми і грішниками (Мт. 9:1 і парал.).
Разом з учнями Івана Христителя запитують в Ісуса, чому Його  "
учні не постять у той час, як вони багато постять (Мт. 9:14 і па-
рал.).
Коли учні Ісуса зривали колоски в суботу, запитували в Ісуса,  "
чому вони не дотримуються суботи (Мт. 12:2 і парал.).
Запитують в Ісуса, чому Його учні не дотримуються передання  "
старших і їдять хліб непомитими руками (Мт. 15:1 і парал.).
Допитливе прохання, аби Ісус показав знамення (Мт. 12:38, (Мт.  "
16:11 і парал.).
«Ваш батько — диявол, і пожадливості батька свого ви викону- "
вати хочете. Він був душогуб споконвіку, і в правді не встояв… " 
(Ів. 8:44).
Намагаються убити Ісуса, коли Він говорить, що був раніше від  "
Авраама: «Ісус їм відказав: Поправді, поправді кажу вам: Перш, 
ніж був Авраам, Я є. І схопили каміння вони, щоб кинути на Ньо-
го. Та сховався Ісус, і з храму пішов» (Ів. 8:58,59).
Притча про злих виноградарів, що викриває вбивство фарисе- "
ями і їхніми однодумцями пророків і Сина Божа (Мт. 21:45 і па-
рал.).
Христос викриває фарисеїв (Мт. 23 і парал.). "
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Са ду к еї

Садукеї були членами юдейської релігій-
ної партії, що виникла приблизно за трис-
та років до Різдва Христового. Вони вважали 
себе нащадками первосвященика Садока, що 
з часів Давида й Соломона звершував це слу-
жіння в Ізраїлі. Під час грецького панування в 
Палестині садукеї підтримували язичництво, 
чим викликали виникнення протиборчої пар-
тії фарисеїв.

Садукеї вірили у винятковість і незмін-
ність обрядового закону, але трактували його 
по-своєму. Господь Ісус Христос застерігав 
Своїх учнів стерегтися фарисейської та саду-
кейської розчини, розуміючи під цим невід-
повідність зовнішнього благочестя вимогам 
Божої святості.

За часів Христа і новозавітньої епохи садукеї були аристокра-
тами. Вони прагнули до багатства і займали впливові позиції в 
суспільстві, у тому числі серед первосвящеників, також вони за-
ймали більшість із 70 місць у синедріоні. Вони намагалися збе-
регти мир, стаючи на бік Риму (Ізраїль у цей час перебував під 
контролем римлян), і, здавалося, були більше заклопотані полі-
тикою, ніж релігією. Оскільки вони не конфліктували з Римом 
і належали до багатого вищого класу, то їх мало цікавили про-
сті люди. Хоча садукеї займали більшість місць у синедріоні, іс-
торія показує, що у більшості випадків вони повинні були при-
ймати ідеї фарисейської меншості, оскільки ті були популярніші 
в масах.

У релігійному плані садукеї були консервативніші в єдино-
му основному доктринальному напрямі. Фарисеї прирівнювали 
усні перекази з письмовим Словом Божим, тоді як садукеї вва-
жали, що лише письмове Слово виходило від Бога. Садукеї збе-
регли авторитет написаного Слова Божого, особливо книг Мой-
сея (від Буття до Повторення Закону). Хоча їх можна похвалити 
за це, вони, безумовно, не були досконалі у своїх доктринальних 
поглядах. Нижче наведений короткий перелік їх переконань, які 
суперечили Писанню:
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1. Вони були дуже самодостатні, аж до заперечення участі Бога в 
повсякденному житті.

2. Вони заперечували воскресіння мертвих (Мт. 22:23, Мр.12:18-27, 
Дії 23:8).

3. Вони заперечували потойбічне життя, вважаючи, що душі поми-
рали при смерті, а отже, заперечували існування будь-якого по-
карання або нагороди після земного життя.

4. Вони заперечували існування духовного світу, тобто ангелів і де-
монів (Дії 23:8).

Оскільки садукеї були більше заклопотані політикою, Ісус 
був їм байдужий, поки вони не злякалися, що Він може притяг-
нути небажану увагу римлян. Саме у цей момент садукеї і фа-
рисеї об’єдналися і увійшли в змову з метою стратити Христа 
(Ів.11:48-50, Мр. 14:53; 15:1). Також, на думку історика Йосипа 
Флавія, садукеї були замішані в смерті Якова (Дії 12:1-2).

Оскільки ця партія існувала завдяки своїм політичним і свя-
щеницьким зв’язкам, після руйнування римлянами Єрусалима і 
храму в 70 р. н.е. садукеї також зникли.
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Первосв ященик

Первосвященик був вищою духов-
ною особою в Древньому Ізраїлі. До 
його обов'язків входило забезпечува-
ти організацію богослужінь та керу-
вати виконанням усіх ритуальних дій 
в єрусалимському храмі. Іноді він ви-
конував і політичні функції, прита-
манні царській владі. Оскільки посада 
первосвященика передавалася в спад-
щину й виконувалася до глибокої ста-
рості, це служіння разом із ним вико-
нував також і його старший син.

Дві основних священнодії пер-
восвященика були такі: приношен-
ня жертв за свої гріхи та гріхи всьо-
го народу з нагоди суботи, новомісяч-
чя, великих свят, а також звернення 
до Бога за допомогою каменів уріма й 
тумміма.

До первосвященика висували су-
ворі вимоги щодо обрядової чисто-
ти. На відміну від звичайних свяще-
ників, він не мав права одружуватися 
з вдовою. 

У часи Ісуса Христа первосвяще-
ник керував синедріоном, підкорюю-
чись лише римській владі, таким чи-
ном йому належала вища державна 
влада в Палестині.
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Дії a:g,f-w
a — У родині п’ять братів. Кожен з них має сестру. Скільки дітей у цій 

родині?

g — Летіла зграя качок: дві попереду, дві позаду, одна посередині і три 
вряд. Скільки їх було всього?

f  — П’ять вантажівок їхало в село. Назустріч їм їхало 4 легкові 
автомобілі. Скільки машин їхало в село?

w — Слухайте уважно! Я увійшов до автобуса і перерахував пасажи-
рів. Їх було 17. Автобус рушив, потім зупинився. На першій зупинці уві-
йшло 6 осіб і 2 вийшло. На наступній — увійшло 4, ніхто не вийшов. А по-
тім на зупинці один громадянин увійшов з цілою купою обновок. Невдовзі 
було ще дві зупинки. Скільки усього було зупинок?

Дії a:v,z
a — Батон розрізали на сім частин. Скільки зробили розрізів?

v — У коробці — 17 кокосових горіхів. Мавпа забрала всі горіхи, крім 
8. Скільки горіхів залишилося в коробці?

z — Уздовж алеї росте 11 дерев. Між ними стоять лавки. Скільки є 
лавок?
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Хі д  у рок у

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Вітання. Налагодження контакту з класом.
Вітання з дітьми має проходити в дружній та теплій атмосфері. Дайте 

їм зрозуміти, що ви цінуєте ними, що раді бачити кожного з них.

2. Перевірка домашнього завдання

Нехай діти розкажуть біблійний вірш. Не забудьте про посилан- "
ня до вірша.

Наклеювання кольорових стрілочок на карті кожної дитини. На- "
гадуємо, що за бездоганно виконане завдання позначка на карті 
буде червоною, якщо виконано частково — зеленою, якщо ж вза-
галі не виконано — синьою.

3. Гра-зачіпка «Словник»
Дітей поділіть на 3-4 команди. Роздайте кожній групі папірці й ручки.

Правила гри

Ви називаєте слово (заздалегідь шукаєте в енциклопедії чи словнику 
5-6 важких слів, наприклад, «синхрофазотрон», «оказіоналізм» тощо).

Спочатку називаєте одне слово і зачитуєте його значення, щоб діти по-
чули зразок.

Називаєте наступне слово.
Діти пишуть свої значення цього слова на папірцях (дається 2-3 хв.) 

і здають вам папірці. Вони мають бути чесними і не підглядати до інших 
команд.

Коли всі здадуть аркуші, не за порядком зачитайте усі значення цього 
слова разом із правильним значенням.

Завдання команд: відгадати правильне значення. Запитуйте по черзі 
кожну команду, яке значення вона вважає правильним. Опитавши всі ко-
манди, зачитайте правильне твердження.

Якщо команда відгадала правильне значення чи її визначення збігло-
ся з вашим, вона отримує 2 бали. Якщо команда вважала правильним зна-
чення чужої команди (тільки у випадку, якщо воно було абсолютно непра-
вильним), то та команда, яка вигадала таке значення, теж отримує 2 бали. 
Якщо всі команди відгадали ваше слово, всі вони отримують по 2 бали.

Перемогла та команда, у якої найбільше балів.
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Коли ви будете оголошувати бали, має вбігти наш «чорний» гість.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

4. Знайомство дітей з темою та гостями уроку

До класу забігає чоловік, одягнений у чорний одяг і балаклаву. 
Встає при дверях класу, дивиться на всіх, але мовчить.

Вчитель: Хм, який дивний гість у нас.

Вчитель починає розпитувати дітей:
— З ким асоціюється така людина? Відповіді 

дітей (терорист, вбивця, злодій…)
— Що вони відчувають у присутності такої лю-

дини? Чи безпечно їм? Чого можна очікувати?
Приблизно так себе почували християни в при-

сутності Савла. Він навіював на них страх. Неймо-
вірний утиск проти єрусалимської церкви був за 
тих часів.

Упродовж перших трьох віків християни зазнавали постійних гонінь, 
спочатку від юдеїв, що не увірували, а потім від язичників.

Розпитаймо, як сприймає світ наш незнайо-
мець крізь свою маску?

Незнайомець: Я бачу людей, які звернули з правильного шляху, 
які порушили усі закони, які, немов хворобу, поши-
рюють навколо своє вчення. (Підходить до столу з 
наочностями і бере деякі речі з частини «терор»). 
О, я бачу, ви знайшли дещо з мого знаряддя. Воно 
часто буває у нагоді, якщо треба залякати християн 
і переконати їх залишити їхнє даремне служіння.

Стукаючи у двері, заходить місіонер. Вітається і сідає біля дітей.

Вчитель вітається з ним, наголошуючи, що це 
місіонер з іншої країни. (Якщо є можливість, то 
бажано запросити справжнього місіонера чи люди-
ну, яка їздила на місію в інші країни).
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Вчитель: Добридень, пане місіонере, ви вже повернулися з … 
(назвіть країну).

Місіонер: Доброго дня, так, щойно повернувся з цієї важкої 
подорожі. (Злякано оглядається на незнайомця). 
Діти, а вам не страшно в присутності цієї людини?

Відповіді дітей.

Місіонер: А мені ось дещо лячно. Їхня присутність завжди вка-
зує на небезпеку для таких, як я. (Підходить до сто-
лу з наочностями, бере Біблію і пісенник). Ось єдині 
засоби боротьби зі страхом, який часто підступає. 
Молитва дає силу і підтримку. Іноді під час молит-
ви ти відчуваєш, як Господь тебе міцно обіймає, да-
руючи спокій і мир у серці. А знаєте, який є легкий 
спосіб здолати навіть найбільший страх?

Відповіді дітей.

Місіонер: Так, дуже цікаві ідеї. А мені в цьому допомагає ось 
що (показує на пісенник). Коли стає неймовірно мо-
торошно, що аж волосся починає рухатися на поти-
лиці, я починаю співати.

Пропонує заспівати пісню з дітьми.

Вчитель: (звертається до місіонера). Розкажіть нам трішки 
про своє служіння.

Гість (якщо це справжній місіонер) або вчитель наводить ста-
тистичні дані, ділиться свідченням про місію.

Місіонер: Понад 25 років тому християни в нашій країні отри-
мали право вільно сповідувати свою віру і, як не 
дивно, дуже швидко забули, що таке гоніння. Та з 
настанням свободи віросповідання на теренах май-
же всіх республік колишнього СРСР переслідуван-
ня на християн у світі не припинилися.

Вчитель: Нині переслідування зазнають близько 200 млн 
християн у понад 40 країнах світу.

Незнайомець: Ого, вже аж 200 млн?
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Місіонер: Дуже складна ситуація зі свободою віросповідання 
в Кореї. Ось уже 14 років поспіль ця країна очолює 
список країн, у яких відбуваються найбільші гонін-
ня та утиски. Правлячий режим сформував свою 
релігію, божествами якої є члени родини колиш-
нього лідера КНДР Кім Ір Сена. І будь-яку релігій-
ну діяльність вони сприймають як напад на їхні со-
ціалістичні принципи. Християни в цій країні не ма-
ють права на існування. В країні продовжують стра-
чувати, катувати та позбавляти свободи за віру в 
Бога. У цій країні від 200 до 400 тисяч християн на-
лежать до підпільних спільнот, а також від 50 до 70 
тисяч віруючих перебувають у концтаборах за свої 
переконання.

Незнайомець: А чи чули ви про двох зрадників ісламу, які перебу-
вають у в’язниці Афганістану?

Місіонер: Так, прийняття християнства може коштувати жит-
тя двом колишнім мусульманам з Афганістану. Не-
зважаючи на загрозу смертної кари, вони відмовля-
ються відректися від Христа й повернутися в іслам. 
Законодавство країни допускає сповідання інших 
релігій, але забороняє мусульманам покидати іс-
лам. Згідно з нормами шаріату, відречення від ісла-
му карається смертною карою. 25-річний Шоаїб Ас-
садулла з міста Мазарі-Шариф був заарештований 
21 жовтня за те, що передав Біблію одному зі своїх 
знайомих, який і видав його владі. Місцева влада 4 
січня винесла йому вирок — смертна кара. Щоправ-
да, виконання вироку поки що відкладається через 
підвищену міжнародну увагу.

Незнайомець: Ох, уже мені ця міжнародна увага… Якби не ваша 
комісія, що захищає свободу віросповідання в краї-
нах світу, ми б уже давно очистили світ від цієї без-
глуздої релігії. Всіх би давно ув’язнили, як одного з 
ваших — Джурунга.

Місіонер: 6 жовтня Бутанський суд ув’язнив на 3 роки Пре-
ма Сінгха Джурунга «за дії, що порушують громад-
ський порядок». Такими діями було названо органі-
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зацію у декількох селах перегляду фільму, який роз-
повідає про християнство.

Вчитель: (до незнайомця). А в чому полягає ваша робота?

Незнайомець: Моя робота пов’язана із затриманням, арештами, 
конфіскацією релігійної літератури та матеріалів, 
тиском з метою змусити людину відмовитися від 
своїх релігійних переконань, погрозами виселення 
та звільнення з роботи.

Вчитель: Жахливо! А як давно це триває?

Місіонер: Перше жорстоке гоніння почалось у 64 році після 
Різдва Христового (через 30 років після Воскресін-
ня Христового) у Римській імперії і тривало впро-
довж двох з половиною століть. Першим вдався до 
масового знищення християн імператор Нерон від-
разу після пожежі влітку 64 року, яка спопелила по-
ловину Риму. Історик Гай Свєтоній Транквілл ствер-
джує, що підпалити Рим наказав таємно сам імпера-
тор. І під час пожежі на тлі палаючого Риму, Нерон, 
буцімто одягнутий у бойові шати грецького воїна 
часів Троянської війни, співав поминальні гімни. За 
свідченнями іншого історика Корнелія Тацита, Не-
рон не підпалював Риму, але скористався пожежею, 
щоб звинуватити у цьому християн і піддати їх без-
жалісному винищенню. Їх, за свідченням історика, 
зашивали в овечі шкіри і кидали на розтерзання зві-
рам або обливали зв’язаних християн жиром і під-
палювали, як великі смолоскипи.

Тацит, який сам був свідком цих подій, ствер-
джував, що усі страчені ішли на смерть покірно, з 
молитвою, навіть дехто усміхався своєму Богові. 
Незвичні факти мученицького терпіння були незро-
зумілі язичникам. Вони думали, що мають справу з 
магами, які перед тортурами натирають себе зіллям 
і не відчувають болю. Насправді ж вони мали прав-
диву віру.
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Грецьке слово μαρτυς, яке традиційно перекладається як «мученик», 
має іще одне — основне значення. Μαρτυς (мартіс) означає «свідок». 
І «зазнавати мук» від безвірних в ім’я Христове означало для страд-
ників «свідчити» за віру. Тобто мученики і сповідники у християн-
ському розумінні — це борці віри. Їхня мука — подвиг, доказ чистої 
любові до Господа Бога.

Однак страждання і подвиги мучеників зміцнювали 
і поширювали віру Христову серед інших людей. Ба-
гато язичників, дивлячись на віру, чудеса і подвиги 
християнських мучеників, самі переконувалися в іс-
тинності Христової віри і приймали християнство.

Вчитель: Як вам вдається бути сильним у такі скрутні 
хвилини?

Місіонер: Ви знаєте, можливо, це і смішно звучить, але в мене 
є невеличкий список настанов, який мені залишив 
мій старий друг, теж місіонер. Цей список висить 
у мене над ліжком. І щоранку прочитавши його, я 
прагну їх виконувати, а в кінці дня оцінюю, що мені 
вдалося, а що ні.

Роздрукуйте на аркушах настанови (див. додаток у кінці уроку). 
Місіонер нехай роздасть їх для дітей.

Незнайомець: (бере одну із настанов і читає мовчки). Це все да-
ремно, ці настанови безглузді. (Показує на дітей) 
вони не впораються з ними, ви обтяжуєте дітей сво-
їми правилами. Ось побачите, діти тільки закинуть 
у смітник ці настанови. (Гордо виходить із класу).

Місіонер: Пам’ятайте, від першого дня християн переслідува-
ли. Ісус нас не звільняє від цього. Він Сам сказав, 
що так, як Його світ зненавидів, так ненавидітимуть 
і християн. Але ніколи не забувайте: ті, хто страж-
дає через свідчення віри, мають найвищу нагороду 
в Царстві Божому! Вам не обов’язково страждати, 
але достатньо буде виявляти любов до своїх ближ-
ніх, читати Біблію і не соромитися вірити у Христа 
й спілкуватися з Ним.
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5. Молитва дітей разом із місіонером
«Наш люблячий Господи! Ми безмежно вдячні Тобі, що зараз може-

мо безпечно молитися, вільно стояти перед Тобою. Просимо, аби Ти, а не 
хтось інший, навчав нас Закону Твоєї любові. Навчи нас гідно проходити 
всі випробування, які траплятимуться на нашій життєвій дорозі. Дай муж-
ності визнавати Тебе перед людьми і не соромитися цього, бо ми потребу-
ємо Твоєї підтримки. Амінь».

6. Вивчення біблійної історії

Зачитайте із Біблії Дії 8:3, 9:1,2

Завдяки своїм природним талантам і отриманому вихованню Савл став 
главою гонінь на апостолів і їх послідовників. Савл вдирався до їхніх домі-
вок, забирав чоловіків і жінок та саджав їх до в’язниці.

При цьому він виявляв ініціативу і службове завзяття. Савл прийшов 
до первосвященика Каяфи і просив дозволу залишити справи і направити-
ся у Дамаск. Незважаючи на стать і вік, він зобов’язався привести їх в око-
вах до Єрусалима на катування.

Савл, як і більшість юдеїв на той час, вважали християн богохульника-
ми, які оскверняють Закон і мають бути знищені. Різниця між християна-
ми і юдеями була в тому, що юдеї чекали пришестя Сина Божого, тоді як 
християни вже вірили в Христа, Який помер за всіх на хресті.

Що вплинуло на світогляд Павла? Чому він так кардинально змінив 
своє ставлення до Ісуса і Церкви?

Першою можливою відповіддю на це запитання може бути кри-
за віри. Часткова внутрішня боротьба, яка мала місце в серці Савла і 
яку він описав у Римлян 7. Перебуваючи у муках і боротьбі від усві-
домлення вини, яку побуджував закон, він зрозумів, що добро, яке 
він бажав чинити, йому не вдавалося робити, а зло, якого він хотів 
уникнути, завжди перебувало з ним (Рим. 7:19).

По-друге, свідоцтво і смерть Степана відіграли неабияку роль у 
наверненні Савла. Докази Степана були твердими і вагомими, а те, 
що Степан бачив у видінні воскреслого Христа, надавало життю і вірі 
Степана реальність, яку законницькі докази Савла не могли зламати.

По-третє, мужність і героїзм віруючих людей, яких Савл кидав до 
в’язниці, не могли не знайти відображення у рішенні Савла визнати 
Ісуса Господом.

І нарешті саме з’явлення Христа Савлу на дорозі в Дамаск, а також 
конкретні запитання Господа Савлу, привели його до покаяння.
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7.  Обговорення. Використання обладнання та проголошен-
ня основних думок за темою

Обладнання:
Частина столу з терором (обговорити методи, якими користу- 3
ються противники християнства).

Частина столу з Бібліями (методи, якими користуються місіоне- 3
ри).

8. Вивчення ключового вірша

«Господь — моя сила та щит мій, на Нього надіялось серце моє, 
й Він мені допоміг, і втішилося моє серце, і співом своїм я про-
славлю Його!» (Пс. 27:7).

Один із варіантів вивчення: без додаткових підручних засобів, на  3
основі дитячої гри «Вулиця Пушкіна» (перевірено на практиці, 
діти вчать із захватом)

Оскільки в кінці вірша є слова «Співом прославлю Його», цей  3
вірш можна заспівати, використовуючи знайомі дітям християн-
ські мелодії.

9. Рукоділля
Більшість підлітків полюбляють браслети. Пропонуємо разом із ними 

сплести браслети, використовуючи шкіряні клаптики зі словом «Вірний». 
Це буде згадка про місіонерів, які вірно служать Богові і готові загину-
ти за Нього. Водночас браслет стане й спонуканням дітей бути вірними 
Господу.

III.ПІДСУМОК УРОКУ

Юдеї, не прийнявши обіцяного Богом Спасителя Господа Ісуса Хрис-
та і віддавши Його на смерть, несамовито волали: «Кров Його на нас і на 
дітях наших». Убивши багатьох християн, вони отримали покарання за всі 
свої беззаконня. Єрусалим і храм Божий були зруйновані римськими вій-
ськами дощенту, коли євреї вчинили заколот. Так, у 70 році справдилося 
пророцтво Господа. Місце, де раніше стояв храм Божий, було заоране плу-
гом, так що не залишилося там каменя на камені.

Народ єврейський був розсіяний по всій землі. Понад мільйон євреїв 
було знищено, кілька десятків тисяч їх було продано в рабство. Замість єв-
реїв у Палестині оселилися вихідці з інших народів і відбудували міста, в 
тому числі й місто Єрусалим. Віра ж Христова стала утверджуватися серед 
язичників.
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Оповідання для закріплення матеріалу

НІЧНИЙ МЕТЕЛИК І ЗІРКА
Один нічний метелик з романтичною душею закохався в зірку. Він роз-

повів про це мамі, а вона порадила йому за  кохатися в лампу.
— Зірки не для того, щоб за ними літати, — пояснила. — А лампи… 

Нав коло них ти можеш спокійно собі кружляти.
— У такому разі можеш чогось досягнути, — сказав бать  ко. — Літаю-

чи ж за зірками — нічого…
Але метелик не послухався батьків. Щовечора, коли за  ходило сонце і 

на небі з’являлася перша зірка, він пускався летом до неї, а щоранку, коли 
вона зникала, повертався до  дому знесилений марною спробою.

Одного дня батько покликав його до себе і сказав:
— Вже два місяці, хлопче, як ти не обпалив собі жодного з крилець… і 

боюся, що ніколи не обпалиш. Всі твої брати вже не раз обпалювали собі 
то одне, то друге крильце, літаючи навколо ламп. Ну ж бо! Лети! Обпа-
лися хоч раз… і то добре! Такий метелик, як ти, — і без жодного знаку на 
крильцях!

Метелик покинув батьківську хату, але не полетів кружляти ні навколо 
ліхтарів, ні навколо ламп. Він вперто продовжував свої спроби долетіти до 
зірки, що була дуже далеко від нього… А метелик думав, що вона заплута-
лася у верховітті дерев.

І так вечір за вечором… Він відчував при цьому велику ра  дість… і про-
жив довгі роки. У той час як його батьки, бра  ти і сестри вже давно повми-
рали, обпалившись лампою.

Зірка надії — вирізняючий знак. Щодня ти мав би просити 
віри, щоб прагнути неможливого.

Хто хоче співпрацювати з Христом, змінювати світ, не буде 
пристосовуватися до суспільних порядків, і навіть законів, вста-
новлених державою. Він буде не  слухняним, коли інші будуть слух-
няними, виконуватиме наказ, який для інших буде здаватися 
безглуздим.

Світ буде для нього в’язницею, коли інші говоритимуть про 
волю, і раєм, коли інші будуть у розпачі, почуваючись рабами.

Виконувати неможливе — це лише для тих, хто слуха  ється 
голосу свого Творця.

Якщо на небі твого життя є зірка, не витрачай часу, обпалю-
ючи свої крила об якісь тьмяні лампи.
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Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, у якій лежать яскраві картки з афоризмами. 

Їх можна зачитувати дітям наприкінці уроку).

Зусилля на хибному шляху примножують омануі (Френсіс  "
Бекон).

Бог не допустить того, щоб ми видали за зразок світу мрію нашої  "
уяви (Френсіс Бекон).

Ніщо так не допомагає перемозі істини, як опір. "

Буря примушує дуб пускати корені глибше. "

Воїни Христа найкраще борються на колінах. "

У тих, хто ходить у світлі, і в пітьмі душа співає. "

Щоб від вас падала хороша тінь, ходіть у світлі Божому. "

Того, хто віддає себе Богові, Бог ніколи нікому не віддасть. "

Краще з Христом пливти крізь шторми, ніж без Христа по тихих  "
водах.

Страх бачить перешкоди, віра — можливості. "

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити напам’ять ключовий вірш. 3

Запропонувати дітям виконати список настанов, а потім розпи- 3
тати про результат, чи складно було усього дотримуватися.

V. ОГОЛОШЕННЯ

VI. МОЛИТВА

« Господи! Дякуємо за кожний прожитий день. Просимо в Тебе сил 
і натхнення вірно і щиро служити Тобі. Хочемо бути вдячними 
за все. Амінь».

Діти можуть поділитися на групки і помолитися за місіонерів. Ви мо-
жете заздалегідь підготувати список місіонерів і роздати їх учням.
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ДОДАТКИ

Так, люди непослідовні, нерозумні й егоїстичні.
І все ж люби їх!

Якщо ти робиш добро, люди звинуватять тебе в 
потаємній корисливості і самолюбстві.

І все ж твори добро!

Коли тебе супроводжує успіх, ти наживеш уявних і 
справжніх ворогів.

І все ж добивайся успіху!

Добро, зроблене тобою, завтра ж забудуть.
І все ж твори добро!

Щирість і відкритість зроблять тебе вразливим.
І все ж будь щирим і відкритим!

Те, що ти будував роками, може зруйнуватися в одну 
мить.

І все ж будуй!

Люди потребують допомоги, але вони ж почнуть 
дорікати тобі за неї.

І все ж допомагай людям!

Віддай світові найкраще, що маєш, і натомість отримаєш 
жорстокий удар.

І все ж віддай світові найкраще, що в тебе є!

Мати Тереза
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Саме сь огодні
Ми всі живемо одним днем. Хто може з упевненістю сказати, що буде 

завтра? Кожен день приносить свої випробування, благословення. Тієї 
сили, яку ми маємо сьогодні, недостатньо для тягаря, якого доведеться не-
сти завтра.

Бог обіцяє силу для кожного дня, але ми повинні співпрацювати 
з Богом, щоб отримати необхідну силу.

Тому:

1. Саме сьогодні я прокинуся вранці, і, перш ніж говорити з ким-
небудь, я поговорю з Господом. Перш ніж я побачу чиєсь обличчя, я 
намагатимуся зустрітися віч-на-віч з Ісусом.

2. Перш ніж я побачу чиїсь слова, я читатиму Слово Боже.
3. Саме сьогодні я забуду гріхи і помилки минулого, вірячи, що вони 

через кров Христа пробачені. Замість того щоб зупинятися на своїх 
недоліках і розчаруваннях, я йтиму вперед, до моральної і духовної 
досконалості у Христі.

4. Саме сьогодні я намагатимуся бачити, чути і читати тільки те, що 
зміцнить мій розум. Я уникатиму усього низького, вульгарного, 
принизливого. Я уникатиму будь-якого спілкування, яке позбавить 
мене щастя на землі і на небі.

5. Саме сьогодні я намагатимуся жити, не обтяжуючи себе тягарем 
зав трашнього дня. Я намагатимуся бути задоволеним тим, що є, і не 
прагнутиму виконувати усі свої бажання. У найважчу годину, коли 
обставини будуть проти мене, замість того, щоб уникати їх, я при-
йму будь-які випробування в повноті сили Божої.

6. Саме сьогодні з Божою допомогою я намагатимуся бути задоволе-
ним і приємним. Буду охайним, чистим, спокійним у розмові. Я не 
розпускатиму пліток і не займатимуся оцінкою інших; не намагати-
муся виправити когось, окрім себе.

7. Саме сьогодні я зроблю кому-небудь добро і не стану хвалитися 
цим. Я спробую побачити добре в тих, хто докучав мені і дратував 
мене. Мої почуття, поза сумнівом, можуть зачепити, але я намагати-
муся за допомогою Спасителя не показати цього. Я не стану поміча-
ти зневагу і шкоду, заподіяну мені. Сьогодні я платитиму добром за 
всяке заподіяне мені зло.

8. Саме сьогодні я намагатимуся використати кожну можливість поді-
литися вірою з іншими. Я не стану нехтувати будь-якою можливіс-
тю особисто служити моїй країні і церкві; бо день цей ніколи вже не 
повториться.
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Хі д  у рок у

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Вітання. Налагодження контакту з класом. Поцікавтеся життям ді-
тей протягом тижня. Уважно слухайте дитячі пригоди.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

2. Молитва

3. Перевірка домашнього завдання

4. Гра-зачіпка «Потрібний голос»
Для гри необхідно не менше 5 осіб. Також потрібне приміщення або 

ж простір на вулиці, у дворі, у лісі. Одному гравцеві зав’язують очі. Серед 
реш ти гравців вибирають одного, який буде «потрібним голосом». У кім-
наті (дворі, лісі) ставлять різні перешкоди. Гравець із зав’язаними очима 
повинен пройти певний шлях між цими розставленими предметами, а всі 
інші в цей час радять йому, як іти. «Потрібний голос» завжди говорить 
правду, решта намагаються збити зі шляху. Подорожньому потрібно зро-
зуміти, чий голос говорить правду, і потім постійно слухати його.

Обговорення гри. Після гри обговоріть із дітьми, наскільки 
легко було зрозуміти, чий голос потрібно було слухати. Чи зби-
вали гравця з правильного шляху голоси інших вихованців? Та-
кож обговоріть, що означає чути Божий голос.

5. Ілюстрація

А. Прожектор

Потрібно приглушити світло в кімнаті, якщо це можливо. Попро-
сіть дітей стати до стіни, протилежної до вас. Однак учні повинні пе-
рейти до протилежної стіни, слідуючи вказівкам. Вчитель дає дітям 
команду. Якщо ліхтарик (прожектор) увімкнений, діти, бачачи яскра-
ве світло, виконують вказівку. Якщо він не увімкнений, не виконують. 
(Завдання: зробити один стрибок уперед, два кроки вбік тощо). Піс-
ля закінчення гри нагородіть невеличкими призами її учасників.

Сьогоднішня біблійна історія про людину, яка слухала дуже особли-
вий Голос і підкорилася вказівкам.
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Б. Свічка

Необхідні матеріали: свічка, ліхтарик.
Опис проведення досліду. Дослід бажано проводити в затемне-

ному приміщенні на тлі світлої стіни. Запалюємо свічку, тримаємо її 
полум’ям догори і світимо на неї ліхтариком. Спостерігаємо, що тінь 
від свічки є, а від вогню — відсутня.

Свічка, як і ліхтар, є джерелом світла, тому вона не відкидає тіні. 
Сьогодні ми поговоримо про людину, яку зупинило на хибному 
шляху Світло.

6. Ознайомлення дітей із темою уроку
Павло йшов шляхом, який вважав правильним. І тут він зустрівся з Ісу-

сом. Ця зустріч змінила його життя. Яка ж розмова відбулася під час цієї 
зустрічі? Що змінилося після розмови?

7. Виклад нового матеріалу. Читаємо Дії 9:3-7 двічі. Про себе та в 
ролях (автор, Савл, Ісус).

8. Обговорення. Використання обладнання та проголошення 
основних думок за темою

Дискусійні запитання:
1. Ким був Савл?
2. Куди він ішов? З якою метою?
3. Чи йшов він сам?
4. Що трапилося під час подорожі? Де саме це трапилося? Чи дале-

ко Савл був від Дамаска?
5. Що почув Савл?
6. Якою була відповідь Савла на почуте?
7. Якою була реакція Савла, коли він дізнався, що розмовляє з Са-

мим Ісусом? Чи виникли у Савла якісь запитання до Ісуса?
8. Кого Савл безпомилково визнав у Голосі, Який говорив із ним?
9. Яку «колючку» мав Савл? Чому йому було так важко?
10. Як ви думаєте, чи знав Савл. Хто такий Ісус?
11. Хто був ініціатором зустрічі та розмови?
12. Як ви думаєте, чому Христос вибрав такий незвичний спосіб зу-

стрічі із Савлом?
13. Які почуття Савла були зачеплені в результаті незвичайної зустрі-

чі дорогою в Дамаск?
14. Якою була реакція людей на те, що відбувалося?
15. Чим закінчилася розмова?
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9. Вивчення ключового вірша

ГОЛОСИ

Нехай діти повторюють вірш і посилання декілька разів, але ко-
жен раз, використовуючи інший голос та інтонацію. Наприклад, 
вони можуть повторити вірш так, начебто його вимовляє дити-
на, вчитель, мама, полісмен, дідусь, продавець тощо.

10. Закріплення матеріалу

Практичне застосування
Кожна людина живе своїм життям, йде своїм шляхом. І рано чи пізно 
в якийсь момент зустрічається з Ісусом.

Два запитання, які поставив Савл Ісусу:

1. Хто ти? Перш за все потрібно пізнавати Бога — Хто Він.
У кожного з нас є своє переконання, Яким є Бог. Час-

то ми відштовхуємося від того, як самі собі «намалювали» 
Бога чи від того, що нам хтось про Нього розказав. Найдо-
стовірніше місце, звідки ми можемо дізнатися інформацію 
про те, Ким є Бог, — це Біблія. Чудово читати Біблію з руч-
кою і блокнотом, щоб виписувати все, де йдеться про те, 
Яким є Бог, Який у Нього характер, Хто Він.

2. Що, Господи, хочеш, щоб я вчинив?
Нам треба дізнатися, що від нас очікує Ісус. Це можна 

зробити, читаючи Біблію, молячись і перебуваючи у спілку-
ванні з іншими віруючими людьми.

11. Рукоділля
Книжка-розкладайка

Ця книжка-розкладайка — скринька для добрих слів.

1. Виріж із кольорового паперу квадрат зі стороною 15 сантимет-
рів. У нашій книжці використано сім квадратів, але ти можеш 
зробити більше або менше сторінок.

2. Зігни кожен квадрат по горизонталі, а потім розігни його. Цей 
самий квадрат тепер зігни по вертикалі, а потім розігни його.

3. Переверни квадрат і зігни його по діагоналі. Вклади дві сторони 
всередину, як показано на малюнку (див. додаток у кінці уроку).

4. Розправ усі зігнуті квадрати й розклади їх так, щоб лінія діаго-
нального згину проходила згори донизу.



46

Він жив двічіУрок 3. Вимушена зупинка |

5. Наклади маленькі квадрати один на одний так, як показано на 
фото вгорі, і склей їх.

6. Склади свою книжку-розкладайку.
7. Зі зворотного боку можеш приклеїти стрічку й перев’язати 

книгу.

ІІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Висновок. Хто Ти, Господи? Одного разу це запитання прозвуча-
ло з уст Савла, майбутнього великого святого апостола Павла, який 
пізніше напише в листі до церкви у Филипах: «Тож усе я вважаю за 
втрату ради переважного пізнання Христа Ісуса, мого Господа, що я 
ради Нього відмовився всього, і вважаю все за сміття, щоб придбати 
Христа» (Флп. 3:8). Цікаво, що тоді, коли прозвучало це запитання, 
Савл був ученим-теологом, релігійним діячем, надзвичайно відданим 
вірі своїх батьків та свого юдейського народу. А чи знаю я Бога? Чи 
прагну я пізнати Його? Бог — Хто Він? Який Він?

Оповідання для закріплення матеріалу

Патриція Ст. Джон

Молитва п’яти пальців
Андре декілька годин їхав через ліси Північної Канади. Йому подоба-

лося кілометр за кілометром їхати цими необжитими місцями. Він дуже 
втомився, коли нарешті добрався до невеликого готелю, де охоче зупи-
нялися випадкові проїжджі. Метою його поїздки було одне поселення, де 
він повинен був проповідувати, і зараз Андре радів з майбутнього тихого 
вечора.

Але вийшло все по-іншому. Тільки-но він устиг відзначитися в при-
ймальні, як йому назустріч вийшов господар готелю із сяючим обличчям.

— Пастор Джексон! — вигукнув він. — У селищі мені сказали, що ви 
сьогодні будете проїжджати повз. Я дуже радий, що ви тут. Ходімо, ви по-
винні обов’язково випити з нами чашечку кави!

Таке сердечне запрошення Андре не міг відхилити. Трохи пізніше він 
вже сидів біля господаря готелю і слухав його історію.

Господар і його дружина були християнами, але жили дуже далеко від 
міста, тому нерегулярно відвідували богослужіння. Вони були дуже раді, 
що до них завітав пастор. Вони наполягали, аби він залишився на вечерю. 
За вечерею Андре натякнув, що збирається їхати наступного дня, але не 
надто рано. У відповідь на це власник готелю запропонував після сніданку 
провести богослужіння, на яке будуть запрошені і постояльці.
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— Охоче, — сказав Андре. — Але я був би дуже радий, якби і персонал 
готелю міг бути присутнім. Коли я ніс речі до своєї кімнати, то побачив 
жінку, яка мила вікна. Вона була дуже сумна. Коли я привітався з нею, вона 
відвернулася. Але я помітив сльози в її очах.

— А, ви її маєте на увазі, — сказав господар задумливо. — Вона індіан-
ка і багато всього пережила. Я тримаю її тільки із жалю, бо вона втратила 
будь-яке бажання працювати. Я не думаю, що гостям буде приємна її при-
сутність під час проповіді. Вона зовсім не стежить за собою…

— Але, може, вона посидить хоча б коло дверей? — попросив Андре. — 
Я б так хотів, щоб вона теж була під час богослужіння.

Наступного ранку гості дуже здивувалися, коли їм після сніданку ого-
лосили про богослужіння. Багато хто залишився послухати проповідь, 
оскільки в поїздках їм не так уже й часто доводилося бувати в церкві. Вони 
уважно слухали пастора, і деякі тепло дякували йому, але лише одна лю-
дина залишилася, щоб поставити йому кілька запитань. Це була та жінка 
з сумним обличчям, яка непомітно сиділа біля дверей. Коли всі гості розі-
йшлися, вона пішла за пастором у передпокій.

— Пане професоре, — прошепотіла вона, — я ніколи ще не чула, щоб 
хтось так говорив про Бога. Чи не могли б ви навчити мене короткої мо-
литви? Знаєте, у мене немає освіти, але я хотіла б молитися.

— Звичайно, — відповів Андре привітно, — я навчу вас молитви. Ви 
будете вимовляти її щодня протягом тижня, поки я знову не повернуся 
сюди. Тоді ми з вами поговоримо далі.

— Тільки, будь ласка, дуже коротку молитву, сер. Довгої мені не 
запам’ятати.

— Вона дуже коротка — лише п’ять слів, по одному слову для кожно-
го пальця на вашій руці, так що ви не забудете. Ось вона: «Господи, пока-
жи мені, яка я».

Коли через тиждень пастор повернувся, то, привітавшись із господа-
рем, він найперше запитав про ту жінку, яка мила вікна. Господар зітхнув:

— Здається, їй стало ще гірше, ніж раніше. Кожен раз, як я її бачу, вона 
плаче. Якщо це буде так далі тривати, мені доведеться її звільнити. Її пове-
дінка впливає на інших.

Пастор пішов шукати цю жінку.
— Ну ось я і повернувся, — сказав він, заставши її за роботою. — Ви не 

забули тієї молитви? Чи молилися ви кожного дня?
Сльози бризнули з її очей. Вона сплеснула руками:
— Я повторюю її щодня, і мені стає все гірше. Щодня у моїй пам’яті 

спливають нові гріхи, які я коли-небудь зробила, і на серці стає все важче. 
Що ж робити?
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— Я скажу вам, що робити! Не моліться більше цією молитвою. Я на-
вчу вас іншої.

— Тільки короткої, сер. Не забувайте, що я не вчена і не можу багато 
запам’ятати.

— Дуже короткої. Як і раніше — тільки п’ять слів. По одному слову 
для кожного пальця на вашій руці. Ось вона: «Господи, покажи мені, Який 
Ти».

— І як довго я повинна так молитися, сер?
— Ви можете молитися так усе своє життя.
Через кілька років Андре Джексон знову відвідав ті місця, щоб пропо-

відувати в новій церкві, яка нещодавно відкрилася неподалік готелю. На 
цьому богослужінні було дуже багато народу. Андре був вражений вира-
зом радості на обличчях молоді та їхнім співом. Коли він висловив своє за-
хоплення цим, новий пастор сказав:

— Я дуже вдячний Богові за нашу молодь, але це не моя заслуга. Їх 
цього навчила одна сімейна пара, яка живе в цьому районі. Одружилися 
вони не так давно і проводять велику роботу серед дітей та підлітків. Вона, 
як друга мати для всієї молоді. Це незвичайна історія. Жінка індіанського 
походження і зовсім без освіти.

— Мені дуже хотілося б з нею зустрітися, — сказав Андре.
Приваблива, охайно вдягнена жінка підійшла до них і потиснула руку 

гостю.
— Ви мене пам’ятаєте, сер? — запитала вона і засміялася, побачивши 

на його обличчі розгубленість. — Я й не сподівалася, що ви мене впізнає-
те. Пам’ятаєте молитву по слову на кожен палець?

Звичайно, Андре згадав про це. Вона продовжувала:
— Після того, як ви поїхали, я молилася цією молитвою щодня. І Він 

показав мені, Який Він є. Я вчуся все більше любити Його. О сер, я буду 
молитися цією молитвою доти, доки не побачу Його віч-на-віч.

Ця жінка не тільки побачила свої гріхи, а й відвернулася від них, прий-
шовши до Ісуса. Дізнавшись, що всі її гріхи прощені, вона залишила сму-
ток і почала нове, радісне життя, тому що могла тепер дивитися вперед, 
на Христа, і їй не треба було більше озиратися на своє безрадісне гріхов-
не минуле.

«Очисти ісопом мене, — і буду я чистий, обмий Ти мене — і я стану бі-
ліший від снігу… Обличчя Своє заховай від гріхів моїх, і всі беззаконня мої 
позагладжуй.Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму ну-
трі віднови» (Пс. 50:9, 11-12).

Запитання для роздумів: Які два важливі уроки ми можемо винести 
з цієї історії?
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Скарбниця мудрості життєвої

Слухай зараз, грішний друже,
Голос чийсь бринить!
Просить Він, благає дуже
Двері відчинить.
То не пізній перехожий
При погаслім дні —
То благає Сам Син Божий:

«Відчини Мені!»
В твоїм серці — горе, лихо,
Темне там усе.
Увійде й відразу тихе
Світло принесе.
Розжене спокійна мова
Привиди сумні.
Чуєш, стукає Він знову:

«Відчини Мені!»
Відчини для Бога двері —
І з Самим Христом
До блаженної вечері
Сядеш за столом!
Уважай, щоб не проспати,
Бо в твоєму сні
Стихне голос коло хати:

«Відчини Мені!»
Олексій Саранчук

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Аби більше пізнати Ісуса Христа, необхідно подивитися перш за все на 
твердження Самого Господа про Себе. Тому поглянемо на великі Христо-
ві вислови «Я є …». Дітям потрібно виписати істини про Ісуса за наступ-
ними посиланнями:

Івана 14:1-6 3

Івана 11:25, 26 3

Івана 8:12 3

Івана 6:35 3

Iвана 10: 7, 9 3

Івана 10:11 3

Iвана 13:13 3

Iвана 15:1 3

Iвана 13:13 3

Iвана 8:58 3
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Івана 14:1-6 «Промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя. 
До Отця не приходить ніхто, якщо не через Мене».

Iвана 11:25, 26 «Промовив до неї Ісус: Я воскресення й життя. Хто ві-
рує в Мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та 
хто вірує в Мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш в це?».

Iвана 8:12 «І знову Ісус промовляв до них, кажучи: Я Світло для 
світу. Хто йде вслід за Мною, не буде ходити у темряві 
той, але матиме світло життя».

Iвана 6:35 «Ісус же сказав їм: Я хліб життя. Хто до Мене прихо-
дить, не голодуватиме він, а хто вірує в Мене, ніколи 
не прагнутиме».

Iвана 10: 7, 9 «І знову промовив Ісус: Поправді, поправді кажу вам, 
що Я двері вівцям. Я двері: коли через Мене хто ввійде, 
спасеться, і той ввійде та вийде, і пасовисько знайде».

Івана 10:11 «Я Пастир Добрий! Пастир добрий кладе життя власне 
за вівці».

Iвана 13:13 «Ви Мене називаєте: Учитель і Господь, і добре ви каже-
те, бо Я є».

Iвана 15:1 «Я правдива Виноградина, а Отець Мій Виноградар»

Iвана 13:13 «Ви Мене називаєте: Учитель і Господь, і добре ви каже-
те, бо Я є».

Iвана 8:58 «Ісус їм відказав: Поправді, поправді кажу вам: Перш, 
ніж був Авраам, Я є».

V. ОГОЛОШЕННЯ

VI. МОЛИТВА
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Хі д  у рок у

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Вітання. Привітайте дітей із гарним днем. Можете запитати, що цікаво-
го дорогою до недільної школи вони помітили. Зробіть учням комплімент за те, 
що вони помічають красу навколо себе.

Спів. Можете заспівати пісню «Бачу Бога кожен день».

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

2. Наочні матеріали
На столі у вчителя — коробки, на яких заклеєні назви (це можуть бути 

коробки з-під ліків або ж інші — головне, щоб там був напис шрифтом Брай-
ля). Запропонуйте дітям прочитати написи. Запитайте, чому вони не мо-
жуть прочитати? (Бо заклеєні назви стрічкою). А чи є можливість ще яки-
мось чином прочитати назви? (Вони, звісно, ж не зможуть, оскільки не зна-
ють про шрифт Брайля). Скажіть, що наприкінці уроку за бажанням вони 
зможуть прочитати «загадкові» назви.

2. Молитва
«Люблячий наш Господи! Дякуємо за красу, яка навколо нас. За очі, 

що можемо її споглядати. Допоможи цінувати Твої дарунки. Амінь!»

4. Перевірка домашнього завдання

Оцініть виконання домашнього завдання за допомогою наліпок  "
різного кольору на карти, які є у дітей (див. урок 1).

Спонукайте учнів поділитися тим, що Господь казав їм через Біб- "
лію упродовж тижня.

5. Гра-зачіпка «Знайди своїх», або «На дотик»

Виберіть ту гру, яка найбільше підходить для ваших учнів і приміщення, 
в якому ви проводите урок.

Знайди своїх
Усі повинні стати посередині кімнати. Ведучий повертається до грав-

ців спиною і називає будь-яку цифру (наприклад: 6, 8, 4, 3 і т. д.). Це озна-
чає, що всі діти мають вишикуватися групами по 6 людей у кожній. Про-
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те, якщо в якійсь групі буде зайвий гравець, то він має вийти з гри. І якщо 
в групі не вистачатиме гравців, то вся група сідає. Перемагають 2 гравці, 
які залишаться. Перший раунд проводиться як тренування. В другому ра-
унді 2-4 учням (залежно від кількості учнів у класі) зав’яжіть очі і скажіть, 
що вони у грі, але не мають підглядати. Проте дітей, яким ви зав’яжете очі, 
оберіть за певними ознаками (наприклад: усіх хлопчиків зі світлим волос-
сям, чи дівчаток із хвостиком, чи хлопців у джинсах тощо).

Обговорення гри:

Чи сподобалася вам гра? "
Чи складними були правила у першому раунді? "
Чи складними були правила у другому раунді? Кому саме? "
Що б ви змінили у правилах? "
Хто хотів би помінятися місцями з тими, кому зав’язали очі?  "
Чому?
Як ви думаєте, чому саме вам зав’язали очі? "

Висновок
Гра є цікавою доти, доки всі мають однакові можливості. А ось 

коли виникають обмеження… І добре, коли поруч є той, хто допо-
магає у грі, не хвилюючись при цьому, що, можливо, програє сам. 
У житті Бог теж ставить нас у різні умови, хоча і правила для всіх од-
накові. Проте на це є причина.

Сьогодні я хочу з вами поговорити про одного чоловіка, для якого пев-
ного моменту все змінилося. Він «дістав» обмеження — раптово став не-
зрячим. І на це теж була причина…

На дотик
До темного мішка із цупкої тканини складіть 8-10 невеликих предме-

тів: м’яч, ножиці, дирокол, авторучку, олівець тощо (тканина має бути до-
волі грубою). Потрібно на дотик крізь тканину, не відкриваючи мішечка, 
відгадати, що в ньому є. Той, хто відгадає всі предмети, отримує приз.

Обговорення гри:

Чи сподобалася вам гра? "
Чи складними були правила? "
Що ви змінили б у правилах? "
Яку роль у нашому житті відіграють очі, наш зір? "
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Висновок
Гра цікава, але добре, що це лише гра. Справді, за допомогою зору, 

а не тільки дотику ми швидше виконали б завдання. Очі — це вели-
кий Божий подарунок для нас. Завдяки зору ми можемо все бачити і 
безпечно пересуватися, вчитися, допомагати, бавитися і робити без-
ліч доброго. Та чи робимо ми лише добро?

Сьогодні на уроці хочу поговорити про одного чоловіка, який думав, 
що робив добре в очах Бога. Та Господу довелося його зупинити, забрати 
зір, аби цей чоловік зрозумів, що насправді робив лихе.

6. Ілюстрація
На дошці висить карта. Завдання для дітей — знайти місто Дамаск див. 

карту на сусідній сторінці.)

7. Ознайомлення дітей із темою уроку
Підведіть дітей до того, що ви говоритимете про Савла, який ішов у 

Дамаск. Маєте з’ясувати, що з ним трапилося.
Зверніть увагу на те, як Савл перетворився із переслідувача Ісуса на 

Його учня!

8. Виклад нового матеріалу
Прочитайте в ролях історію з Біблії, а голос із неба (голос Ісуса) за-

пишіть на диктофон (фактично в кожному телефоні є така функція) — Дії 
9:1-19.

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

Савл єврейською означає «випроханий». Він був досить не-
примітної зовнішності і зовсім не великого зросту. Один із пись-
менників давнини назвав його Homotricubitalis — людиною за-
ввишки всього лише три лікті. Його латинське ім’я, яким його на-
зивали серед громадян Римської імперії, було Павло — маленький. 
Народився він у Тарсі Кілікійському — вільному місті, яке мало 
права самоуправління. Його рід походив із Веніамінового пле-
мені, що приєдналося до Юди. Початкову освіту Павло здобув 
у Тарсі. Потім його відправили навчатися в Єрусалимський уні-
верситет, де наставником був Гамаліїл.

Події, записані в Діях 9:1-19, відбувалися приблизно в 36-39 ро-
ках. Павло йшов у Дамаск, щоб заарештовувати віруючих, коли 
зустрів воскреслого Ісуса. Тепер він став Божою вибраною по-
судиною, «…щоб нести вістку Мою народам, і царям, і синам Із-
раїля» (Дії 9:15). Три роки Павло звершував служіння в Дамас-
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ку і проповідував Євангеліє у Наваті (Аравія, Гал. 1:17). Згодом 
юдеї в Дамаску змовилися вбити його, проте він утік і прийшов 
до Єрусалима.

Отож прочитайте в ролях історію з Біблії, а голос із 
неба (голос Ісуса) запишіть на диктофон — Дії 9:1-19.

З одного боку, Савл постає перед нами негідним, жорстоким. 
Він був ворогом християн і робив усе можливе для того, аби ви-
корінити їх. Він чигав на них із погрозами і вбивством, тобто пе-
реслідування християн було для нього звичною справою, якою 
він займався постійно. Він почувався тут як риба у воді. Христи-
яни його боялися і тікали, а ті, хто не вірив у погрози, розплачу-
вався життям. Чимало тих, хто повірив в Ісуса, змушені були ті-
кати до Дамаска.

З іншого боку — Савл справді був людиною непорочною за 
законом, чоловіком з високою мораллю, проте гонителем хрис-
тиян (1 Тим. 1:13). Та у власних очах його сумління було чистим. 
Він вважав, що діє від імені Христа і що цим служить Богові (Ів. 
16:2). І у своїй роботі він був дуже ревним і наполегливим. Це 
видно з того, що він розробив план проти віруючих у Дамаску. 
В цьому місті дуже поширилося християнство, там вони були в 
безпеці. І почувши про це, Савл вирішив діяти. Тому випросив 
у первосвященика підкріпленого печаткою листа, який дозволяв 
йому «в’язати і приводити до Єрусалима» всіх. Він не шкодував 
ні чоловіків, ні жінок. Християни Дамаска були нажахані, до них 
дійшла звістка, що йде гонитель. А для них це означало смерть.

Проте милостивий Господь не залишився осторонь ні до 
християн у Дамаску, ні до Савла. І вже дорогою за кілька кіломет-
рів до Дамаска при свідках Він звернувся до нього у світлі. Мож-
ливо, Ісус зробив це в дорозі, а не в храмі, чи вдома, щоб Савл 
виключив елемент розіграшу. Господь зупинив його і поставив 
одне запитання: «Савле, Савле, чому ти переслідуєш Мене?» 
Савл був нажаханий! Той, Кому, на його думку, він служив, на-
справді гонив Його. Відповідь «Господи, що повелиш мені ро-
бити?» є моментом усвідомлення своїх гріховних дій, тобто по-
каянням. Ісусові не довелося двічі повторювати. Господь наказав 
Савлу йти до міста, і той пішов. Люди ж, які йшли з ним, чули го-
лос, але не бачили. Це означає, що Савл і чув, і бачив. Можливо, 
тому Господь і забрав у нього зір, аби той міг сконцентруватися 
на побаченому і почутому, щоб нічого його не відволікало. І він 
на стільки перейнявся, що не їв і не пив три дні. Це не було пове-
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лінням Бога, а його рішенням. Це свідчить про глибину його по-
каяння і усвідомлення своїх гріхів як проти християн, так і про-
ти Христа.

Йому допомогли прийти в Дамаск. І він зупинився на вули-
ці Прямій (зверніть увагу дітей на карту Дамаска, покажіть на 
вулицю Пряму № 14).

Господь використовує Свого учня Ананія. Ананій не відра-
зу погодився на повеління, бо боявся Савла. Він же мав владу 
в’язати християн. Та Господь мав плани на життя Савла, і Ананій 
підкорився Божій волі. Перемігши страх, Ананій увійшов у дім, 
де був Савл, і вчинив усе, що наказав йому Господь. І Ананій, і 
інші християни могли дивуватися перемінам у серці Савла.

Савл перетворився із гонителя Ісуса на Його учня!

9. Обговорення. Використання обладнання та проголошен-
ня основних думок за темою

За допомогою досліду https://youtu.be/FwX3ggzT4kU 
«Удивительный трюк со стрелками, меняющими направление» про-
голосіть основні істини та поставте важливі запитання.

Намалюйте на аркуші формату А4 стрілку чорного кольору — це на-
прямок, в якому рухався Савл. І він вважав, що рухається в одному на-
прямку з Господом. Домалюйте вище паралельно до чорної стрілки черво-
ну стрілку. Червона стрілка символізує напрямок, в якому рухається Ісус. 
Ми з вами щойно обговорювали дії, які робив Савл. Він гнав, в’язав і вби-
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вав християн, думаючи, що це добре перед очима Бога. Його серце було 
порожнім — поставте перед аркушем паперу склянку. Та Ісус його зупи-
нив, відкрив йому його серце — налийте у склянку води, аби та перекрила 
чорну стрілку (стрілки будуть показувати у різні напрямки). Савл поба-
чив, що помилявся. Він покаявся. Минуло три дні — і Бог дав йому зрозу-
міти, що потрібно зробити, аби йти в одному напрямку з Христом. Долий-
те воду в склянку до краю (тепер стрілки в одному напрямку).

Чи чуєш ти запитання, яке ставить тобі Христос? "

Чи бачиш ти те, що Ісус? "

Чи виконуєш ти те, що хоче Господь? "

Чи в одному напрямку ти йдеш із Богом? "

Це ті запитання, які варто поставити собі. Якщо на всі запитання ви 
можете ствердно сказати «ТАК!», то ви готові до зустрічі з Ісусом!

А якщо ваша відповідь «НІ», то у вас є час прийняти правильне рішен-
ня. Але не чекайте, допоки у вашому житті, на вашій дорозі вас зупинить 
Господь. Бо які обмеження Він має дати, аби ви Його почули?

Кожному з нас варто зробити зупинку, аби зазирнути до свого серця. 
І перевірити його. Чим воно наповнене? І чи нічого не відволікає нас від 
Господа? І чи те, що ми робимо, приємне Христу?

10. Вивчення ключового вірша
Цей вірш можна розучити з дітьми за допомогою шрифта Брайля. Ниж-

че коротка довідка про цей метод.

Шрифт Бра́йля — рельєфно-крапковий шрифт для написан-
ня і читання сліпими, розроблений французом Луїсом Брайлем. 
В основі шрифта лежить комбінація шести крапок. Брайль ви-
користав порядок букв латинського алфавіту. Для позначення 
перших букв алфавіту використовують верхні й середні крапки 
шести крапок. Для позначення наступних букв додається ниж-
ня крапка ліворуч, потім — ліворуч і праворуч, потім — право-
руч. Цими ж знаками позначаються і букви українського алфаві-
ту з додаванням спеціальних знаків. Різні комбінації шести кра-
пок дають можливість позначати також цифри, розділові знаки, 
математичні, хімічні й нотні знаки.
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11. Закріплення матеріалу шляхом діалогу з учнями
Запитайте у дітей, чи можуть тепер вони прочитати назви на коробках, 

де заклеєні назви (про них ми говорили на початку уроку, вони весь час пе-
ребувають на видному місці, на столі у вчителя).

Чи замислювалися вони про те, яку роль у їхньому житті відіграє  "
зір?
Як ви розумієте речення: «Має очі, та не бачить»? "
Що в історії з Савлом їх вразило або було цінним? "

12. Рукоділля
Запропонуйте учням зробити закладку. Чому, запитаєте ви? Бо заклад-

ка кладеться на ту сторінку, де ви зупинилися в читанні, або ж на якомусь 
цікавому моменті, який ви хочете відзначити, чи згодом комусь показати. 
Так само і життя має свої зупинки і цікаві моменти, та чи вміємо ми корис-
туватися «життєвими» закладками?

Виберіть виріб, який для ваших учнів буде найбільш вдалим.

Детальніше:
https://goo.gl/b11JG8 — 
создаем оригинальные 
книжные закладки своими 
руками.

Простий спосіб створити мініатюрну закладку. Зручно в тому випадку, 
якщо вам потрібно відзначити відразу кілька сторінок. Декоруємо скріпку 
ґудзиками, стрічками, папером і отримуємо не тільки зручну, але і стиль-
ну річ.

Детальніше: https://goo.gl/b11JG8 — создаем оригинальные 
книжные закладки своими руками.
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III. ПІДСУМОК УРОКУ

Христос говорить до кожної людини і має плани на кожну живу душу. 
Питання полягає в тому, чи готові ми відгукнутися на Його голос? Наше 
життя — це підготовка до зустрічі з Ісусом. Господь посилає нам у житті 
різні ситуації, різних людей і різні обставини, аби ми могли зрозуміти, що 
є головним для нас. Через різні обставини Бог показує нам те, чим напов-
нене серце. Оскільки, наші вчинки відображають наше серце, то у нас є 
унікальна можливість за допомогою Біблії перевіряти себе. Господь хоче, 
щоб усе, що ми робимо, було в Його Ім’я і для Його слави. І щоб із нашого 
серця виливалася любов до Бога та людей. Лишень тоді, ми зможемо дого-
дити Христу. І будемо готові до зустрічі з Ним.

Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, у якій лежать яскраві картки з афоризмами. 

Їм можна зачитати дітям наприкінці уроку).

« Коли ми усвідомлюємо свою роль на землі, нехай скромну і не- "
помітну, тоді лише будемо щасливі, тоді зможемо жити і вмира-
ти спокійно, бо те, що дає сенс життю, дає сенс і смерті» (Анту-
ан де Сент-Екзюпері).

«Час — синонім „життя“». "

« Як ми використовуємо свій час, так і проживемо життя» (Френ- "
сіс Бекон).

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Діти дають відповіді на запитання за темою уроку. Проте запитання 
не прості, вони «невидимі». Як це зробити? Покладіть аркуш паперу, а на 
нього — ще один. Напишіть запитання друкованими літерами, і при напи-
санні сильно тисніть. Таким чином напис переб’ється на перший аркуш. 
Для того, щоб його прочитати, учням потрібно буде простим олівцем за-
малювати папір — і тоді проявиться «втиснений напис», який вони змо-
жуть прочитати. Для кожного запитання — окремий аркуш, щоб більше 
учнів мали можливість дати відповіді.

Отож дозвольте дітям вибрати аркуш і поясніть, як їм прочитати його.
1. Чим «дихав» Савл на учнів Господніх? (Погрозою та вбивством).
2. Що у первосвященика попросив Савл? (Листа).
3. Що почув Савл із неба? (Голос).
4. Хто зупинив Савла дорогою в Дамаск? (Ісус).
5. Що осяяло Савла? (Світло).
6. Скільки днів був незрячий Савл? (Три).
7. Скільки днів не пив і не їв Савл? (Три).
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8. В яке місто йшов Савл? (Дамаск).
9. Як звали учня з Дамаска, якому Господь наказав знайти Савла? 

(Ананій).
10. На якій вулиці зупинився Савл? (Прямій).
11. Що робив Савл у Дамаску? (Молився).
12. Ким був Савл для Господа? (Посудиною, вибраним знаряддям).
13. Що зробив Ананій, щоб Савл прозрів? (Поклав на нього руки і 

промовив…).

Вивчити біблійний вірш з посиланням. "

Розказати історію Савла найкращому дру- "
гу, чи братику, чи сестричці, або ж бать-
кам за допомогою досліду «Удивительный 
трюк со стрелками, меняющими направ-
ление» https://goo.gl/PjwpZd.
Поділитися тим, що Господь казав їм че- "
рез Біблію.

V. ОГОЛОШЕННЯ

VI. МОЛИТВА

Перед початком спільної молитви можна зачитати такі роздуми.

Макс Лукадо
Щодня ми приймаємо рішення. Щодня ми стоїмо перед вибором. Ми 

повинні вибрати одне або друге. Ми не можемо мати і те, й інше. Цей ви-
бір включає в себе:

жалість до себе або самовдосконалення; 3

байдужість або рішучість; 3

млявість або ентузіазм; 3

«чи зможемо» або «яким чином ми зможемо»; 3

«кидай» або «піднімайся»; 3

безпеку або ризик; 3

дотримання зла або подолання зла; 3

«роби, як всі» або «ніколи не здавайся»; 3

співіснування з темрявою або протистояння пітьмі; 3
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руйнування або розвиток; 3

скарги або досягнення; 3

спроби зробити або результати… 3

І ще:

мир або суперечки; 3

свідомий вибір або вдалий збіг обставин; 3

рішучість або розчарування; 3

зростання або смерть; 3

вимогливість до себе або постійне бажання виправдати себе; 3

прагнення інших або свої бажання; 3

прогрес чи деградація; 3

система пріоритетів або безцільність; 3

відповідальність або безвідповідальність; 3

рішення або проблеми; 3

«більше Бога» або «більше всього іншого»; 3

потрапити в довідник «Хто є хто?» або запитувати «Чому я?» 3

Що вибираєш сьогодні ти? Чим ти живеш? І в що вкладаєш свій час?

Молитви дітей. Запропонуйте дітям помолитися про те, аби їхні 
вчинки і життя були приємні Богові, щоб вони ішли в одному напрямку з 
Ісусом.
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Хі д  у рок у

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Вітання. Налагодження контакту з класом.
Проведіть гру «Я бачу, кого любить Ісус». Вчитель чи хтось із дітей го-

ворить: «Я бачу, кого любить Ісус. Це той, хто… (опис дитини)». Діти по-
винні відгадати, хто б це міг бути. Продовжуйте, доки всі учні не будуть 
названі.

ІI. ОСНОВНА ЧАСТИНА

2. Молитва

3. Перевірка домашнього завдання

4. Гра-зачіпка «Мішок з предметами»
Вчитель зав’язує дітям очі та пропонує їм відгадувати предмети на дотик. 

Для цього потрібен мішок, в який необхідно скласти різноманітні предме-
ти: годинник, яблуко, сірники, склянка і т. п. За бажанням, кожен може про-
тягнути руку в мішок і витягнути предмети, наосліп відгадуючи їх.

Обговорення гри. Після гри запитайте у дітей:
Чи легко було із закритими очима відгадати предмети? 3
Як ви почували себе? 3
Які почуття переживають незрячі люди? 3

5. Ілюстрація

« Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд 
власности Божої, щоб звіщали чесноти Того, Хто покликав вас 
із темряви до дивного світла Свого» (1 Петр. 2:9).

Дослід «Із темряви до світла»

Необхідні матеріали: розчин глюкози, метиленовий синій, їдкий на-
трій, вода, дві колби.

Опис проведення досліду: в одній колбі розчиняємо в теплій воді неве-
лику кількість метиленового синього, так щоб розчин став забарвлений у 
синій колір. В іншій колбі в теплий розчин глюкози насипаємо трішки їд-
кого натрію, отриманий розчин виливаємо в розчин метиленового синьо-
го. Спостерігаємо, як синій розчин стає прозорим.
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Наше життя без Бога забруднене гріхом, як цей темний розчин, 
і ми перебуваємо у темряві. Власними зусиллями очистися ми 
не можемо. І тільки тоді, коли ми впускаємо Господа Ісуса Хрис-
та в своє життя, Христос очищає нас.

6. Ознайомлення дітей із темою уроку
Бесіда за запитаннями

1. Чи доводилося вам зустрічати незрячу людину?

2. Чого позбавлені такі люди?
не можуть пізнавати світ за допомогою зору; "
їм важко орієнтуватися в просторі. "

3. Так, люди, які народилися сліпими або через певні причини втра-
тили зір, є фізично сліпими. А чи доводилося вам зустрічати лю-
дей сліпих душею?

4. Чим відрізняються духовна і фізична сліпота?

7. Виклад нового матеріалу
Життя апостола Павла є прикладом переходу від грішного життя до 

святості. По дорозі до Дамаска він почув голос: «Савле, Савле, чому ти 
Мене переслідуєш?» Савл осліп. Голос Ісуса наказав йому йти до Дамас-
ка. Там Савл перебував 3 дні, протягом яких нічого не їв і не пив, а тільки 
молився. Потім Господь послав до Савла священика Ананію, щоб той по-
клав на нього руки, після чого Савл став зрячим і наповнився Святим Ду-
хом. Так Савл прозрів фізично й духовно. Він охрестився і пішов проповід-
увати Христову науку.

Аби зацікавити учнів, зробіть вступ у формі розповіді. Ви може-
те використовувати необхідний реквізит (дитячу ляльку, сувій 
і т. д.).

Одного разу в місті Тарсі жила єврейська сім’я. (Покажіть на карті, 
де розташовується Тарс). Ця єврейська сім’я була з Веніаминового племе-
ні. Веніамин був одним із дванадцяти синів Якова. В цій сім’ї народилася 
дитина — хлопчик.

З народження батьки розповідали йому про Єдиного Істинного Бога. 
Вони навчили його Божих законів і того, як догодити життям Богові. Коли 
хлопчик підріс, його відправили до школи в Єрусалимі, щоб навчався під 
керівництвом учителя, на ім’я Гамаліїл, який навчив юнака усіх Божих за-
конів. І хлопець дуже старався коритися Господнім заповідям. Він належав 
до групи фарисеїв — людей, які навчали інших виконувати Божі заповіді.
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Вивчаючи Слово Боже, ця людина дуже добре знала Божу обіцянку по-
слати Месію, Який врятує людей Своїх від їхніх гріхів. Юнак із нетерпін-
ням чекав того дня, коли Божа обіцянка буде виконана.

Подорослішавши, він продовжував жити в Єрусалимі. День за днем на-
магався прожити життя, щоб догодити Богові і виконувати Його заповіді. 
Він чув новини про групу людей, які говорять, що Месія прийшов. (Вико-
ристовуйте наочності: чорне серце, хрест та відкриту могилу). Ці люди 
сміливо навчали у храмах та всюди, де були, про те, що Бог послав Свого 
Сина Ісуса врятувати людей від їхніх гріхів. Новина дуже турбувала цього 
чоловіка, тому що він не повірив у це. На жаль, багато людей в Єрусалимі 
повірили і стали послідовниками Ісуса.

Цей чоловік особливо обурився, коли почув, як один із послідовників 
Ісуса, на ім’я Степан, навчав про Божі обітниці. Степан насмілився сказа-
ти перед усіма релігійними лідерами, що вони були відповідальні за вбив-
ство Богом обіцяного Месії. І чоловік цей дуже зрадів, коли Степан був за-
битий камінням до смерті.

Як відданий послідовник Бога й охоронець Його законів він знав, що 
цих послідовників Ісуса необхідно зупинити, аби їхня брехня не поширю-
валася далі. Він шукав, де вони збиралися, та кидав їх до в’язниці. Він дуже 
засмутився, тому що їх послання поширювалося навіть за межі Єрусали-
ма, незважаючи на всі заборони й переслідування. Ця людина думала, що 
бореться за Бога і твердо стоїть за Нього. Він не знав, що був насправді 
тим, хто бореться проти Бога.

Хто-небудь хоче відгадати, хто ця людина?
Не усвідомлюючи цього, Савл був ворогом Бога. Він вважав себе пра-

ведним перед Богом, тому що знав Слово Боже і корився всім Його зако-
нам. Він думав, що працював на Бога, намагаючись зупинити віруючих від 
обману, але був насправді ворогом Бога, намагаючись зупинити поширен-
ня Доброї Новини.

Савл вважав, що він виконує місію догодження Богові. Він щирий у 
цьому бажанні, але неправий.

На шляху до Дамаска Савл зустрів Ісуса. Це сталося близько полудня, 
світло було яскравіше, ніж сонце. Світло сяяло так яскраво, що Савл по-
валився на землю: «Савле, Савле, чому ти Мене переслідуєш?» Це був 
страшний досвід для Савла, і він сказав: «Хто Ти Господи?» Голос відпо-
вів: «Я — Ісус, що Його переслідуєш ти». Коли Савл робив боляче віру-
ючим, то переслідував Самого Ісуса. Господь говорив із Савлом, аби той 
зрозумів, що Він є Син Божий, обіцяний Месія. Савл, мабуть, почувався 
жахливо. Він думав, що Ісус був мертвий. Коли ж почув цей голос з неба, 
то зрозумів, що неправий, що бореться проти Божого Сина. Савл зустрів 
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воскреслого Спасителя на своєму шляху до Дамаска і зрозумів, що Ісус був 
Спаситель, обіцяний Богом.

Ісус сказав Савлу йти до Дамаска, де той отримає вказівки, що роби-
ти далі. Коли Бог рятує життя, Він вірний тому, щоб дати інструкції щодо 
того, як слідувати за Ним.

У Дамаску був віруючий, на ймення Ананій. Бог говорив із ним. Люди, 
про яких ми читаємо в Біблії, мають емоції та реакції, подібні до наших 
сьогодні. Якби ви були в домі Ананія і Бог сказав вам йти відвідати Савла, 
як би ви себе почували? Ананій був чесний з Богом щодо свого страху по-
страждати від Савла. Крім того, він є хорошим прикладом довіри та поко-
ри Богу, незважаючи на свій страх. Бог дав йому конкретні вказівки.

Бог обрав Савла для особливої мети. Для того, щоб звіщати про Боже 
Ім’я перед народами, царями і синами Ізраїля. В Бога є мета для кожного з 
Його дітей. «Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які 
Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували» (Еф. 2:10).

Бог дав Ананію завдання, і той слухняно все виконав. Він пішов до Сав-
ла і поклав руки на нього. Відразу сліпота, немов луска, відпала з очей Сав-
ла. Він знову міг бачити. Савл встав, охрестився. Він поїв трішки, аби від-
новити сили.

8. Обговорення та практичне застосування
Дослідження тексту Дії 9:10-19. Заповнення таблиці. Що ми дізнаємося 

про Бога, Савла та Ананія з цього уривка?
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1) В якому стані був Савл після зустрічі з Ісусом?
2) Чи залишив його Господь?
3) Який був план у Господа щодо Савла?
4) Кого використав Бог для досягнення Своїх цілей?
5) Чи легко було Ананію виконати Боже повеління?
6) У результаті якої події відпала луска з Савлових очей?

Боже Світло, яскравіше від денного світла, осяяло душу Савла — 
і в результаті луска з його очей спала.

«Коли ж ходимо в світлі, як Сам Він у світлі, то маємо спільність один 
із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого грі-
ха» (1 Iв. 1:7).

Перебуваючи в світлі Божого Слова, ми починаємо бачити себе, свої 
гріхи та неправильні шляхи. Що ж робити? Чинити так, як Савл. Він мо-
лився, каявся, постив, охристився. Кров Ісуса Христа очищає нас від уся-
кого гріха. А ще ми маємо спільність один з одним. Чи міг би Ананій отак 
спілкуватися з Савлом, якби не Ісус? На прикладі Ананія ми бачимо, що 
Бог використовує інших людей для досягнення Своїх цілей у нашому жит-
ті. Завдяки нашому послуху інші люди можуть отримати благословення.

«Блаженний народ, що знає він поклик святковий, Господи, вони хо-
дять у світлі обличчя Твого!» (Пс. 88:16).
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9. Вивчення ключового вірша
Роздайте дітям по аркушу А4, на якому написане одне слово золотого 

вірша. Нехай діти прикріплять аркуші одне одному на спину. Вчитель чи-
тає вірш, а діти мають стати так, щоб «склався» правильно вірш. Кожен по 
черзі називає своє слово. Учитель розповідає золотий вірш, а діти, коли чу-
ють своє слово, мають підняти руку. Усі разом повторюють вірш.

10. Закріплення матеріалу шляхом гри
Заздалегідь підготуйте запитання для повторення. Учень із зав’язаними 

очима витягує запитання з коробки. Прочитайте йому запитання. Пов’язка 
з очей знімається після відповіді.

11. Рукоділля

Виготовте з учнями дитячу тактильну книгу та відправте її до Клеван-
ського інтернату для дітей з вадами зору.

Тактильна книга — це книга, яку діти з порушеннями зору читають не 
очима, а руками (на дотик). Вона стане цікавою іграшкою для будь-якої 
дитини. Книжка для незрячої дитини — сполучна ланка між нею та навко-
лишнім світом, яка надає знання про речі та поняття, недоступні для без-
посереднього сприйняття. Краще пізнати навколишній світ незрячим діт-
кам допомагають тактильні книги. Для виготовлення пізнавальних так-
тильних книг застосовують тканину, ґудзики, дріт, картон тощо (див. до-
даток у кінці уроку). Теми книг можуть бути різноманітні: вивчення цифр, 
тварин, погоди і т. д.



74

Він жив двічіУрок 5. Луска спала |

III. ПІДСУМОК УРОКУ

Так само, як Савл, багато людей вважають, що вони приємні Богові, 
адже добрі і роблять гарні справи. Вони читають Біблію і ходять до церк-
ви щотижня. Це добрі речі, проте вони не роблять людину приємною Бо-
гові. Існує тільки один спосіб, яким людина може догодити Господу. Вона 
є ворогом Бога, якщо не кається у своїх гріхах і не вірить, що Ісус, Син Бо-
жий, помер на хресті, був похований і воскрес на третій день, щоб врятува-
ти від гріхів. Коли людина повірить в Ісуса, то стає дитиною Божою, а Свя-
тий Дух, живучи в її серці, допомагає догоджати Господу.

Оповідання для закріплення матеріалу

Патриція Сент-Джон

Будинок для Вірджинії
Селище, де жили шахтарі, було так само похмурим, як і життя, яке вели 

його жителі. В селищі було кілька напівзруйнованих хат, дві таверни; ко-
жен чоловік носив при собі ніж. У багатьох жителів було злочинне мину-
ле, і взагалі тут зібралися люди, у яких була дуже вагома причина зникнути 
за ґратами через будь-який злочин перед законом. У селищі панували пия-
цтво, бійки і багато інших пороків.

Найближчий медичний пункт був за кілька кілометрів, і тому, коли од-
ного разу в негожу ніч невідомо звідки в це поселення забрела втомлена та 
знесилена молода жінка, ніхто не знав що робити в таких випадках. Її по-
клали на матрац у покинутій хатині, і поки чоловіки ходили по медичну до-
помогу, жінка лежала, відвернувшись до стіни і закривши очі від утоми. 
Коли ж чоловіки повернулися, було вже пізно. Жінка померла, залишив-
ши новонароджену дівчинку без вказівок, звідки вона, куди прямувала і 
що має статися з дитиною. Шахтарі були в скрутному становищі і не зна-
ли що робити. Все ж вони зробили все необхідне і поховали жінку недале-
ко від річки.

Хтось запропонував відправити немовля на вантажівці до черниць, але 
автомобіль мав приїхати тільки через три дні. Дівчинка не переставала пла-
кати. Всі безпорадно стояли навколо неї, коли несподівано з натовпу вий-
шов старий Чарлі і взяв на руки брудний маленький згорток.

— Залиште її мені, — несподівано запропонував він. — У мене колись 
була така сама. Ти, Томе, знайди пастуха, який пасе кіз на пасовищі, і по-
проси його принести швидше молока, а ти, Джо, спустися до крамниці і не 
повертайся без дитячої пляшечки!

Жителі селища дуже здивувалися. Чарлі був найстаршим із жителів се-
лища, а його хатина, напевно, найбруднішою з усіх. Дуже замкнутий, він 
рідко брав участь у пиятиках і бійках молодших сусідів. Зазвичай він сидів 
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з люлькою в зубах, годинами дивлячись на нерівний, поритий шахтарськи-
ми лопатами пейзаж. Він був дуже мовчазним, тому ніхто не знав про його 
минуле, звідки він і від чого втік.

Дивним був цей мовчазний чоловік Чарлі, однак ніхто не насмілював-
ся заперечити йому.

Чарлі приніс маленьку дівчинку додому і поклав її на брудну шерстяну 
ковдру. З хвилину він стояв у нерішучості. Дуже давно у нього була своя 
маленька дочка, але дружина залишила його і забрала дитину з собою. Він 
не дуже шкодував про дружину, тому що в їхніх стосунках не залишилося 
нічого, крім ненависті, але коли маленька Вірджинія зникла з його життя, 
щось у ньому померло.

— Я назву її Вірджинією, — пробурмотів він, — треба її помити, адже 
моя Вірджинія була чиста, як білосніжна квітка.

Він зігрів на вогні воду і за допомогою грубого шматка мила викупав 
дитину. Але тепер неможливо було загорнути її в брудну ковдру. Чарлі 
пригадав, що на дні скрині у нього лежала нова полотняна сорочка і чис-
тий махровий рушник. Він загорнув її в усе чисте і став ходити по кімнаті, 
намагаючись заспокоїти її голодний крик. Молоко принесли, але чекати 
пляшечку з соскою вже не було сил, і він, відірвавши шматочок махрової 
тканини, змочив його в молоці і дав дівчинці посмоктати. Незабаром вона 
спокійно заснула.

— Їй потрібне ліжечко, — пробурмотів Чарлі, притискаючи маленьку 
голівку до своєї щоки. У ньому пробуджувалася любов до цієї дитини.

Під дошками підлоги у нього зберігалося трохи золота, яке зараз стане 
в нагоді йому, як ніколи.

Дуже обережно він поклав дівчинку на ковдру і відправився до госпо-
даря таверни порадитися. Той запропонував йому порожній пакувальний 
ящик і трохи соломи.

У медичному пункті йому дали багато білих шматків тканини, а в крам-
ниці він придбав пляшку з соскою та деякий дитячий одяг і ковдру.

Всі жителі селища зацікавилися тим, що відбувається, і дитина старого 
Чарлі стала центром їхньої уваги.

Чарлі захоплювався своєю маленькою дочкою. Лежачи у своєму ліжеч-
ку, вона була білою прекрасною квіткою під чистою ковдрою з красиви-
ми оборочками навколо колиски. Але тут він звернув увагу на брудну під-
логу, на тлі якої чиста колиска стояла наче не на місці. І Чарлі вперше по-
чав шкребти і мити підлогу, а коли він скінчив, підлога стала зовсім іншо-
го кольору.

Але тепер, здавалося, підлога не підходила до всього іншого. Стіни 
були закопчені від диму, та й стеля теж. Він абсолютно не помічав цього 
раніше.
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— Я погодую її і віднесу до Тома, — промовив він сам до себе, — а по-
тім піду в крамницю. Мені потрібна щітка, вапно і ще що-небудь, аби зни-
щити комах.

Цілих два дні він трудився, не покладаючи рук, і два шахтарі допомага-
ли йому. А ще один дивився за Вірджинією, яка стала несподіваною причи-
ною всіх цих хвилювань.

На другий вечір Чарлі приніс Вірджинію в оновлений будинок. Дівчин-
ка оглядала білі стіни і стелю серйозними блакитними очима, а потім, не 
кліпаючи, стала дивитися на Чарлі. Старий відчув незручність.

«Який же я, напевно, брудний і неохайний, — він зніяковіло потер сво-
єю великою долонею неголену щоку. — Може, мені треба подивитися на 
себе в дзеркало?» — розмірковував він. Але подібних речей у нього в бу-
динку не виявилося. Чарлі пішов до невеличкої річки. Нахилившись, він 
уважно дивився на своє відображення і хмикнув: «Дійсно, мені треба було 
б причепуритися». Перукар підстриг йому волосся і бороду; в магазині він 
купив нову сорочку, а стару виправ і відклав для роботи. Але зараз він не 
міг ходити на роботу, і як же він був радий, що у нього є невеликий шма-
точок золота. Маленькій Вірджинії сподобалося в новому будинку. А коли 
настало літо, Чарлі частенько став виносити ліжечко у двір, і дівчинка по-
сміхалася блакитному небу і літаючим птахам. «Але ж скоро вона буде си-
діти, потім ходити, — подумав Чарлі — і що вона побачить навколо своїми 
безневинними блакитними очима? Втоптаний бруд, убогі рослини і купу 
сміття? Ні, так не годиться».

І Чарлі став перекопувати свій шматочок землі. Він купив у крамниці 
насіння квітів і посіяв їх. Потім пішов у ліс, нарізав гілок та зробив паркан, 
а його донька схвально агукала. Під впливом теплого сонця і гірського по-
вітря насіння швидко росло, і до того часу, як голівка із завитками знову 
показалася на вулиці, двір став місцем зелені і краси. Огрубілі люди в сели-
щі бачили зміни, які відбуваються з Чарлі, і заразилися від нього любов’ю 
до порядку. Поступово з’явилися інші маленькі садки, деякі будинки були 
побілені й наведені до порядку.

— Чому ми повинні жити, як в свинарнику? — запитували чоловіки 
один одного. Так, дійсно, у них не було причин уподібнюватися до тварин, 
але справжньою причиною їхньої зміни було нове життя дитини, яка не 
вписувалася своєю чистотою в їхнє оточення.

Коли Святий Дух входить у серце людини, Він поступово пе-
ретворює його, робить чистим. Ти можеш відкинути це або при-
йняти. Старий Чарлі зробив нове життя центром своєї уваги. 
І все інше в його житті було погоджено з ним. А те, що не підходи-
ло, повинно було змінитися. Ця історія показує нам, що ми повин-
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ні зробити Христа центром нашого серця, щоб бачити, де ми не-
правильно робимо; Христа — центром, що дає нам силу змінюва-
тися; Христа — центром, що перетворює наше життя Своєю 
красою і любов’ю.

Скарбниця мудрості життєвої
Серед піщаних дюн Фландрії височіє великий дерев’яний хрест із обра-

зом Спасителя в центрі. На самому хресті чітко викарбувані почорнілі, але 
не змиті від часу слова:

Я — Світло. Ви — блукаєте в пітьмі.
Я — Шлях. Не йдете ви за Мною.
Я — Істина. Не вірите Мені.
Я — Правда, і Життя, і вічне Слово.
Учитель ваш, та послуху нема.
Господь — покори Я не бачу.
Я — Бог ваш, але молитесь дарма,
Сумління у молитві тихо плаче.
Якщо ж невдачі, біди з року в рік,
Не звинувачуйте в стражданнях.
Погляньте, на хресті розп’ятий гріх.
Прийдіть до Мене. Досить вже вагання!

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Упродовж тижня молитися за вихованців Клеванського інтернату для 
дітей з вадами зору та усіх незрячих нашого міста. Відправити тактильну 
книгу в інтернат. Якщо є можливість, можна разом відвідати Рівненське 
навчально-виробниче підприємство Українського товариства сліпих. На 
його базі діють гуртки. Можливо, дітям дозволять взяти участь у них.

V. ОГОЛОШЕННЯ

VI. МОЛИТВА
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Хі д  у рок у

І. ВСТУП

1. Вітання. Налагодження контакту з класом

2. Спів (учні співають 1-2 улюблені пісні)

3. Молитва

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

4. Перевірка домашнього завдання
Не забувайте відмічати позначки на картах, які вклеєні в зошитах 

дітей.
Учитель прикріплює до дошки кросворд, за яким перевіряє домашнє 

завдання.

10   П

Е

Р

В 4       К

О А

С М 9       Д
5        П В І О 15  П

3       С Л Я Н 1       С З 16 М А 11  З
13  П Т А Щ 12   А Н А В 14  Т У Н 15 Н 15  К

2        Х Р Е Щ Е Н 6       Н Я В І 7      Д Р 17  О 8       Д Ж Е Н О 17  Г О

Р О П І Н А И М Л Л А И О Е Г Л

И С А И Н Щ М Р Б О Ю

С Т Н К І И А О Е Ю Ч

Т А И Й В С Г С К

И К А У

Я

Н

1. Яке ім’я нашого біблійного героя? (Савл).

2. Кого гнав Савл? (Християн).

3. Як звали першого мученика? (Степан).

4. Чим було побито Степана? (Камінням).

5. Що лежало біля ніг Савла, коли побивали Степана? (Плащі).

6. Що робив Савл із Церквою? (Нищив).
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7. В яке місто йшов Савл? (Дамаск).

8. Яке з названих слів відповідає подіям, які розглядаємо: степ, до-
рога, пустеля, ліс, стежка? (Дорога).

9. Що мав Савл, щоб переслідувати християн? (Дозвіл).

10. Хто дав цей ганебний дозвіл? (Первосвященики).

11. Звідки осяяло світло Савла? (З небес).

12. Як звали чоловіка, якого Господь послав до Савла? (Ананій).

13. На яку вулицю мав піти Ананій, щоб знайти Савла? (Проста).

14. Скільки днів Савл був незрячим? (Три).

15. Продовж речення та встав пропущені слова в кросворд «А він за-
питав: Хто Ти, …? А Той: «Я Ісус, що Його переслідуєш ти. Труд-
но тобі бити……!» (Дiї 9:5).

16. Хто з’явився Савлові у видінні? (Муж).

17. Встав пропущену букву в слові кросворду.

5. Гра-зачіпка до уроку «Зав’язані очі»
Зав’яжіть дитині очі на кілька хвилин, а потім розв’яжіть й запитайте 

про її відчуття. Обговоріть з учнями цей стан. Що хочеться сказати після 
того, як пов’язка була знята з очей? (Відповіді учнів).

6. Оголошення теми та мети уроку. Назву теми учні читають за 
виділеними літерами кросворду та записують у зошити.

7. Виклад нового матеріалу

 Прочитайте Дії 9:18-22.

 Бесіда за прочитаним:

Що зробив Савл після того, як став бачити?  3 (Відповіді учнів)

Що, на вашу думку, означає слово «охристився»?  3 (Відповіді 
учнів).

Учитель. Хрещення — це одне із таїнств Церкви, це виконання пове-
ління Ісуса Христа, це духовний акт смерті для гріха і воскресіння для но-
вого святого життя в Ісусі Христі.

Хрещення є прилюдним свідченням того, що людина присвятила себе 
Богові й тепер назавжди стала Його дитям. Хрещення відбувається че-
рез повне занурення у воду (показати фото з хрещення людей у доросло-
му віці).

Занурення у воду символізує, що людина вмерла для свого колишньо-
го способу життя. Виринання з води вказує на те, що вона ожила для вико-
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нання волі Божої. Людина присвячує себе Самому Богові, не якійсь робо-
ті, справі, іншим людям чи організації. Хрещення і посвята є початком тіс-
них стосунків із Богом, початком близької дружби з Ним (Псалом 25:14).

— Що почав робити Савл після того, коли охристився? (Почав 
звіщати).

Але в тексті є ще одна фраза. Знайдіть її, будь ласка. (Прийняв поживу, 
іншими словами, він поїв).

— Яка буває їжа? (Тілесна і духовна).
— Чим відрізняється тілесна їжа від духовної? (Тілесна — для тіла, а 

духовна — для душі).
— Як часто ви годуєте своє тіло та душу? (Відповіді учнів).
 Від того, як часто ви годуєте свою душу, залежить ваш духовний 

стан.

Учитель наводить приклад із кульками. Для цього потрібно дві 
надуті кульки, одна міцно зав’язана, інша — не дуже. Учитель 
розповідає, що ці дві кульки нагадують нам про душі людей. Одна 
буде символізувати душу людини, яка постійно годує свою душу 
Словом Божим, молитвою, відвідує храм та з радістю свідчить 
іншим людям про Бога, її душа ніби літає від радості (учитель 
легенько підкидає кульку догори), що знає Істинного Бога. Інша 
ж кулька символізує душу людини, яка забуває її годувати духо-
вно, тобто не часто молиться, не читає Слова Божого та не 
відвідує храму, тому її душа поволі ніби здувається і, подібно до 
кульки, яка здута (учитель здуває кульку та скручує її), ця душа 
вже не радіє, не свідчить про Бога, живе для себе, а не для Бога. 
Учитель показує дві кульки: одну — надуту, іншу — повністю 
зім’яту та скручену.

— У якому стані була душа Савла? (Відповіді учнів).
— Що змінило стан душі Савла? (Відповіді учнів).
— Що таке синагога? (Відповіді учнів).
Учитель вивішує на дошку значення слова «синагога», учні записують 

визначення у зошити.

Синаго́га (від грец. συναγωγή— зібрання, спільнота; івр. תסנכ תיב — 
бейт кнессет, тобто дім зборів, зібрань) — юдейський молитовний бу-
динок чи приміщення, де юдеї моляться Богові.

— Яка була реакція присутніх у синагозі на промову Савла? (Відпові-
ді учнів).
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Тепер усі свої знання Савл використовував на доказ того, що Ісус є 
Христос, чим і бентежив юдеїв, які жили в Дамаску.

Людина, яка повірила в Ісуса Христа і починає свідчити про це, часто 
стає неприйнятою в тому середовищі, де раніше була своєю, і саме через 
те, що погляди та серце її змінилися, починає жити за Божими законами, 
а це не завжди подобається суспільству, але завжди подобається нашому 
Небесному Отцю, Який дає сили й мудрості жити в цьому грішному світі 
та перемагати.

8. Вивчення ключового вірша
Учитель, об’єднавши учнів у групи, роздає конверти із завданням: зі-

брати окремі слова в речення й прочитати та вивчити ключовий вірш (по-
трібно роздати конверти зі словами на кожну групу).

«Отже, кожного, хто Мене визнає перед людьми,
1 2 3 4 5 6 7

того перед Небесним Отцем Моїм визнаю й Я»
8 9 10 11 12 13 14 15

(Євангеліє від Матвія 10:32)
16 17 18 19

9. Практичне застосування
Учитель розповідає учням про своє хрещення та життя з Богом.

10. Рукоділля
Виготовлення закладки-пам’ятки, на якій буде наклеєний або написа-

ний ключовий вірш урок.

ІІI. ПІДСУМОК УРОКУ

Ми вже не раз говорили, а сьогодні ще раз пересвідчились у тому, що 
людина, яка визнає себе грішною, усвідомлює свою потребу в спасінні й 
приймає Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, має укласти з Ним 
завіт через святе водне хрещення. Цим учинком вона засвідчує перед ін-
шими людьми, що її життя змінилося, і тепер вона повністю належить 
Богові.

Людина, яка познайомилася з Ісусом Христом і по-справжньому по-
любила Його, завжди відчуває таке бажання й хоче беззастережно викону-
вати Божу волю. Цей процес цілком добровільний, адже не можна любити 
з примусу. Ісус Христос казав: «Якщо хтось хоче йти за Мною, нехай зре-
четься самого себе» (Мр. 8:34). Ми зрікаємося себе, коли робимо все для 
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того, щоб наші особисті бажання не перешкоджали нам виявляти цілкови-
тий послух Богові. Після хрещення виконання Божої волі стає для людини 
головною метою її життя, як написано: «…щоб решту часу в тілі жити вже 
не для пожадливостей людських, а для Божої волі» (1 Петр. 4:2). Вона з ра-
дістю і готовністю виконує велике Боже доручення, яке записане у Єванге-
лію від Матвія 28:19-20: «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 запо-
вів. І ото, Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку! Амінь».

 Після сьогоднішнього уроку кожен із нас може перевірити своє сер-
це, кому воно належить, подумати про те, якою духовною їжею ми харчує-
мо свою душу, чи завжди допевняємося, у чому полягає Божа воля і чи го-
тові виконувати її. Будьмо схожими на апостола Павла, який після зустрічі 
з Христом прийняв хрещення і став відважним послідовником Господа.

Скарбничка життєвої мудрості

« Я зрозумів, що найбільший біль приходить не з далекої плане- 3
ти, а з глибини серця» (Філіп Дік).

« Без ядра горіх — ніщо, так само як і людина без чистого серця»  3
(Г. Сковорода).

Кожна хвилина твого життя — це твій вибір, не втрачай її. Їх так  3
багато, а ти так мало вибираєш.

« Як умерти мусить тiло, що не приймає страви, так завмирає  3
духовно той, хто не слухає Слова Божого, бо воно є поживою 
душi» (св. Діонисій Картагенський).

« Як вiтер зворушує хмари, так Дух Святий зворушує благовісни- 3
ків i надихає їх на те, що вони мають говорити» (св. Григорій 
Богослов).

« Господи, Ти створив мене для Себе, і неспокійне серце моє, аж  3
доки не спочине в Тобі!» (св. Августин).

«Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога» (Мт. 5:8). 3

« Покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у Ім’я Ісуса Хрис- 3
та на відпущення ваших гріхів, — і дар Духа Святого ви прийме-
те!» (Дії 2:38).

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити напам’ять ключовий вірш. "

Перечитати Дії святих апостолів Дії 9:18-22. "

Намагатися щодня читати Біблію. "
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Занотовувати найцінніші думки в духовний щоденник. "

Розповісти рідним та друзям про почуте на занятті. "

V. ОГОЛОШЕННЯ

VI. МОЛИТВА «ОТЧЕ НАШ»
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Хі д  у рок у

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Вітання
Налагодження контакту з класом. Приємний та усміхнений тон, роз-

питайте своїх вихованців про минулий тиждень, а саме про ситуації, які 
вони переживали протягом цих 6 днів. Не забудьте розповісти про себе, 
будьте з ними щирими та відвертими, адже діти — це маленькі психологи.

2. Спів 
«Ти є скала мого спасіння». (Слова та ноти подаються в додатку в 

кінці уроку).

ІI. ОСНОВНА ЧАСТИНА

3. Біблійні персонажі сьогодні — це юдеї, які гнівно налаштовані про-
ти Савла, учні Христові, сам Савл. Розіграємо інсценівку за нижче вка-
заним сценарієм. Отож, одяг для дітей вигадаєте самі, зважайте на стиль 
того часу. Розділіть групу на дві половини, одні будуть за учнів, інші ж — за 
юдеїв. Вибираючи хлопчика, який гратиме Савла, пам’ятайте, що він пови-
нен бути серйозним та вихованим, аби не перетворювати це на забавку.

Савл ходить по кімнаті та імітує проповідь для людей, у цьому випадку 
всі діти — це народ. Після цього він залишається сам у кімнаті, а інші вихо-
дять. Заходять юдеї і розмовляють між собою:

— Потрібно знищити цього чоловіка, він нам усе псує. А що, як люди 
слухатимуть і увірують, навіщо нам ці проблеми? Все, вирішили, дочекає-
мося біля воріт і замордуємо його.

Хтось із учнів підслухав цю розмову і побіг до Савла та повідомив про 
все.

Юдеї стають коло дверей і чатують. Учні прив’язують мотузку до коша 
і протягують через ці двері. Одна або дві дитини тягнуть кошик (підстеліть 
якусь тканину, аби не пошкодити підлоги) з однієї кімнати в іншу, двері — 
уявно це мур, тому юдеї зроблять вигляд, ніби нічого не бачать; коли він 
прибуде на той бік, нехай учні зрадіють.

4. Молитва. Діти моляться на цьому уроці за Божий захист для своїх 
мам, тат, братиків, сестричок, однокласників, за місцевість, у якій живуть.
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5. Перевірка домашнього завдання

Розповідь дітей біблійної історії з минулого уроку, а також роз- "
думи над нею.

Розповідь біблійного вірша з посиланням та його тлумачення. "

Наклеювання кольорових стрілочок, корабликів, або ж слідів.  "
Якщо дитина бездоганно виконала завдання, позначка на карті 
буде червоною, якщо виконала частково — зеленою, якщо ж вза-
галі не виконала — синьою. Ви можете наприкінці року провести 
ярмарок, де діти купуватимуть собі подарунки, перевівши різні 
кольори позначок на карті в іграшкові гроші. Також можете на-
городити ту дитину, яка матиме на карті лише червоні наліпки. 
Відразу буде видно, хто як працював протягом року. Ця загальна 
картина і визначить найпрацьовитішого та найдисципліновані-
шого учня, котрий отримає гарантований подарунок.

6. Гра-зачіпка «Збережи себе»
Умови гри.  Все починається із запитань до дітей (слухайте і допомагай-

те їм):
1. Як зберегти свій дім від пожежі, від грабіжників?
2. Як зберегти свої ноги сухими під час дощу?
3. Як зберегти себе від палючого літнього сонця?
4. Як зберегти себе від укусів комарів?
5. Як зберегти руки незабрудненими?

Принесіть цукрову пудру, посипавши нею пончик для кожного учня. 
Кожна дитина матиме одну-дві спроби з’їсти пончик без використання рук 
і не забруднитися. Звісно, варіантів вирішення цього питання буде небага-
то, але все ж… Коли всі спробують, вам необхідно буде поставити їм най-
головніше запитання, до якого ми й ішли:

Діти, а як же зберегти своє життя? (Слухаючи їхні варіанти, за-
питайте, чому вони думають саме так).

Обговорення гри. Головна відповідь — довірити життя Богові, бо 
все залежить від Бога, все в Його руках.

7. Ілюстрація
На плакаті формату А1 ви починаєте малювати те, що називають діти, 

відповідаючи на ваше запитання «Як люди охороняють себе?» (Охоронці, 
відеоспостереження, високий паркан, собака, пістолет, ґрати на вікнах). 
Так людина охороняє своє тілесне життя. А на другому плакаті також фор-
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мату А1 намальовані ангели і кошик. У нашому випадку кошик — це поря-
тунок для Павла.

8. Ознайомлення дітей із темою уроку. Сьогодні діти пізнають 
одну духовну істину і довідаються про ідеальну охорону для їхнього жит-
тя — Божий захист.

9. Виклад нового матеріалу 

Звучить (із диска) або хтось зачитує з Біблії оповідь — Дії святих 
апостолів 9:23-25

Савл був із Веніамінового племені, єврей із євреїв, фарисей за Зако-
ном, родом із міста Тарса, народжений римським громадянином в багатій 
родині, виховувався під єврейським, грецьким та римським впливом. Без-
сумнівно, він хотів знищити церкву. Після того як він придушив і розігнав 
єрусалимську церкву, кинувся в Дамаск, шукаючи християн, які втекли від 
переслідувань. А коли Савл наближався до Дамаска, його осяяло світло з 
неба і Господь явився йому. Про цю зустріч кілька разів розповідається у 
Біблії (Дії святих апостолів 22:5-16, 26:12-18).

Це було справжнє видіння, а не сон. Його осліпило. З цього часу він став 
служити Христу, Якого він хотів знищити до цього. Отже, Савл стає покли-
каним Богом, проповідує в Дамаску, несе Благу вістку для жінок, чоловіків 
та дітей; сповіщає в синагогах про Ісуса, що Він — Божий Син. А люди ди-
вуються з того, що він говорив, та з нього — адже багато хто знав, що Савл 
переслідував у Єрусалимі людей, які визнавали Христа за Бога. Проте він 
ще більше зміцнявся і непокоїв юдеїв. Коли часу минуло доволі, вони змо-
вилися вбити його, адже він приводив людей до покаяння, і дедалі більше 
їх ставали християнами, дізнавалися про Бога та Його волю. Та Савл дізна-
вся про лихі задуми. Юдеї ж чекали вдень та вночі при воротах, аби вби-
ти його. Звісно, Господь не міг цього допустити, тому Він захистив Савла і 
врятував від загибелі через учнів, які забрали його вночі і з муру спустили 
в коші. Савл знав, Хто Такий Христос, тому і посвятив себе Йому. Савлові 
було байдуже до роботи, до знань, які він опанував у юдействі. Він був бо-
жевільним заради пізнання Христа та Його волі. Він не залишив собі комп-
ромісів, тому йому легко було говорити про Христа. Савл проповідував лю-
дям, знаючи те, що Божий авторитет важливіший від людського.

10. Обговорення. Використання обладнання та проголошення основ-
них думок за темою:

Ісусу не байдужа безпека людей. "

Він думає про шляхи її надання. "
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Докладає зусиль, аби захист був надійним. "

Таким чином Він діє в нашому житті. "

Ісус настільки любить людей, що не може не оберігати їх. "

11. Вивчення ключового вірша. Надрукуйте кожне слово окре-
мо на аркуші формату А4 жирним великим шрифтом. Роздайте кожному 
учневі по одному слову, аби вони по черзі проказували його. Перед дітьми 
також повинен лежати повний варіант вірша, аби вони могли звірятися. 
Вірш потрібно проказати до 5 разів.

12.  Закріплення матеріалу шляхом гри «Ангелова 
охорона»

Знайдіть кілька пар крил, білі мантії або ж великі білі футболки. Вибе-
ріть одну людину, яку будуть оберігати ангели з цими крилами. Також по-
трібно вибрати дітей, які виконуватимуть роль «проблем». Роздрукуйте 
на папері слова — земні негаразди, які можуть трапитися з людиною, на-
клейте їх на одяг цих дітей. Коли негаразди підходитимуть до людини, то 
ангели забиратимуть ці аркушики зі словами і наклеюватимуть їх на себе, 
щоб вони не потрапили на людину.

13. Рукоділля. «КРИЛА МОГО АНГЕЛА-ОХОРОНЦЯ». У додатках 
є ескізи крил ангелів на білому тлі (див. додаток у кінці уроку). Роздрукуй-
те їх у кількох екземплярах, після чого діти виріжуть ці крила і приклеять 
на темний папір. Зробіть заготовку: візьміть білий картон більшого фор-
мату, ніж кольоровий папір, і багато різнокольорового паперу. Дитина ви-
різатиме крила, клеїтиме їх на кольоровий папір, після чого ви цей папір 
приклеїте на білу картонку, яка слугуватиме твердою основою для виробу 
і надасть картині вигляду обрамлення «паспарту» — так, аби вийшли білі 
контури навколо кольорового паперу з крилами. Якщо формати аркушів 
співпадають, то обріжте кольорові аркуші там, де є можливість це зроби-
ти, аби все ж були білі краї — це додасть виробу елегантності. Візьміть із 
собою коректор (декілька), аби діти знизу під крилами могли написати на 
кольоровому папері «КРИЛА МОГО АНГЕЛА-ОХОРОНЦЯ».

ІII. ПІДСУМОК УРОКУ

Сьогодні ми багато говорили про Божу допомогу, про Його добре сер-
це. Він завжди готовий оберігати кожного, хто покличе. Не забувайте, 
діти, молитися до Господа, дякувати за всі вирішені Ним проблеми протя-
гом дня і славити Ісуса за Його охорону над нами! Любіть Бога, виконуйте 
Його заповіді — і ваше життя буде в безпеці.
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Оповідання для закріплення матеріалу

У парі з Ангелом
Тихої осінньої ночі одному трохи пустотливому, проте доброму та від-

вертому хлопчикові наснився Ангел.
— Я — Ангел, — промовив небесний мешканець, — твій Охоронець, 

покликаний допомагати тобі і захищати тебе від біди.
— Тоді де ти був, коли я наступив ногою на старого цвяха? Пам’ятаєш, 

я грав у футбол на шкільному спортмайданчику? — слізно запитав уві сні 
хлопчина і показав перебинтовану ногу.

— Пам’ятаю, — лагідно відповів Ангел.
— Ти що, ходив у їдальню обідати? — кольнув запитанням хлопчик, 

а потім продовжив нарікати: — Скажи мені, будь ласка, а де ти був цього 
літа, коли я сидів на березі озера і ловив рибу, а мій товариш підбіг і нена-
роком провів по моїй руці битим склом? Забув? Чи, може, полетів додому 
вимикати праску, бо перед виходом забув її вимкнути, адже ти щодня пра-
суєш свою білу краватку, чи не так?

— Я пам’ятаю і цей випадок, — так само лагідно відповів Ангел.
— А де ти був, коли я падав із велосипеда і поранив собі коліно? — за-

питав хлопчина і зітхнув. — А ще кажеш — Охоронець… Ех, ти!
Ангел ніжно торкнувся хлопчикового підборіддя. Підвів його голову, 

зазирнув просто в очі і тихенько прошепотів одне слово:
— Поруч.
Запала мовчанка. Вони сиділи один навпроти одного і витирали 

сльози.
— Дивися, — сказав Ангел і показав своє крило. — Ось це — глибока 

рана від того старого цвяха, на який ти наступив ногою. У тебе лише част-
кове поранення, у мене — решта. Рана ще не загоїлася, тому сильно бо-
лить уночі. А ось поглянь на це крило, — Ангел високо підніс його. — Воно 
коротше за інше, бо я загородив твою руку від гострого скла. Довго гоїло-
ся, а ще довше відростатиме. Продовжувати?

— Ні, не треба, — різко зупинив хлопчина свого співрозмовника. — 
Не треба, вибач… Я ж ніколи всього цього не бачив і не знав, — слізно ви-
правдовувалося дитя.

— Тоді дозволь мені тебе запитати.
— Авжеж, запитуй, — винувато кивнув головою хлопчик.
— А де ти був тоді, коли проходило чергове тренування у спортивно-

му клубі? Річ у тім, що того дня твій друг Сашко дуже хотів із тобою по-
спілкуватися, запитати, як правильно вчинити у тій ситуації, що у нього 
склалася. А ти не прийшов. Не почув його. Не порадив. Сашко прийняв не-
правильне рішення, за яке і поплатився.
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Хлопчина мовчав.
— А де ти був, коли твій однокласник лежав у лікарні і хотів почути 

хоч якісь новини про ваш клас? Ти не прийшов, не відвідав, не розрадив. 
Він же сумував. А де ти був минулої суботи, коли твоя старенька бабуся си-
діла біля вікна і чекала на тебе? Їй потрібно було допомогти працювати з 
господарством. Ти ж так і не прийшов. Вона того дня сама мила підлогу…

— Продовжувати? — по-доброму і водночас із дорослою твердістю за-
питав Ангел.

— Не потрібно, я зрозумів. Я все зрозумів. Ми, люди, так хочемо, щоб 
нам служили ангели, а самі не служимо одне одному. Про що ж продовжу-
вати? Візьми мої думки і поклади до свого сейфу. Я хочу працювати з то-
бою у парі.

Ангел ніжно торкнувся вустами хлопчикового чола:
— Все ти розумієш… — багатозначно мовив Ангел і додав: — Вирос-

теш — будеш Людиною.
Після цих слів нічний гість зник. Хлопчина прокинувся. За вікном усмі-

хався ранок. Хлопчик зібрався і побіг до школи. На пішохідному переході 
різко загальмувала машина.

— Я не винен, — вголос сказав хлопець.
А про себе подумав: «Якою ж потрібно володіти силою, щоб спини-

ти «винувату» машину на ходу! Мій Ангел такий сильний. Не був би він 
моїм!»

Тепер хлопчикові потрібно було добре пильнувати за своїми кроками, 
адже він — у парі з Ангелом!

Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки з афоризмами. 

Їх можна зачитати дітям наприкінці уроку)

Божа охорона ліпша від людської. "

Охорона від Бога найсильніша. "

Божий захист ніколи нікуди не зникає. "

Через Свою любов Бог дарує нам охорону. "

Цитати можна роздрукувати для дітей, аби вони поклали їх до своєї 
Біблії.
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IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Творити тиждень «у парі з Ангелом» і на наступному занятті роз- "
повісти про це! Кожна дитина протягом семи днів повинна зано-
тувати приклади зі свого життя, які свідчать про Божу охорону.

Вивчити напам’ять ключовий вірш. "

V. ОГОЛОШЕННЯ

VI. МОЛИТВА

« Дорогий Отче, ми дякуємо тобі за Твій захист над нами, дяку-
ємо за кожен день, який Ти нам подарував, за сили, які Ти даєш. 
Благослови нас, Всевишній Боже, і нехай над нами буде Твоя охо-
рона. Амінь».
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ДОДАТОК

Em D C
Ти є скала мойого спасіння,
Em D Em
Ти сила мого життя,
Em D C
Моя надія, моє натхнення,
Em D Em
Боже! Тебе кличу я.
C  D G Em
В Тебе вірю я, вірю я,
Am D Em
Бо в Тобі є вічне життя,
C  D G Em
Ти любов моя, допомога моя,
Am  H7

На Тебе надіюся я.
Коли журба моє тисне серце,
Ти є потіха моя,
Ти — моя радість, моє Ти щастя,
В Тобі втішаюся я!
Тобі, Господь, я хвалу складаю,
Тобі подяка моя,
Тобі молюсь і Тобі співаю,
Слава Тобі і хвала!
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Хі д  у рок у

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Вітання. 
Налагодження контакту з класом.
Поцікавтеся у дітей, чи всі вони знайомі між собою, чи є хтось новень-

кий (якщо є — то треба познайомитися). Запитайте у дітей, як вони при-
ймають нових людей у свій колектив? А як ставляться до людей, які при-
йшли до них, роблячи перед цим ганебні вчинки? Про одну з таких історій 
ми дізнаємося сьогодні на уроці.

2. Виконання пісні (за вибором учителя).

II.ОСНОВНА ЧАСТИНА

3. Біблійний персонаж сьогодні — Варнава, учень Ісуса Христа, 
один із 70 апостолів.

— Доброго дня, діти! Як вас тут багато зібралося, ви вже всі знаєте 
одне одного? Мене звати Варнава, я був учнем відомого в Ізраїлі вчите-
ля Закону Гамаліїла. Ще з тих часів був знайомий із Савлом. Чи ви чули це 
ім’я? А що ще знаєте про нього? (Розповіді дітей). Ви багато вже знаєте і 
сьогодні дізнаєтеся ще більше про життя апостола Павла, та пам’ятайте го-
ловне, що після зустрічі будь-якої людини з живим Богом життя її зміню-
ється кардинально, історія Павла є тому підтвердженням.

4. Молитва дітей разом із Варнавою
« Святий Боже! Дай нам мудрість пізнавати Істину у Слові Твоєму. 

Відкривай нам, будь ласка, духовні очі, щоб ми бачили Тебе, і вуха, щоб 
чули Тебе, і серце, щоб наповнювалися Духом Твоїм. Даруй нам єдність 
у спілкуванні і пізнанні Тебе. Амінь».

5. Перевірка домашнього завдання

6. Гра-зачіпка «Скажи про себе дві правди й одну неправду»
Умови гри.  Кожен присутній може розказати про себе інформацію 

трьома реченнями. Два твердження мають бути правдиви-
ми, а одне вигадане. Усі присутні мають відгадати, яке твер-
дження було неправдою. Наприклад: Я дуже люблю співати; 
я сама зв’язала цей шарф; я була на Говерлі. (Я не в’язала цей 
шарфа). В ході гри діти більше дізнаються одне про одного.
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Обговорення гри
Чи складно було впоратися з цим завданням? "

Що нового ви дізналися про своїх друзів? "

Чи важко було розпізнавати, де правда, а де брехня? "

У який спосіб ми можемо дізнатися одне про одного? "

7. Ілюстрація

Покажіть дітям аркуш білого чистого паперу, на якому стоїть 
одна чорна невеличка плямка.

Запитайте дітей, що вони бачать. Послухайте відповіді. Багато хто по-
бачить цю чорну цятку.

Суть ілюстрації полягає ось у чому: ми бачимо чорну цятку і не 
помічаємо великої площі білого паперу. Так і з людьми: ми часто по-
мічаємо дрібні недоліки, та не бачимо всього доброго, що є в людині. 
Бог створив нас схожими на чистий аркуш паперу. Та своїми справа-
ми ми багато пишемо на ньому, і тільки Господь здатен очистити нас.

8. Ознайомлення дітей із темою уроку. Ми продовжимо знайо-
митися із життям Павла. Сьогодні дізнаємось, як апостоли зустріли його в 
Єрусалимі, чи легко їм було прийняти Павла.

9.  Виклад нового матеріалу. Звучить (із диска) або хтось 
зачитує з Біблії оповідь — Дії апостолів 9:26-30.

Яка давня і яка сучасна історія! Важко людині, яка змінила своє жит-
тя, переконати інших у тому, що це чиста правда. Якби Павло був один, то 
йому довго довелося б доводити істинність своїх переконань. На щастя, 
Варнава був свідком відродження і деяких подій життя Павла, а тому зміг 
підтвердити правдивість його намірів. Заслужити довіру важко, але під-
тверджувати її ще важче. Тільки силою Духа Святого Павло зумів не зійти 
з обраного шляху.

Кожна особа, яка зустрілася з Христом і прийняла Його викупну жерт-
ву, змінює своє життя. З того часу воно ділиться на дві частини: до і після 
покаяння. Багато людей не відразу вірять таким змінам, особливо якщо та 
людина була дуже грішною, але Господь веде її, дає сили і підтримку через 
інших віруючих, через свою церкву.
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10.  Обговорення та проголошення основних думок 
за темою

Чому Павло прибув в Єрусалим? "

Чому учні Христа боялися Павла і не вірили йому? "

Чи важливо мати однодумців? "

Для чого Господь заснував церкву? "

Що зробили для Павла апостоли? "

11. Вивчення ключового вірша. Для вивчення ключового вірша 
можна взяти клубок ниток. Дитина намотує нитку на палець, говорить 
слово з вірша і кидає клубок товаришу, який має сказати наступне слово. 
Так кидаючи по колу клубок, діти утворять павутинку зв’язків. Це видимі 
ниточки, а ми в церкві з’єднані з однодумцями невидимими зв’язками, які 
скріплює Сам Бог Духом Святим.

12.  Закріплення матеріалу шляхом приготування чаю 
дружби

Завжди, коли люди мали мирні наміри, вони демонстрували це пове-
дінкою, наприклад, подавали один одному руку, показуючи тим самим, що 
вони без зброї і відкриті для спілкування та домовленостей, або сідали за 
одним столом і разом споживали їжу. У деяких країнах донині збереглися 
цілі церемонії примирення. Одна з них — чайна церемонія. Наприклад, у 
Китаї та Японії, щоб взяти участь у чайній церемонії, необхідно було вну-
трішньо підготуватися: звільнитися від усього неприємного, дратівливо-
го, другорядного. Душа повинна наповнитися спокоєм і тишею, звільни-
тися від суєти повсякденного життя. Чайна церемонія сприяла атмосфе-
рі єднання, однодумності між усіма її учасниками. В Англії дуже важливою 
була обстановка чаювання: біла або з неяскравим малюнком скатертина, 
невелика ваза з квітами, серветки, чайний сервіз. А ось в одному із старо-
давніх даоських трактатів мовиться, що «якщо пити чай постійно, можна 
знайти крила і навчитися літати».

Хочу запропонувати вам приготувати «чай дружби» і водночас 
спробувати вирішити деякі конфліктні ситуації, які виникають 
у нашому житті. Діти можуть виконати це завдання за чашкою 
запашного чаю.

Перелік ситуацій і варіантів їх вирішення
1.  Товариш по парті не дав списати самостійну роботу, хоча раніше з 

цим проблем не було. Що робити?
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А) Пересяду до когось іншого, кращого друга.

Б)  Подякую, що нарешті зупинив мене на хибному шляху і запро-
поную позайматися разом.

В) Всім розповім, який він жадібний «заучка».

2.  Два товариші добре ладнають між собою, а сваряться лише тому, 
що вболівають за різні футбольні команди. Ці сварки пригнічують 
обох, бо суперечки доходять інколи мало не до бійки. Що робити?

А)  Визнаю право друга вболівати за команду, яка йому подобаєть-
ся, утримаюся від суперечок.

Б)  Вважатиму, що чим краще будуть грати обидві команди, тим ці-
кавіше буде дивитися матчі, хоча моя команда заслуговує біль-
шої уваги.

В)  Буду уникати розмов про футбол, про матчі буду говорити з 
тими хлопцями, що розділяють мої погляди.

3.  Мені здається, що батьки недостатньо поважають мене і не дають 
тієї свободи, яку мають мої друзі. Що робити?

А)  Нічого їм не скажу, тому що думаю, я не заслуговую на те, що 
мають мої однокласники.

Б)  Робитиму все по-своєму, бо переконаний, що батьки відстали 
від життя і не розуміють потреб сучасної молоді.

В)  Буду намагатися більше спілкуватися з батьками, спробую до-
вести їм вчинками, що я вже дорослий.

4.  Дві подружки-однокласниці посварилися і стали говорити іншим 
дітям одна про одну неприємні речі, плітки. Що робити?

А)  Не буду втручатися у чужий конфлікт і підтримувати будь-кого, 
самі розберуться.

Б)  Підтримаю ту однокласницю, на боці якої буде більше дітей.

В)  Запропоную дівчатам припинити війну, бо вони так розсварять 
увесь клас; якщо захочуть, я виступлю миротворцем.

5.  Ви з’їли печиво, яке лежало на тарілці. Пізніше прийшов брат і по-
чав з’ясовувати, хто з’їв його печиво. Що робити?

А) Скажете, що це ви з’їли і засмієтеся.

Б) Скажете, що це ви з’їли і попросите вибачення.

В) Скажете йому, що ви нічого про це не знаєте.
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6.  До тебе приходили друзі, коли батьків не було вдома. Ви бавилися, 
зачепили і розбили вазу. Що робити?

А) Скажу мамі правду і попрошу вибачення.

Б)  Розкажу про все татові чи комусь зі старших і попрошу допо-
могти купити нову вазу.

В)  Приберу сліди «злочину», а коли мама побачить, то зверну все 
на кота.

7.  Ти не виконав домашнього завдання. Твій учитель просить тебе 
показати йому виконану вправу. Що робити?

А)  Скажеш, що ти його не виконав і готовий взяти на себе 
покарання.

Б)  Скажеш, що ти зробив домашнє завдання, але забув його 
вдома.

В) Скажеш, що хом’ячок з’їв твій зошит.

Чашки для чаювання можна поставити різні і запропонувати ді-
тям вибрати собі чашку самостійно. Далі запропонуйте обгово-
рити причини вибору за допомогою притчі.

Обговорення

Притча про чашку з чаєм
Група випускників відомого університету, які зробили чудову кар’єру, 

якось прийшли в гості до свого старого професора. Під час візиту розмо-
ва зайшла про роботу — випускники скаржилися на різні труднощі та жит-
тєві проблеми. Професор запропонував своїм гостям чай і пішов на кухню 
його готувати. Через якийсь час він повернувся з тацею, заставленою най-
різноманітнішими чашечками — порцеляновими, скляними, пластикови-
ми, кришталевими. Одні були дуже дешевими, інші — дорогими.

Коли випускники розібрали чашки, професор сказав:
— Зверніть увагу, що всі найкращі чашки ви розібрали, а прості та де-

шеві — залишились. І хоча це нормально для вас — хотіти найкращого для 
себе — та це і є джерелом ваших проблем та стресів. Зрозумійте, що чашка 
сама по собі не робить чай кращим. Найчастіше вона є просто дорожчою, 
а іноді навіть приховує те, що ми п’ємо. Насправді все, що ви хотіли, — це 
був просто чай, але не чашка. Проте підсвідомо ви вибрали кращі чашки, а 
потім потай роздивлялися, кому дісталася краща з-поміж них.

А тепер поміркуй: життя — це чай, а робота, гроші, суспільство — це 
чашки. Це всього лише інструменти для підтримування Життя. Те, яку 



103

Він жив двічі Урок 8. Знайомство з апостолами: страх і прийняття|

чашку ми маємо, не визначає і не змінює якості нашого життя. Іноді, зосе-
редившись тільки на чашці, ми забуваємо насолоджуватися смаком само-
го чаю.

Найщасливіші люди — це не ті, котрі мають усе найкраще, а ті, котрі 
здобувають усе найкраще з того, що мають.

То що ж ви хочете: чаю чи чашку?

13. Рукоділля
Ми вже зрозуміли, що добре, коли у тебе є однодумці і справжні дру-

зі. Це — ніби одна команда. А коли команда працює злагоджено, то їй не 
страшні жодні випробування. Цінуймо такими людьми у своєму житті. А 
щоб не забувати про це, пропоную виготовити з паперу кораблик і роз-
фарбувати його. До того ж ми знаємо, що апостол Павло багато подорожу-
вав, і кораблем зокрема. Можливо, маючи такий маленький кораблик, нам 
легше буде прокладати маршрут Павла на картах, які ми маємо.

II. ПІДСУМОК УРОКУ

Оповідання для закріплення матеріалу

Макс Лукадо, оповідання у перекладі Валькова

Ти — особливий
Вемиксвільц — маленький дерев’яний народ, який змайстрував сто-

ляр, на ім’я Ілій.
Ці вемики були дуже різними: хто з великими носами, хто з великими 

очима, хто вищий, хто нижчий, і кожен мав по дві коробочки з мітками у 
вигляді золотих зірочок і сірих плям.

Дерев’яний народ постійно займався тим, що мітив один одного або зі-
рочками, або сірими плямами.

Сірі плями отримували неотесані, щербаті вемики, а зірочки давали 
гладенько виструганим. Окрім того, зірочками нагороджували вемиків, які 
відзначилися якимись талантами: високо стрибали, якщо вміли гарно спі-
вати тощо. А тих, хто не мав талантів, мітили сірими плямами.

Отож вемик, якого звали Пампушок, був одним із тих, кому дістава-
лися тільки сірі мітки. Він старався стрибати високо, як інші, але у нього 
нічого не виходило, і за це його мітили сірими плямами. Коли ж він хотів 
розповісти, чому падає, то пояснення звучали так недоречно, що він отри-
мував ще порцію цих ненависних сірих плям.

«Так йому і треба», — зазвичай говорили дерев’яні чоловічки. І через 
деякий час Пампушок їм повірив. «Мабуть, я і справді нездара», — вирі-
шив він і старався якомога більше часу проводити вдома.
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Якщо ж йому траплялося виходити на вулицю, то він прагнув спілку-
вання з тими вемиками, в яких також було багато сірих плям. З ними він 
почувався спокійніше.

Та одного разу Пампушок познайомився з Люцією. Вона була несхожа 
ні на кого, тому що не мала ні зірочок, ні сірих плям. Одні були від цього в 
захваті. Вони би нагородили її зірочками, але ті відпадали. Інші помітили 
би її сірими плямами за те, що не має зірочок, але і вони до неї не липли.

«Ось би мені таким стати», — думав Пампушок, і одного разу запитав 
у Люції, як це у неї виходить.

— Просто, — відповіла вона. — Я щодня ходжу до столяра Ілія.
— Навіщо?
— Хочеш знати, піди до нього сам, — сказала вона і пішла.
— А він захоче мене бачити? — та запитання залишилося без відпо-

віді. Пізніше, вдома, Пампушок сидів і дивився, як дерев’яний народець 
обдаровує зірками і мітить один одного сірими плямами. «Це неправиль-
но», — сказав він сам собі і вирішив піти до Ілія.

Вузенька доріжка привела Пампушка до майстерні столяра. Пересту-
пивши поріг, Пампушок широко розплющив очі від здивування. Навіть 
звичайна табуретка була заввишки, як він сам, і йому довелося б ставати 
навшпиньки, щоб побачити кришку верстата.

Пампушок перевів подих.
«Здається, я не туди потрапив». Але раптом почув, як хтось кличе його 

на ім’я.
— Пампушок? — голос був сильний і глибокий. — Добре, що ти прий-

шов. Заходь. Дай-но, подивлюся на тебе.
Пампушок підвів очі догори: 
— Ти знаєш, як мене звуть?!
— Звісно, адже я тебе змайстрував. 
З цими словами Ілій підняв і посадив Пампушка на верстат.
— Так, схоже, тобі дісталося багато поганих міток.
— Я не навмисне, Ілію. Я насправді дуже старався.
— Пампушок, мене не цікавить чужа думка.
— Справді?
— Так. І тебе це не повинно турбувати. Не має значення, що дума-

ють інші, головне — що думаю я. А я знаю, що ти ні на кого не схожий, ти 
особливий.

Пампушок засміявся. 
— Ні на кого? Але… у мене ж немає талантів, і фарба на мені облущила-

ся. Чим же я тобі так сподобався?
Ілій промовив дуже повільно:
— Справа в тому, що ти — мій, і тому дорогий для мене.
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Пампушок не знав що й сказати. А Ілій продовжував:
— Я давно чекав, коли ти прийдеш.
— Я прийшов тому, що зустрів Люцію, — відповів Пампушок. — А ска-

жи, чому сірі плями не прилипають до неї?
Майстер тихо заговорив:
— Бачиш, вона вирішила раз і назавжди, що для неї моя думка важли-

віша від того, що про неї думають інші. А ярлики прилипають лише до тих, 
хто дозволяє їм липнути.

— Це ж як?
— А так. Вони прилипнуть, якщо мають для тебе значення. Але чим 

більше ти будеш покладатися на мою любов, тим менше ти будеш думати 
про ці мітки.

— Я не впевнений, що повністю зрозумів тебе.
Ілій посміхнувся:
— Зрозумієш… із часом. А поки приходь до мене щодня, я буду нагаду-

вати тобі, як багато ти для мене значиш.
І з цими словами Ілій підняв Пампушка і поставив на підлогу.
А коли Пампушок ішов, Ілій сказав йому:
— Пам’ятай: саме тому, що створив тебе я, ти не схожий ні на кого. Вір 

мені.
Пампушок ішов додому і розмірковував сам із собою: «Так, думаю, він 

казав мені правду».
І як тільки він так подумав, з нього на землю впала одна сіра пляма.

Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки з афоризмами. 

Їх можна зачитати дітям наприкінці уроку).

« Покладіть на Нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами!»  "
(1 Петра 5:7).

« Бог ніколи не дасть нам сьогодні того, в чому ми матимемо по- "
требу завтра. Проте Він дає щедро все те, що ми потребуємо 
сьогодні».

« Ми не можемо заборонити птахам пролітати над нашою голо- "
вою, але ми не дозволяємо їм сідати нам на голову і вити на ній 
гнізда. Подібно до цього, ми не можемо заборонити поганим 
думкам інколи заходити до нас у голову, але ми не повинні до-
зволяти їм гніздитися в нашому мозку» (Мартін Лютер).

« Діла добрих оновляться, діла злих загинуть» ( " Тарас Шевчен-
ко).

«Краще добре ім’я, аніж добрий єлей». "
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IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити напам’ять ключовий вірш.
2. Перечитати Дії апостолів 9:26-30.
3. Старатися якомога частіше читати Біблію.
4. Дізнатися про життя місіонерів.

V. ОГОЛОШЕННЯ

VI. МОЛИТВА

Нехай кожен охочий помолиться молитвою вдячності Богові за Його 
Сина, церкву Божу і за всіх людей, хто нас підтримує, наставляє, допома-
гає, молиться.
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Хі д  у рок у

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Вітання. 
Дітей зустрічаємо біля дверей класу, запрошуємо їх до фотогалереї, 

пояснюємо, що поводити себе потрібно дуже тихо й уважно слухати екс-
курсовода. Перед уроком готуємо клас, розвішуємо фото усіх дітей групи, 
а також у кінці експозиції фото Варнави і Павла (див. додаток у кінці уро-
ку). Усі знімки закриті тканиною чи папером. Відкриваємо по черзі зобра-
ження і розповідаємо коротко про кожну дитину, декілька хороших, при-
ємних речей. Коли приходить черга Павла, запитуємо у дітей, що вони зна-
ють про нього (найактивніші отримають відмітки на карту), біля фотогра-
фії Варнави затримуємося трохи довше.

Варнава — родом із Кіпру, народився у сім’ї заможних євреїв, був на-
званий Йосипом (у деяких джерелах Іосія). Освіту здобув у Єрусалимі, у 
школі Гамаліїла, був благочестивим і законослухняним громадянином. 
Коли почув проповідь Ісуса, навернувся до віри в Нього, і тоді учні пере-
йменували його у Варнаву, що означає «син потіхи», через його красно-
мовство та вміння переконувати і потішати. Був багатим, мав землю біля 
Єрусалима, але продав її, а всі гроші віддав апостолам. Проповідував про 
Ісуса. Багато людей навернулося до віри через нього.

Обговорення:
Чим схожі Варнава та Павло? "

Чи могли б вони працювати разом? "

Сьогодні ми поговоримо про двох християн, двох друзів, двох 
напарників.

Хто такі напарники?  " (Напарник — той, із ким хтось працює в парі).

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

2. Молитва

3. Перевірка домашнього завдання

4. Гра-зачіпка
Поділіть дітей на пари і запропонуйте їм стати співпрацівниками на де-

який час. Зв’яжіть праву руку одного і ліву другого. Після цього вони зі 
спеціальної скриньки дістають картки із завданнями і виконують їх:
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1. Вирізати із паперу сніжинку.
2. Зробити паперовий кораблик.
3. Запакувати подарунок.
4. Зробити фруктовий салат.
5. Побудувати вежу із паперових скляночок.
6. Намалювати різдвяну листівку.
7. Скласти вірш про Різдво.

(Завдання можна змінити, пристосовуючи їх до ваших дітей). Оціню-
ємо якість та швидкість роботи. За перше місце вручаємо приз, усім ін-
шим — заохочувальні подарунки.

Інтерв’ю з переможцями:

— Чому ви перемогли?
— Що допомогло вам здобути приз?
— Що було найважче?
— Чи легко бути напарниками?

Як правило, напарником бути не дуже легко, бо ми маємо різні харак-
тери, різні думки щодо виконання роботи, різну швидкість і продуктив-
ність праці. Але для чого потрібні напарники? Звернімося до Біблії і про-
читаймо про двох чудових напарників.

5. Читання Біблії: Дії 11:19-26 (читає вчитель або хтось із дітей)

Обговорення:
—  Чому Варнава пішов в Антіохію? (Його послали апостоли підтри-

мати тамтешніх християн).

—  Навіщо Варнава пішов шукати Павла? (Може бути декілька думок 
стосовно цієї події. Ось одна з них: Варнава припровадив Павла в 
Антіохію як того, хто мав спеціальне доручення — проповідувати 
для язичників. А в Антіохії церква стрімко зростала, вона склада-
лася переважно з язичників (греків), тут відкривалося широке поле 
для діяльності. З попередніх уроків ми знаємо про участь Савла в по-
битті Степана. Вірш 19 говорить, що покаяння в Антіохії розпо-
чалося через людей, що прийшли сюди, втікаючи від переслідувань. 
Тобто Павло був однією з причин пробудження, і Варнава вважав 
своїм обов’язком сказати про це Савлу, привести його, щоб антіохій-
ські християни побачили чудо, яке зробив Бог, змінивши ворога учнів 
на їхнього брата. Варнава був сповнений Духа Святого (Дії 11:24) і 
почув голос Божий, що говорив іти до Павла.

—  Яким був результат походу Варнави в Тарс? (Варнава привів Павла, 
і вони цілий рік проповідували в церкві).
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—  Чи стали Павло і Варнава напарниками? Чому? (Відповіді записує-
мо на дошці).

—  Для чого потрібен напарник?

робити спільну справу; 3

переживати за результат; 3

радитися; 3

підтримувати один одного; 3

молитися разом; 3

не сперечатися, бути однодумними; 3

виховувати характер один одного; 3

звітувати один перед одним; 3

вчитися разом. 3

(Ви можете додати свої пункти)

6. Вивчення ключового вірша
Яка найважливіша риса повинна бути в напарника?
Певно, повага і любов до свого співпрацівника і до справи, яку вони 

виконують. І Біблія про це говорить так: «Найперше майте щиру любов 
один до одного, бо любов покриває багато гріхів!» (1 Петра 4:8).

Навіть якщо ваш напарник щось зробив не так, то ви можете з любов’ю 
це виправити, бо так робив Ісус.

Напишіть вірш сати на аркуші молоком. На уроці потримайте його 
над свічкою, щоб з’явився напис. Або напишіть свічкою, а на уроці 
широкою щіткою, вмоченою в густу фарбу, зафарбуйте аркуш, на-
пис залишиться незафарбованим. Спочатку обов’язково спробуйте 
все виконати вдома.

Потрібно як напис з’являється поступово, так само і ми вчимося люби-
ти своїх колег і стаємо для них гарними напарниками поступово.

7. Закріплення вивченого

Для чого потрібен напарник? 3

Чи були Варнава і Павло хорошими напарниками? Чому? 3

Чи можете ви стати напарником для когось? 3

Поговоріть із дітьми про служіння, які вони можуть виконувати 
в церкві залежно від віку. Кому із служителів вони можуть допо-
могти і як?
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III.ПІДСУМОК УРОКУ

Оповідання для закріплення матеріалу

В однієї вдови було три сини, жили вони дуже бідно, і мама, щоб про-
годувати сім’ю, прала білизну багатим людям. Після занять у школі діти 
зазвичай допомагали мамі розносити білизну. Але наступної середи мало 
відбутися шкільне свято, тож мама, щоб діти були радісні, обіцяла звільни-
ти їх від усієї роботи. Хлопчики з нетерпінням чекали середи.

Нарешті бажаний день настав, проте дітей чекало велике розчаруван-
ня: їхня мама оступилася і вивихнула ногу. Покликавши до себе синів, вона 
сказала їм:

— Діти, на жаль, я не можу дотриматися обіцянки, вам доведеться роз-
нести білизну. Мені шкода, але роботу ми маємо виконати вчасно. Ви ж і 
самі розумієте, що інакше я вчинити не можу.

Цікаво, як сини відреагували на слова мами?
— Треба — то треба, — сказав старший буркотливо, — я віднесу білиз-

ну, хоча мені дуже прикро, все наше свято зіпсовано!
— Якби я сказав, що не хочу піти, це все одно нічого не змінило б, — 

промовив другий.
А молодший син, обійнявши рученятами шию мами, ніжно прошепо-

тів їй на вухо:
— Не турбуйся, мамочко, я охоче все зроблю. Я люблю тебе, а тому 

хочу допомогти тобі!
Друзі, чия відповідь принесла мамі радість? А ти завжди готовий допо-

магати? Завжди готовий бути напарником? Це потрібно робити з радістю, 
як для Господа, тоді Ісус буде задоволено посміхатися, дивлячись на тебе.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити золотий вірш.
2. Знайти собі напарника і зробити разом якусь добру справу, на на-

ступному уроці про це розповісти.
3. Подумати, кому зі служителів ти можеш допомагати.

V. МОЛИТВА

Подякуйте Богові за те, що ми не одні в класі, в церкві, що можемо ра-
зом виконувати якусь роботу, що є люди, до яких можемо звертатися по до-
помогу. Попросіть Бога зробити нас хорошими напарниками для інших.
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Варнава

ДОДАТОК
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Апостол Павло
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Хі д  у рок у

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Вітання
Зустрічаючи дітей перед уроком, називайте їх не на ім’я, а за значен-

ням імені, наприклад: «Привіт, Гостинна (Оксана), рада бачити Перемож-
ця (Віктора) тощо».

У класі на стільцях прикріплені аркушики зі значенням імен дітей, ко-
жен має сісти на свій стілець. Якщо комусь важко — допоможіть.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

2. Перевірка домашнього завдання
1. Перевірка ключового вірша. Сьогодні вірш розкажуть усі, в кого 

сірі очі; ті, хто народився влітку; ті, чия мама молодша за тата; і 
той, хто бажає відповідати.

2. Обговорення практичного завдання:
Як звали вашого напарника? "
Чи добрим він був? "
Що ви зробили разом? "
Як відреагували ті, кому ви зробили щось приємне? "
Як ви себе почували після цього? "

Похваліть кожного за добрі справи, наклейте відмітки на карту.

3. Молитва
Помоліться, дякуючи за кожну дитину, за їхні добрі серця, за те, що 

вони виконали завдання, попросіть благословення на тих, кого немає, і на 
проведення уроку.

4. Бесіда
Чи знали ви значення свого імені до сьогоднішнього уроку? "
Хто вас назвав: мама чи тато? "
Хто назвав Ісуса? "
Що означало Його ім’я? "
Наша розмова про імена і їхні значення. "

5. Гра-зачіпка «Перейменування»
Сьогодні ви перейменуєте кожну дитину і будете називати її новим 

іменем упродовж уроку. Заздалегідь зробіть бейджі з іменами дітей, 
називаючи рису характеру, властиву саме цій дитині (лише гарні якості). 



116

Він жив двічіУрок 10. Рік в Антіохії |

Наприклад: привітний, щедра, усміхнена, працьовитий, веселий, добра 
тощо. Бейджі прикріпіть на спину, щоб дитина не бачила свого нового 
імені. Всі інші повинні говорити по одному реченню, що характеризуватиме 
нове ім’я, а перейменований повинен його відгадати. Після цього бейджик 
кріпиться на груди. Наприклад: Привітний: 

— завжди вітається;
— любить людей;
— з ним цікаво;
— усміхнений…

6. Повідомлення теми уроку
Коли ми вперше бачимо людину, то в нас складається певне враження 

про неї залежно від того, як вона вдягнена, як говорить, як себе поводить з 
іншими. Але через якийсь час ми можемо змінювати свою думку. У сучас-
ному світі буває, що людям дають прізвиська, якими називають протягом 
усього життя, інколи навіть не знаючи справжнього імені. І це образливо! 
У біблійні часи дітей називали іменами, що мали певне значення і, як пра-
вило, ця людина, її характер відповідав імені. Наприклад: Яків — хитрий, 
Адам — чоловік, Єва — мати всіх живих… Коли дитина виростала і зміню-
вався її характер, спосіб життя, її особистість, ім’я змінювали інколи самі 
люди, а інколи Бог. Скажімо, Бог змінив ім’я Авраму на Авраам (батько ба-
гатьох), Якову — на Ізраїль, Савлу — на Павло, учні перейменували Йосію 
на Варнаву.

7.  Виклад нового матеріалу. Читання Біблійного тексту: 
Дії 11:26

Історична довідка: Антіохія — третє за величиною місто в 
Римській імперії після Рима та Александрії. Його населення — 
500 000 чоловік. Місто вважалося воротами до великого схід-
ного шляху, розташовувалося на відстані 480 км від Єрусалима. 
Його називали «Царицею Сходу», «Антіохія — красуня» через 
неперевершено гарний дизайн. Місто було прикрашене всім, 
що римська краса, грецька естетика і далекосхідна розкіш мо-
гли створити. Мешканці поклонялися Астарті. Але багато лю-
дей прийняли християнство — і Антіохія стала центром поши-
рення християнства для язичників. Саме тут у 43 році нашої ери 
віруючих почали називати «християнами». Спочатку цю назву 
вживали тільки противники християн, бо віруючі називали себе 
«учнями, братами чи святими», а потім стала загальновжива-
ною. В Новому Заповіті зустрічається тільки двічі (Дії 26:28 та 
1 Петра 4:16).
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Обговорення:

— Хто з вас вважає себе християнином?
— Чому?
— Якою повинна бути людина, щоб називатися християнином?
— Чи всі ті, хто називають себе християнами, гідні цього імені?
— А ти гідний?

Приклад. Одного разу до Александра Македонського привели де-
зертира. «Яке твоє ім’я?» — запитав полководець. «Александр», — 
відповів той. Македонський сильно розгнівався і вдарив солдата так, 
що той аж упав. Полководець сказав: «Або змінися сам, або зміни 
ім’я».

— Александру Македонському було неприємно, що дезертир но-
сить його ім’я. А Ісусу приємно, що ми називаємося Його Іменем?

8. Практичне застосування
Дайте дітям час для тихих роздумів, запропонуйте проаналізувати свій 

характер, вчинки, звички, життя. Нехай кожен запитає себе: «Що Ісусові 
не подобається в мені?» Цю негарну річ потрібно написати на папері, 
скрутити аркуш, перев’язавши ниткою, і повісити на гілку дерева, яку 
ви заздалегідь принесете. Діти цілий тиждень повинні боротися з цією 
поганою рисою чи звичкою. Якщо протягом тижня вона не проявиться 
більше двох разів, папірець знімають і знищують.

9. Молитва
Запропонуйте дітям попросити вибачення у Бога за те, що написане на 

папірцях. Діти моляться тихо, а ви помоліться вголос і попросіть вибачення 
за свої недоліки.

10. Вивчення ключового вірша

«А хто каже, що в Нім пробуває, той повинен поводитись так, 
як поводився Він» (1 Івана 2:6).

— Як поводився Ісус?
— У дитинстві, коли я хотіла кудись іти чи щось робити, мій тато 

завжди запитував: «А Ісус там буде?» Тоді я дуже сердилася, бо не хотіла 
про це думати і відповідати на таке запитання. Проте зараз розумію: це 
єдиний правильний індикатор у нашому житті. Отож, перед тим, як щось 
починати, подумайте, чи є з вами Ісус. Тоді все стане на свої місця, ви 
багато що зрозумієте для себе.



118

Він жив двічіУрок 10. Рік в Антіохії |

ІІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки з афоризмами. 

Їх можна зачитати дітям наприкінці уроку).

« Ми знаємо, хто ми є, але не знаємо, ким можемо бути»  " (Вільям 
Шекспір).

« Удосконалюватися — значить змінюватися, бути досконалим  "
означає змінюватися завжди» (Уінстон Черчілль).

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити ключовий вірш.
2. Боротися зі своїм недоліком.
3. Зробити для себе закладку в Біблію з написом «Ісус там буде?!»
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Хі д  у рок у

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Вітання. Налагодження контакту з класом.
Поцікавтеся в дітей, яким маршрутом вони сьогодні йшли до неділь-

ної школи, чи це була батьківська порада, чи самостійно обраний шлях, чи 
мог ли вони потрапити на заняття іншим шляхом; якщо могли, то чому не 
обрали його.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

2. Біблійний персонаж сьогодні — Савл.

Чоловік, переодягнений у костюм апостола, заходить до класу.

Савл. Доброго дня, дітки! А що ви тут робите?

Відповіді дітей.

Савл. То це ви тут слухаєте різні біблійні історії? А які сторії ви вже 
ізнаєте?

Відповіді дітей.

Савл. А ви знаєте, що у Біблії є історії не лише про Христа, але й про 
його учнів?

Відповіді дітей.

Савл. Ой, як багато ви вже знаєте! Молодці! А чули про апостола Сав-
ла? Ні? Чули? То ось я вам скажу, що оцей самий Савл прийшов сьогодні до 
вас. Радий познайомитися, я — Савл, а ти? А тебе як звати? Дуже приємно! 
А тебе? (Вітається з дітьми за руку).

Відповіді дітей.

Савл. То ви вже почали свій недільний урок, так? Я трохи спізнився, 
пробачте мені. А молитву я пропустив? Ні? Ой, як чудово. Тоді я з радістю 
з вами молитимуся.

3. Молитва

Діти моляться разом з апостолом.

«Святий Боже! Допоможи нам, будь ласка, навчитися сьогодні того, 
чого Ти навчаєш у Слові Своєму. Дозволь нам бути уважними і слухняни-
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ми, відкрий наші сердечка для Твого доброго Слова. Сповни силою Духа 
Святого виконувати заповіді Твої і триматися подалі від гріха. Амінь».

4. Перевірка домашнього завдання
Діти дістають свої карти подорожей. Учитель за маршрутом подорожі 

щоуроку наклеює кольорові стрілочки, кораблики або ж сліди. Якщо дити-
на бездоганно виконала завдання, позначка на карті буде червоною, якщо 
виконала частково — зеленою, якщо ж взагалі не виконала — синьою. Дай-
те можливість дитині для самооцінки.

5. Гра-зачіпка «Карта мандрівника»
Умови гри. Діти діляться на 2 команди-«кораблі», обирається ка-

пітан «корабля». Команда вигадує назву для свого «корабля». Савл ра-
зом із учителем вручає кожній команді карту мандрівника — схематичний 
план кімнати, в якій проводиться заняття, з позначеними певними пункта-
ми. 2 карти різні, проте ціль одна: дійти до певного місця і отримати приз. 
Пунктів може бути 3-4. На кожному з них дітям потрібно пройти усім ра-
зом особливим чином — прострибати на одній нозі, пройти навприсядки 
тощо. Завдання можна варіювати, проте варто зважати на складність, без-
печність та можливість виконання всіма дітками. Савл стежить за однією 
командою, вчитель — за другою, попередньо наголосивши про важливість 
проходження маршруту в пошуку подарунка саме за маршрутом карти. 
Приз нехай буде на відкритому місці, щоб його можна було відразу помі-
тити. Якщо команда пройде всю карту за маршрутом до приза, тоді кожен 
отримає ще й цукерочку. Коли ж діти абияк виконають завдання маршруту 
чи просто побіжать до нього іншим шляхом — отримають лише приз.

Обговорення гри:
Чи складно було впоратися з цим завданням? "
Чи помітили ви свій приз одразу? "
А якою була головна умова гри? "
Кому з вас дуже хотілося відразу побігти і забрати приз, а не ви- "
конувати завдання карти мандрівника?
Що отримали ті, які виконали завдання повністю? "

6. Ілюстрація «Подорож до Кіпру» на фланелевій дошці
Савл. Дітки, у вас сьогодні чудова нагода послухати біблійну історію з 

перших уст. Я вам не лише розкажу цю історію, але й покажу. А ваш учи-
тель мені допоможе.

(Вчитель дістає фланелеву дошку та виставляє фігурки за розповіддю 
Савла).



122

Він жив двічіУрок 11. Інструкція |

Савл. Дітки, скажіть мені, будь ласка, ви слухаєтеся своїх батьків? А чи 
можуть ваші батьки порадити вам щось погане? А свого вчителя неділь-
ної школи ви слухаєте? Він вам радить щось погане? Чи ви думаєте ви іно-
ді, ніби знаєте щось краще від батьків, і що вони кажуть щось не те? Чи за-
вжди вам подобається те, що кажуть вам ваші батьки чи вчителі?

(Діти відповідають)

Савл. Я скажу вам по секрету, що не лише вам не завжди подобається 
те, що кажуть батьки. Розповім одну історію про себе. Про те, як я опинив-
ся на Кіпрі. (Розповідає максимально доступно для дітей Дії 13:2-4).

А знаєте, чому я послухав голосу Духа Святого? Тому, що Господь — 
мій добрий Татко, Який мене дуже любить і знає все краще від мене. У Біб-
лії написано, що Він знав про мене все ще до мого народження — так само 
Він знав усе про вас до вашого народження. Він продумав колір моїх очей і 
шкіри, місце мого народження, яким буде мій голос і навіть розмір взуття. 
Бог покликав мене на служіння і через Святого Духа сказав мені йти саме 
таким маршрутом: через Салевкію — і до Кіпру. Це була моя карта ман-
дрівника від Бога — подібна до тієї, якою ви користувались у грі і шукали 
призи. Ось така моя історія. Саме таким шляхом провів мене Бог.

Але ви вже, певно, трохи стомилися від моїх історій. Стомилися? Ну, 
щоби трохи перепочити, пропоную вам заспівати пісеньку. Оскільки на 
різних територіях, як ви знаєте, люди говорять різними мовами, то й пі-
сеньку я вам запропоную вивчити дуже цікаву — відразу трьома мовами. І 
вона — про те, що я вирішив іти за Ісусом, за Його словом. Співаємо?

Спів пісні «Вирішив йти я за Ісусом/Решил идти я за Иисусом / 
I have decided to follow Jesus» (Слова та ноти подаються в уроці).

Савл. А зараз я пропоную вам зіграти у гру. Хто любить грати в ігри? 
Молодці! А хто з вас найсміливіший? Ну, дуже сміливий? Який геть нічого 
тут не боїться? Є такі? Мені потрібні три добровольці для гри! Сідайте ось 
тут, я вам даю запаковані чудові подарунки.

(Обрані діти сідають, перед кожним — подарунок. Раптом Савл дістає 
телефон із кишені).

Ой, тут у мене один надважливий дзвінок. Я на хвильку відійду, а ви, 
будь ласка, не відкривайте подарунка без мене, домовились? А всіх інших 
я попрошу зіграти у мовчанку. Говорити може лише ваш учитель.

(Виходить. Учитель залишається з дітьми, нагадує прохання Савла 
не відкривати подарунка без нього, але не забороняє дітям, коли ті хочуть 
відкрити, лише нагадує та стежить, щоб у класі був порядок. Пауза триває 
5 хвилин.)
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Савл (заходить до класу). Ну що? Продовжуємо грати? (Дивиться, 
чи діти не розгорнули подарунків, якщо ні — просто на один, два три дає 
команду почати розпаковувати, якщо так — набуває сумного вигляду. За 
послух дітям видається подарунок, цінніший від запакованого).

7. Ознайомлення дітей із темою уроку
Вчитель розповідає дітям про цінність послуху, наводить життєві при-

клади, скажімо, чому батьки радять дітям одягати теплі речі, не слухати 
гучну музику, обережно поводитися із сірниками тощо.

7. Виклад нового матеріалу. 
Звучить (із диска) або хтось читає з Біблії оповідь — Дії 13:2-4.
Господь дав Своїм учням завдання. Проте Він не залишив їх на самотині 

з цим завданням — Він дав їм Свою інструкцію. Чи знаєте ви, навіщо до 
речей кладуться інструкції? Правильно, для того, щоб використовувати 
ту чи іншу річ за призначенням, так вона служитиме своєму господарю 
максимально довго та ефективно. Так, наприклад, якщо ми будемо 
носити портфелик догори дном і не закриватимемо застібку, чи довго 
він нам служитиме? Ні, все повипадає з нього і порозсипається, хоча 
нам, можливо, і видаватиметься, що це весело. А якщо ми, наприклад, 
гратимемо у волейбол не м’ячем, а телефоном, що тоді буде? Чи зможемо 
ми телефонувати? Очевидно, що ні. Тож так відбулося і з апостолами. 
Господь, давши їм особливе завдання розповідати про Нього людям, які 
ніколи про Нього не чули, потурбувався про те, щоб апостоли мали чітку 
інструкцію чи карту, за якою йти. Бо саме за цим маршрутом Господь 
приготував серця людей, щоби вони зрозуміли добру науку Господню. 
Бог сказав до них через Духа Святого, куди йти і що робити. Апостоли ж 
мали вирішити, слухатися їм голосу Господнього чи не слухатися. Знаючи 
про Господню мудрість та любов до людей, апостоли зробили правильний 
вибір — вони послухалися голосу Божого. У Біблії ж Сам Господь говорить: 
«Навчіться від Мене, бо Я тихий і серцем покірливий, — і знайдете спокій 
душам своїм» (Мт. 11:29). У нашій історії апостоли вирішили зробити так, 
як учив Христос — навчитися від Нього, впокоритися і послухати голосу 
Господнього. А тому й пішли тим маршрутом, про який ми читали у Біблії, 
й опинилися на Кіпрі.

9. Обговорення
Чому апостоли опинилися саме на Кіпрі? "
Яким учинком апостоли уподібнилися до Христа? "
Яким чином вони отримали інструкцію від Бога? "
Що робили апостоли перед тим, як отримали від Бога свій «марш- "
рут»?
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10. Вивчення ключового вірша
Для вивчення ключового вірша вам необхідно роздрукувати кольоро-

ві сліди та розкласти їх на підлозі в довільній формі. Деякі зі слідів нехай 
будуть порожні, деякі — з одним словом із ключового вірша. Дітям про-
понується віднайти сліди зі словами та у правильному порядку викласти 
стежинку.

11. Закріплення матеріалу шляхом командної гри
Розділіть групу на 2 команди. Кожній із команд почергово потрібно 

віднайти місце перебування Савла у кімнаті. Одній команді зав’язують очі, 
інша ж виконує роль дороговказів. Перша команда береться за руки і по-
чинає свій рух. Якщо вона рухається у правильному напрямку, то друга ко-
манда співає пісню «Вирішив йти я за Ісусом», якщо в неправильному — 
«Маю мир, як та річка» (пісні можна варіювати). На шляху команди роз-
ставлені перешкоди, які всім потрібно оминути. Коли перша команда до-
сягає цілі — міняються ролями.

Обговорення:
Що таке послух? "
У чому користь послуху? "
Як ви можете тренуватися в навчанні послуху кожного дня? "

12. Рукоділля
Виготовлення всією групою квіточки/сонечка, що є символом послу-

ху. Вчитель дістає вже заготовлену серединку та вирізані великі пелюстки/
промені, кожна пелюстка та промінчик розфарбовуються, діти почергово 
пишуть на них дії, які виражатимуть послух у їхньому повсякденному жит-
ті. Вчителю варто заздалегідь виготовити маленькі квіточки/сонечка, які 
потім можна буде подарувати кожній дитині.

III.ПІДСУМОК УРОКУ

Оповідання для закріплення матеріалу

Пригадаймо оповідання М. Коцюбинського «Маленький 
грішник».

Михайло Коцюбинський

МАЛЕНЬКИЙ ГРІШНИК

ІІ

Другого дня Ярина ледве звелася з постелі; вона взялась за відра, щоб 
піти на роботу, але почула, що не має сили.
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— Чогось я занедужала, Дмитрику, — обізвалась Ярина, — сили не 
маю… Я трохи полежу, а ти побіжи на місто та купи хліба… Ось тобі гро-
ші… Та не барись…

Сумно було Дмитрикові, жалко недужої мами, але тіль  ки до сінешнього 
порога. За порогом він забув і маму, і свої турботи. Сонечко гріло, як і вчо-
ра, небо синіло в високості чисте, безхмарне; струмочки жебоніли щось 
межи собою, по снігу плигали жовтобрюшки та снігурі. Весело! Дмитрик 
з радісним серцем трюхав по льоду, за  тискаюча в жмені гроші на хліб.

Коли це, саме під містом, з’явився Гаврилко з ґринджо  лятами, а на їх 
сиділа Марійка.

— Сідай, підвезу! — гукнув він на Дмитрика.
Дмитрик з розгону наскочив на ґринджолята, мало не перекинув Ма-

рійки, а Гаврилко повіз їх, мотаючи голо  вою та іржучи, мов кінь.
— Тпру! Дай, Гаврилку, я повезу!
Дмитрик скочив з санчат і взявся за мотузок.
— А що се у тебе в жмені? — лапнув його за руку Гаврилко.
— Гроші… мамка на хліб дали.
— Дай сюди!
— Еге, не можна — мамка битимуть.
— Дурний! скажеш: загубив, то й не битимуть. Давай!
Дмитрик, вагаючись трохи, віддав гроші.
— От що я вам скажу, — почав Гаврилко. — Я тому жидкові, що нас 

раз у раз зачіпає, таки нам’яв учора пейси. Але жидок нахвалявся: як збе-
ру, каже, жиденят, тоді не попадайтесь нам у руки. А ми собі знаєте, що? 
Ми собі покупуємо козики, жиденята не посміють підступитись, як пока-
жемо ножі.

Думка купити ножі дуже всім сподобалася. Діти метну  лись до крамниці 
і купили три козики. Лишились ще два шаги, за які не знали, що купити.

— А я їсти хочу!– обізвався Гаврилко.
— І я! І я!.. — скрикнули разом Дмитрик та Марійка.
— Рушай просити, Дмитрику! — загадав Гаврилко.
Та, як на лихо, сьогодні не щастило, хоч Дмитрик дуже жалібно кривив 

обличчя та квилив, мов сирота:
— Дайте сиротині копієчку… згляньтесь над голод  ним!..
Ніхто нічого не давав, а їсти хотілось.
— Ет, що твоє старцювання! От як той дід сліпий, що сидить біля мос-

ту, — ну той має всякого добра повну торбу: там тобі й бублики, й яблука, 
й медівники!.. — облиза  лась на одну згадку Марійка.

В Гаврилковій голові промайнула думка.
— Знаєте, що? Та торба буде наша! — рішив він.
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— Еге, так тобі дід і дасть: ти за торбу, а він тебе костуром! — змага-
лась Марійка.

— Не бійсь! Зробимо так: ти, Марійко, купиш за двоячку булку і пода-
си дідові, а як дід ховатиме її в торбу, ми вдвох з Дмитриком, — я з одного 
боку, а він з друго  го, — черкнем ножем по мотузці… Марійка вхопить тор-
бу та навтікача, а ми за нею!.. Добре, Дмитрику?

— Еге, «добре»! А як дід зверху костуром?
— Не бійсь, не влучить! Гайда!
Сліпий дід співав побожні пісні і не чув свого лиха. Він, ховаючи в тор-

бу булку, обіцяв Марійці «спасеніє ду  шеньки», коли враз почув, що його 
торба кудись сунеть  ся, що її вже нема!

— Калавур! Грабують! — зарепетував дід, але в одповідь на його крик 
залопотіли ноги втікачів.

А Гаврилко паює вже здобич, причаївшись з своїм гур  точком за сто-
сом дров на жидівському подвір’ї.

Дмитрик чує дитячим серцем, що так погано чинити, як вони чинять, але 
боїться й натякнути про се, бо Гав  рилко просвітку не дав би, глузуючи.

Аж ось і вечір. Дмитрик знає, що йому пора вже додо  му, але він боїться 
з’явитися до матері без хліба і без грошей. Адже мати напевне картатимуть 
його! Ся думка так гризе Дмитрика, що він звіряється з нею Марійці.

— Ночуй у нас! — рішає Марійка. — А завтра мати за  буде, і минеться 
тобі отак.

І Дмитрик уперше в житті ночує під чужою стріхою, далеко від матері.
Другого дня знов іграшки, сміхи, ласощі. Але надвечір Дмитрик по-

мічає, що йому чогось мулько на серці. Так чогось кортить додому, до ма-
тері. Хай вже й виб’ють його, аби бути вдома, аби почути голос неньчин. 
Дмитрик не витримує далі, кидає своїх товаришів і біжить додому. Йому 
хочеться пригорнутися до матінки, перепросити її, поцілувати ту руку, що 
не раз пестливо гладила його по головці. Та чи вдома тепер матінка, чи ще 
носять воду? Он іде назустріч та жінка, що вони наймають у неї хату, вона, 
мабуть, знає…

— Тітко, чи мамка вже вдома, чи ще воду носять? — підбігає до неї 
Дмитрик.

Жінка стає і сумно хитає головою.
— Відносила вона вже своє, дитино!.. Вже більш не понесе! — з слізь-

ми в очах каже жінка.
Дмитрик не розуміє гаразд сих слів, але його щось стискає коло серця. 

Він бачить сльози на очах у жінки, і неспокій обхоплює його.
— Сирітка ти нещасний!.. Вже твоя мати десь з Богом бесідує… — ри-

дає раптом жінка і хоче приголубити Дмитрика.
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Але Дмитрик випручується з обіймів і кидається далі. Він усе зрозумів, 
і страшна безнадійність обняла йому серце.

— Матінко моя!.. — кричить він. — Матінко!.. — Сльози течуть йому 
по обличчю, серце маленьке рветься з болю, а Дмитрик біжить все далі і ні-
чого не бачить перед собою. Він давно вже загубив свого картузика, кілька 
разів па  дав на слизькій дорозі, поли з рудої юпки, мов крила, ма  ють за ним 
від прудкого бігу, а він усе біжить далі та голосить:

— Матінко моя!.. Матінко ріднесенька!..
Але що це? Чию це труну везуть на санях?
«Се мою мамку везуть ховати», — думає Дмитрик і що  сили порива-

ється наперед. Він не бачить, що за ним басу  ють коні, не чує, як кричать: 
«стережись!» А коні вже близько, ось вони дихають гарячою парою над 
Дмитриковою головою, ось спиняються над ним, рвуться наперед… і Дми-
трик зникає десь під кінськими копитами…

III

Дмитрик лежить у лікарні. Зламану ногу його взято в лещата; нога вже 
не так болить, як перше, і Дмитрик може підвестись на постелі. Він розгля-
дає простору кім  нату, де лежать хворі, дивиться на сестру-жалібницю, що 
зігнулась над недужим, і зупиняється, врешті, на своєму столикові. Там, 
межи усякими пляшечками з ліками чер  воніє колодочка з його козика. Ох, 
той козик! Він нагадує Дмитрикові стільки прикростей, стільки смутку, 
що Дмитрик не може дивитися на його.

«Може, мама їсти хотіли, як я купував козики… може, вони голодні й 
померли, не діждавшись хліба… Не ска  жуть матінка, не признаються, бо 
нема вже їх на світі… і нікого в мене немає… сирітка я безрідний… Та чи 
виба  чать мені матінка за все, що я накоїв? — думає Дмитрик, не втираючи 
сльози, що скотилась йому на обличчя. — То десь Бог покарав мене: нащо 
було обдурювати усіх, прося  чи для слабої неньки? Нащо було казати, що 
я сирітка?.. От тепер Бог і дав так… А все той Гаврилко: недобрий він хло-
пець, він мене на все підводив… Ні, то я недобрий, що слухався Гаврилка… 
Не вибачить мені Бог, не вибачить…»

І Дмитрик поглядає в куток, де з чорних рам дивиться на його суворе 
обличчя Бога-батька, і здається Дмитрико  ві, що не варт він пробачення, 
що ніхто не дарує йому вини його…

«Що зо мною буде? — турбують думки дитячу голо  ву. — Де я поді-
нусь?.. Хто мене нагодує, хто зодягне мене, каліку непотрібного?.. Знов 
старцювати?.. Ні, не буду, не хочу й бачити того Гаврилка, що навчив мене 
руку про  стягати… Буду щось робити, на хліб заробляти. Добрі лю  ди помо-
жуть… А де ж ті добрі люди? Є! Я знаю, що є! Адже матінка недурно каза-
ли, що світ не без добрих лю  дей!..»
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Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки з афоризмами. 

Їх можна зачитати дітям наприкінці уроку).

« Діти, — будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господеві при- "
ємне!» (Кол. 3:20).

« Бо Я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити Свою, але волю  "
Того, Хто послав Мене» (Ів. 6:38).

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити напам’ять ключовий вірш. 3

Перечитати Дії 13:2-4 3

Намагатися якомога частіше читати Біблію; 3

Занотовувати найцінніші думки у духовний щоденник. 3

Слухатися батьків. 3

V. ОГОЛОШЕННЯ

VI. МОЛИТВА

« Дякуємо Тобі, наш добрий Татку Небесний, за час навчання і 
нові відкриття. Нехай Твоє Слово рясно проросте у наших сер-
дечках, навчить нас мудрості, розуміння, відповідальності за 
прийняті рішення. Дякуємо Тобі, що можемо зустрічатися у не-
дільній школі та разом пізнавати Твою добрість і мудрість. До-
поможи нам бути схожими на Ісуса — бути тихими і серцем по-
кірливими. Амінь».

Діти можуть написати свої молитовні прохання, на які вони хо-
чуть, аби Бог відповів, й обмінятися ними, щоб протягом на-
ступного тижня молилися один за одного.

Вирішив йти я за Ісусом
G

I have decided to follow Jesus.
C  G

I have decided to follow Jesus.
I have decided to follow Jesus.

D7 G
No turning back, No turning back.
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Решил идти я за Иисусом,
Решил идти я за Иисусом,
Решил идти я за Иисусом,
Я не сверну с того пути.

Вирішив йти я за Ісусом,
Вирішив йти я за Ісусом,
Вирішив йти я за Ісусом,
Я не зверну з того шляху.
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Хі д  у рок у

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

Вітання. Запропонуйте тим, хто заходить, розказати про те, що ціка-
вого трапилося з ними на цьому тижні. Потім зробіть висновок: Бог дав 
нам здатність бачити, чути, бути учасниками або свідками різноманітних 
подій, про які можемо потім розповідати іншим.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Біблійний персонаж.
Запросіть на урок 

місіонера вашої місце-
вості. Його візит допо-
може дітям зрозуміти, 
хто такі місіонери і чим 
вони займаються.

Якщо немає можли-
вості запросити на урок 
місіонера, тоді ви може-
те показати відеофільм 
«Аннелі», який розпо-
відає про жінку, родина якої служила Ісусу Христу в 
Афганістані.

Залишаючи свій затишний будинок у Південній 
Африці, щоб служити на передовій духовної битви 
в Афганістані, сім’я Грюнвальд добре усвідомлюва-
ла ризик, на який вони наражають себе, проте не від-
махнулася від Божого заклику.

З відеофільму ви дізнаєтеся про вірність і жер-
товність цієї родини, про її служіння серед ворожого 
до Христа афганського суспільства. Ми сподіваємося, що це свідчення до-
поможе кожному з вас оцінити глибину свого посвячення й слідування за 
Христом.

2. Молитва. Закріпіть на стіні карту світу. Запропонуйте учням помо-
литися за язичницькі країни і за місіонерів, які там працюють. Кожен не-
хай молиться за іншу країну. Позначте ці держави на карті. Або ж можна 
використати молитовну карту «Голосу мучеників» (карту роздрукуйте з 
додатків у кінці уроку).

Аннелі

https://goo.gl/Djukoi
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3. Перевірка домашнього завдання

4. Гра-зачіпка «Ім’я із сірників»
Роздайте кожному вихованцю по 5 сірників. Із цих сірників вони повин-

ні викласти своє ім’я (сірники можна ламати).
Дайте дітям ще по 10 сірників. Вони повинні на першу букву свого іме-

ні викласти із сірників рису характеру або ж значення їхнього імені.
Можна обмежити дітей у часі. Того, хто впорається першим, нагоро-

діть призом.
Обговорення гри:

Чому людині дається при народженні ім’я? 3

Які критерії беруть до уваги батьки, називаючи новонароджену  3
дитину?
Чи подобається вам ваше ім’я та чи б хотіли ви його змінити? 3

5. Ілюстрація. Дослід «П’ять копійок чи м’яч»

Діти побачать, що навіть добрі серця обтяжені гріхом.

Головна істина: ми можемо присвятити своє життя Богу, незважаючи 
на нашу гріховну природу.

Необхідні матеріали:
— тенісні м’ячі;
— монети номіналом 5 копійок;
— форма для торта.

Поставте форму для торта. Люди завдають болю не одному. Наші 
серця обтяжені ненавистю та егоїзмом.

Візьміть монетку. Вона буде позначати серце, наповнене ненави-
стю. Візьміть тенісний м’ячик. Він буде означати добре і велике серце. 
Візьміть монетку в одну руку, а м’ячик — в другу. Витягніть обидві руки 
перед собою. Уважно дивіться! Випустіть і монетку, і м’ячик з рук, вони 
впадуть на форму для торта й одночасно торкнуться її.

Це неправильно! Ось тепер ти спробуй! Дайте монету і м’яч комусь 
із учнів і дивіться, що буде. А вийде те саме. Виходить, що яким би не було 
наше серце — хорошим, поганим чи повним ненависті — у кожного з нас в 
серці гріх, і ми потребуємо прощення, яке дарує нам Ісус Христос. Давайте 
присвятимо своє життя Йому і станемо в Ньому новим творінням.

Результати лабораторного досліду
Що потрібно зробити, щоб змінилося твоє серце, аби отрима- "
ти нове життя в Христі? (Покаятися в гріхах, присвятити своє 
життя Христу).
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Як зрозуміти, що моє серце дійсно змінилося? "

6. Ознайомлення дітей із темою уроку
1) Розділіть дітей на дві групи. Перша група розповідає про Савла, 

до його зустрічі з Ісусом дорогою в Дамаск. Друга група — про 
те, що сталося з Савлом після зустрічі з Ісусом.

2) Розгляньте основні відомості про Савла:
Дії 7:58 — знайомство з юнаком Савлом під час побиття Сте- 3
пана.

Дії 8 — Савл продовжує переслідувати церкву. 3

Дії 9 — навернення Савла під час подорожі в Дамаск. 3

Дії 9:19 — Савл (поки ім’я без змін) починає проповідувати  3
Христа в Дамаску.

Дії 13:1-3 — Савл і Варнава (до цих пір ім’я не змінене) під про- 3
водом Святого Духа вирушають на місіонерське служіння.

Дії 13: 4 — Савл і Варнава відпливли на Кіпр. 3

Дії 13: 9 — відбувається «зміна» імені з Савла на Павло. 3

Дії 13-28 — Савл, під ім’ям Павло, фігурує до кінця книги Дії  3
святих апостолів та інших книг Нового Заповіту.

Біблія не каже нам про те, чому, як або коли ім’я Савла було змінено на 
Павло. У книзі Дії Лука просто визначає Савла як того, кого також назива-
ють Павлом.

«Але Савл, що й Павло він, переповнився Духом Святим і на нього 
споглянув…» (Дiї13:9).

Отож, чому ж Савл відтепер став послуговуватися іменем Павло? Да-
вайте проведемо своє дослідження.

Різноманітні біблійні коментарі подають дві можливі причини.

7. Виклад нового матеріалу
Савл мав також і друге ім’я — Павло. Мати подвійне ім’я було досить 

поширеним явищем у ті часи. Як римський громадянин Павло мав два, а 
можливо, і три імені (Женевська Біблія). Савл був юдеєм, народженим 
у римському місті Тарс. Савл (що означає «випрошений») — єврейське 
ім’я, Павло (що означає «малий») — римське. Савл — «обрізаний восьмо-
го дня, з роду Ізраїля, з племени Веніяминового, єврей із євреїв, фарисей 
за Законом. Через горливість я був переслідував Церкву, бувши невинний, 
щодо правди в Законі»(Фил. 3:5-6). Він користувався цим іменем, доки не 
зустрівся з Ісусом та почав проповідувати його не євреям — язичникам. 
Тоді він став відомим під своїм римським іменем Павло як «апостол пога-
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нів» (Рим. 11:13). Використання Павлом його римського імені має зміст, 
оскільки він усе глибше і глибше занурюється у язичницький світ. Уільям 
МакДональд у своєму коментарі говорить, що використання імені Павло 
вказує на все більше поширення Доброї Новини серед язичників.

Використання римського імені підходило для людини, яка проголоси-
ла, що «для всіх я був усе», для юдеїв я був як юдей, щоб юдеїв придба-
ти», «для слабих, як слабий, щоб придбати слабих» і все заради Євангелія 
(1 Кор. 9:19-23). Використання свого римського імені дозволить Павлу на-
близитися до язичників, до яких він був посланий, стати зрозумілим їм та 
доступним.

Також можливо, що Павло відмовився від використання свого єврей-
ського імені Савл і вирішив використовувати ім’я Павло, що означає «ма-
лий», тому що він хотів стати меншим, для того щоб представити Христа 
більшим (див. Ів. 3:30). Його нова сутність відображала нове життя в Ісу-
сі Христі, духовне народження. Після зустрічі з Ісусом дорогою в Дамаск 
він став новою людиною з новим серцем. «Старий» Савл став минулим 
і перше ім’я мало бути відкинуте. Павло сам називає себе «найменшим з 
Апостолів». Гра слів чи глибока суть? Той, хто гнав Христа, став покірним 
Йому слугою, і слово «малий» відзначало смирення у служінні, яке харак-
теризувало Павла впродовж його апостольства кар’єри.

8. Обговорення.
Використання обладнання та проголошення основних думок за 

темою:
Розділіть учнів на дві групи, які будуть проводити дослідження, чому 

Савл став користуватися ім’ям Павло.
Перша група, використовуючи нижчевказані місця з Біблії, доводить, 

що Савл став Павлом, тому що почав виконувати Божу місію — бути апос-
толом поганам.

Рим.1:1 3
Рим.11:13 3
1 Тим. 2:6-7 3

Друга група, використовуючи слова самого ж Павла, доводить, що 
Савл став Павлом, тому що зайняв при цьому смиренне становище.

Кол. 3:12 3
Фил. 2:3 3
Еф. 4:2 3
1 Кор. 15:9-10 3

Після опрацювання біблійних віршів кожна група вибирає спі-
кера, який аргументує думку своєї команди.
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9. Вивчення ключового вірша
Павло став «новою» людиною, яка відправилася у подорож свідчити 

людям про Христа. В різних народів є своєрідні звичаї привітання. Вивча-
ючи ключовий вірш уроку, можна ознайомитися з тим, як вітаються у різ-
них країнах. Учні стають у пари. Перший вихованець говорить першу час-
тину вірша «І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в 
тілі тепер», другий відповідає: «живу вірою в Божого Сина, що мене по-
любив, і видав за мене Самого Себе» Промовляючи посилання Гал. 2:20, 
учні тиснуть один одному руки, дають «п’ять», роблять поклін, реверанс 
тощо.

Україна, Росія, Білорусь.  3 Люди при зустрічі бажають один одно-
му здоров’я і обмінюються дружнім рукостисканням.

На  3 Філіппінах руки стискають лише злегка, а сильне рукостис-
кання знаменує агресію.

Таджики 3  завжди обіймають руку того, хто вітається, двома до-
лонями. Простягнена лише одна рука у відповідь символізує гли-
боку зневагу.

На півночі  3 Африканського континенту праву руку підносять до 
чола, до губ і до грудей. Це означає: «Я думаю про тебе, я гово-
рю про тебе, я поважаю тебе». До цього дня найбільш кумедни-
ми залишаються вітання африканських племен. Акамба в Кенії 
на знак глибокої поваги плює на зустрічного, а представник пле-
мені Масаї при зустрічі спочатку спльовує, а потім плює на влас-
ну кисть руки і тільки потім дозволяє її потиснути.

У Замбезі  3 прийнято при зустрічі плескати в долоні і робити ре-
веранс.

Представники одного народу в  3 Китаї при зустрічі самі собі по-
тискають руку.

У деяких  3 індіанських племен в Америці при зустрічі треба сісти 
навпочіпки. Така поза вважається наймиролюбнішою.

Деякі 3  індіанські народи при зустрічі роззуваються.

Тибет 3 . При зустрічі люди знімають головний убір правою ру-
кою, а ліву руку закладають за вухо і висовують язик.

Країни Латинської Америки. 3  При зустрічі прийнято обіймати-
ся, навіть якщо це малознайома або зовсім не знайома людина.

Лапландія 3  (регіон у Фінляндії, Швеції і Норвегії). При зустрічі 
люди труться один об одного носами.
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Японія 3 . При зустрічі люди кланяються одним з трьох видів по-
клонів: найнижчим, середнім із кутом 30 градусів або легким.

Китай 3 . При зустрічі люди кланяються з витягнутими вздовж тіла 
руками.

Індія 3 . Люди на знак вітання руки складають докупи і шанобливо 
притискують їх до грудей.

Арабські країни.  3 При зустрічі люди схрещують руки на грудях.

Самоа 3  (острівна держава в Тихому океані). При зустрічі люди об-
нюхують одне одного.

Франція 3 . При зустрічі і прощанні в неофіційній обстановці при-
йнято цілуватися, притискаючись одне до одного щоками по чер-
зі і посилаючи в повітря від одного до п’яти поцілунків.

10. Закріплення матеріалу

І все ж таки Савл і Павло — це одна і та ж сама людина чи різні?  "
Який із них вам більше подобається і чому?
Як ви думаєте, яким із них був задоволений Бог? Чому? "

Що так сильно змінило життя Савла? "

На вашу думку, чи зміг би Савл змінитися без Христа? Чому? "

Чи може Христос змінити сучасну людину? А особисто тебе? "

11. Рукоділля
Виготовляємо «Молитовне колесо», яке допоможе нам щодня моли-

тися за місіонерів. Роздрукуйте дві частини колеса на цупкому папері (див. 
додаток у кінці уроку). Виріжте. З’єднайте обидві частини цвяшком. Офор-
міть виріб.

ІІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Оповідання для закріплення матеріалу

Георгіце Стратулат. Румунія

Що ти знаєш про Бога?
Це питання завжди збивало з пантелику Георгіце Стратулат, навіть 

коли він ставив його своїй дружині. Для офіцера поліції з трансільвансько-
го містечка в Західній Румунії існування Бога, звичайно ж, було чужою 
концепцією. Йшов 1983 рік. Стратулат, капітан сумнозвісної таємної по-
ліції комуністичного уряду країни, вистежував і заарештовував членів ме-
режі підпільних церков, що діє в місті Хунедоара. Він проводив нальоти і 
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погроми церков, а також спалював відразу понад тисячу Біблій, зібраних 
колегами.

У 1970-ті і 1980-ті роки клімат для християн в Румунії був украй воро-
жим. Можливо, такі гоніння і не були несподіванкою для християн, якщо 
взяти до відома злодіяння, скоєні попередниками комуністів — нациста-
ми. Наслідки захоплення країни нацистами були настільки страшні, що пе-
реслідувані євреї відчули полегшення, коли в кінці Другої світової війни до 
Румунії ввійшли радянські війська. (Під керівництвом маршала Іона Анто-
неску тільки в їхньому місті залізна гвардія нацистів винищила понад чо-
тири тисячі євреїв. У Бухаресті також було вбито безліч євреїв, які пра-
цювали на бойнях, а їхні понівечені тіла висіли на гаках, на яких раніше 
оброб ляли туші тварин. Існують відомості про висловлення Гітлера, що 
Румунія «переплюнула Німеччину» в прагненні позбутися єврейського 
населення. В цілому в 1940 році було вбито понад сто п’ятдесят тисяч ру-
мунських євреїв).

Проте захоплена комуністами Румунія на початку ХХ століття теж не 
була раєм для віруючих. Комуністи знищили столітню християнську спад-
щину країни, і релігія перейшла в підпорядкування державній владі. Мо-
настирі закрили або віддали під склади, музеї. Керівники церкви, які не 
підкорялися державній владі, були ув’язнені, їх катували і часто присуджу-
вали до смертної кари. Одним із таких пасторів був Річард Вурмбранд, що 
відкинув атеїстичну філософію комунізму і пішов у підпілля, пошепки про-
водив церковні богослужіння в квартирах румунських багатоповерхівок і в 
стінах будинку ховав друкарські верстати, на яких друкувалась християн-
ську літературу непомітно для влади.

Як і інші його колеги з таємної поліції Румунії, Стратулат невпинно пе-
реслідував християн із підпільної церкви, вважаючи їх ворогами держави. 
Він їх вистежував, заарештовував, бив і саджав у в’язниці. Він був вірним 
прихильником антихристиянської позиції, яку пропагувала комуністична 
партія його країни.

Румунія, насилу позбулася нацистської окупації 1930-х років, тепер офі-
ційно прийняла комуністичну ідеологію. Академія ім. Штефана Георгіу, за-
снована в 1945 році, вдало підхопила заданий владою тон, навчаючи моло-
дих чоловіків і жінок наслідування комуністичних ідеалів, а також готувала 
практично всіх співробітників правоохоронних органів і таємної поліції до 
пропаганди комуністичної філософії, в тому числі її основи — атеїзму.

Глава уряду, Ніколае Чаушеску, успішно перетворив країну на табір 
суворого сталінського режиму, проголосивши себе напівбогом. Як і його 
кумир, Мао Цзедун, Чаушеску наполягав, щоб його портрет висів у всіх 
офіційних установах; портрет можна було побачити і в багатьох будинках. 
Правління Чаушеску ознаменувало еру тоталітаризму зі значним впли-
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вом на нього ідеалів культурної революції Мао і руху чучхе Кім Ір Сена. 
Він переклав праці з чучхе — філософії, що возносить диктатора на рівень 
бога, — на румунську мову і розповсюдив по всій країні.

У своїх «Липневих тезах 1971 року», список із сімнадцяти положень, 
він оголосив війну засобам масової інформації і культури, які не сприяють 
пропаганді сталінських ідей, забезпечивши можливість існування лише 
тих творів мистецтва і літератури, теле- і радіопрограм, художніх і доку-
ментальних фільмів, театральних вистав і концертів, які оспівують кому-
ністичну політику партії.

Таємна поліція, пропаганда ЗМІ, демагогія глави уряду — всім цим 
було наскрізь просякнуте дитинство і юність того покоління бухарест-
ців, до якого належав Георгіце Стратулат. Він був одружений і мав п’ятьох 
дітей, проте його шлюб не можна було назвати щасливим. Георгіце час-
то пив, ображав дружину Олену і загалом був украй жорстокою люди-
ною, рухомим демонами. Народження в 1978 році молодшої дочки пова-
лило сім’ю в ще більшу кризу. Анна-Міхаела народилася глухою, німою та 
паралізованою.

Георгіце та Олена в агонії шукали допомоги лікарів, однак, на жаль, 
безрезультатно. Стратулат звертався навіть до відомого в Бухаресті фахів-
ця, який сказав йому: «Як зробити операцію — я знаю, але, щоб дати цій 
дитині нові руки і ноги, це понад мої сили».

Тому того дня у 1980-х роках, коли до нього на допит привели медсестру-
християнку, яка сказала: «Я знаю лікаря, який може зцілити вашу дочку», 
він захотів вислухати.

Він витягнув аркуш паперу і ручку, готовий записати адресу лікаря.
«Цей лікар не має адреси на землі, — м’яко промовила жінка. — Він — 

мій Бог».
Така заява викликала в Стратулата лють. «Що за фарс?! — думав він. — 

Вона з’явилася, щоб познущатися з мене? Як вона сміє?!»
Він витягнув палицю. «Давай подивимося, чи врятує тебе твій Бог від 

мого бога», — закричав він, вказуючи на портрет Чаушеску на стіні. Він 
замахнувся на жінку палицею і… підлога зникла з-під його ніг. Стратулат 
прокинувся, коли жінка плеснула йому в обличчя склянку води. Він нака-
зав відвести жінку і пішов додому. Ось тоді він і поставив своїй дружині те 
дивне запитання: «Що ти знаєш про Бога?»

Незабаром після інциденту Стратулат був удома, сам зі своїми п’ятьма 
дітьми. Раптом з-за вікна зазвучали різдвяні гімни. Незважаючи на прав-
ління комуністів, церкви все ще залишалися відкриті і різдвяні піснеспі-
ви були чимось нечуваним під час різдвяних свят. Він виглянув у вікно і за-
просив співаків у будинок.
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«Ми не можемо увійти, — пролунав голос із групи, — тому що ви, на-
певно, будете бити нас!»

Стратулат дав слово не завдавати співаючим ніякої шкоди. У нього було 
безліч запитань, на які він хотів отримати відповіді. Коли всі ввійшли, він 
обережно взяв свою молодшу дочку і запитав, чи може Бог зцілити її.

«Він може, — відповіли християни, — але спочатку ви самі повинні 
отримати зцілення». І вони почали свідчити йому.

Тієї ночі, після того як християни пішли, Стратулат вилив всі алкоголь-
ні напої, що були в будинку. Він виніс доньку на руках на балкон і почав мо-
литися Богу. «Я не знаю, чи є Ти, Господи, — говорив він, — але, будь лас-
ка, якщо ти є, покажи мені це через зцілення моєї дитини». Стратулат був 
втраченою вівцею, що шукала пастуха. І пастух прийшов до нього в образі 
пастора Петра Дугулеску, відомого баптистського проповідника, який зна-
чною мірою посприяв падінню комуністичного режиму в 1989 році, коли 
Берлінська стіна була зруйнована спраглими свободи німцями.

Стратулат був учасником багатьох сутичок із пастором Дугулеску, як 
правило, під час його арештів. Він навіть був залучений до змови, метою 
якої було вбивство пастора.

Співробітниками таємної поліції комуністичної Румунії був розробле-
ний план з усунення баптистського пастора під час дорожньої пригоди. 
Стратулат був на вулиці Хунедоари недалеко від пастора Дугулеску, у на-
прямку до якого вже мчав автомобіль, який повинен був збити його і його 
сім’ю. У цей момент Стратулат відчув щось таке, що пом’якшило його сер-
це і змусило останньої миті відштовхнути Дугулеску вбік.

Таким чином, усім серцем сподіваючись на зцілення Богом своєї доч-
ки, Стратулат вирішив звернутися до того, хто, як йому було відомо, знав 
про цього Бога, — пастора Дугулеску.

Пастор Дугулеску, зі зрозумілих причин, злякався, коли офіцер таєм-
ної поліції з’явився на порозі його церкви. Він був упевнений, що Страту-
лат прийшов по нього.

«Я шукаю Бога, — смиренно сказав Стратулат, тим самим давши не-
велике полегшення пастору. — Я не знаю, чи існує Бог, але мені цікаво, 
чи може Він зцілити мою дочку. Я молився до Нього, але що ще я можу 
зробити?»

«Чекайте Божого керівництва», — відповів пастор Дугулеску. Страту-
лат чекав зцілення доньки вже майже чотири роки. Він усе розповів про ін-
валідність Анни-Міхаели: своєму керівництву, місцевим лікарям, сусідам. 
Хвороба дочки захопила його цілком. Очікування було останнім, що йому 
хотілося робити, але іншого вибору у нього не було.

Протягом наступних трьох місяців нічого не сталося, однак Стратулат 
не відмовлявся від своєї віри. Дружина сміялася з нього, єхидно купуючи 
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коньяк і інший алкоголь в очікуванні, що її чоловік-алкоголік повернеться 
до старого життя. Однак цього не відбувалося. Він продовжував відвідува-
ти пастора Дугулеску. І одного ранку Георгіце почув шум у кімнаті Анни-
Міхаели. Він кинувся в її спальню і побачив, як тоненька, худенька дівчин-
ка стоїть, тримаючись за поручні ліжечка. «Та-та», — сказала вона. Це ру-
мунське слово, що означає «тато».

«Та-та», — знову повторила вона. Стратулат взяв її на руки й обереж-
но поклав на підлогу. Замість того щоб лежати, вона встала і почала ходи-
ти. «Та-та», — повторила вона, коли її батько ледь не знепритомнів. Олена 
примчала в кімнату і побачила Анну-Міхаелу, яка йшла власними ніжками. 
Стратулат тут же скликав сусідів, хоча була лише шоста година ранку. Всі 
вони зібралися в кімнаті Анни-Міхаели, щоб стати свідками Божого дива.

Після цього ніщо вже не могло зупинити Стратулата. Він почав регу-
лярно відвідувати богослужіння в церкві пастора Дугулеску. Він поклав 
свою віру на Христа і почав нове життя, тепер уже християнина, відвідую-
чи служіння підпільної церкви й граючи пісні поклоніння Богові. «Він жив 
у церкві, — під час недавнього інтерв’ю розповіла його дружина. — Я не 
хотіла, щоб він ходив до церкви. Я хотіла жити комфортним життям дру-
жини державного службовця».

На той час, коли Стратулат навернувся до Христа, режим Чаушеску 
вже перебував у складному становищі. Книга пастора Річарда Вурмбран-
да «Катовані за Христа», його показання, дані Конгресу США в 1964 році, 
і засноване ним служіння «Голос мучеників» допомогли пролити яскра-
ве і невигідне світло на румунський комуністичний режим. Падіння кому-
нізму в інших країнах Східного комуністичного блоку досягло піку в кін-
ці 1980-х років. У бажанні завоювати прихильність Заходу для економічної 
вигоди, режим Чаушеску намагався показати світу свою відданість хрис-
тиянам, у той час як на місцевому рівні він чинив на них дуже жорстокий 
тиск. Замість того щоб заарештовувати християн і засуджувати їх до три-
валого тюремного ув’язнення за участь у діяльності підпільної церкви, як 
це було раніше, — нові методи роботи комуністичного уряду тепер поляга-
ли в тому, щоб заарештовувати активних християн, бити і катувати їх про-
тягом ночі, а на наступний ранок звільняти із суворим попередженням — 
нібито нічого не сталося!

Історія про офіцера таємної поліції, який навернувся до Бога, не нале-
жала до історій, які Чаушеску хотів би розповісти світові.

Однак Стратулат почав відкрито сповідувати свою віру. Він перестав 
пиячити і став люблячим і турботливим чоловіком. Олена, переконана 
пов ною зміною життя свого чоловіка, приєдналася до нього в рішенні по-
класти свою віру на Христа. Незабаром проти Георгіце було заведено кри-
мінальну справу. Він був заарештований. Під час одного з допитів христи-
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янин відповів: «Якщо великий хірург не знав, як вилікувати мою дочку, 
а Ісус Христос зробив це, то я просто зобов’язаний вірно служити Йому».

Спочатку у Стратулата відібрали пенсію. Потім кілька разів його заа-
рештовували. Після того як один з їхніх синів поскаржився шкільній вчи-
тельці на те, що його батьки хочуть, щоб він став християнином, поліція 
заарештувала подружню пару і протягом двох днів катувала. Стратулат 
став плідним благовісником, і сотні колишніх комуністів свідчать про те, 
що зобов’язані своєю вірою в Євангеліє саме йому. У 1987 році Стратулата 
заарештували і посадили до в’язниці. Він і його сім’я, яка в той час скала-
далась уже з сімох дітей, були вирвані з коренем з рідної домівки і вивезені 
в таємний виправний табір у Пояні Мерулуй, використовуваний режимом 
для ізоляції інакодумців від решти населення.

Сім’я жила там зі злочинцями і бандитами, в суворій ізоляції, вижива-
ючи лише за рахунок убогого щоденного раціону табору. Кримінальники, 
впізнавши Стратулата, запитували: «Гей, а ти чому тут?» І він відповідав: 
«Тому що я вбив свою стару гріховну природу!»

Стратулат і його сім’я продовжували зазнавати переслідувань до анти-
комуністичної революції в грудні 1989 року, що повалила режим. Георгі-
це і Олена з дітьми повернулися в своє рідне місто Хунедоари, чекаючи по-
вернення державою свого будинку і майна. Однак у цьому їм було відмов-
лено, і сім’я вирішила переїхати в Молдову до батьків Георгіце, які, як і вся 
родина Олени, також стали християнами.

Стратулат став плідним благовісником, і сотні колишніх комуністів 
свідчать про те, що зобов’язані своєю вірою в Євангеліє саме йому. Його 
сім’я багато постраждала від гонінь і голоду. Не один раз, протягом декіль-
кох місяців, їм доводилося виживати на винограді, хлібі та цибулі.

Георгіце Стратулат помер в 2001 році. Його вдова, Олена, до сих пір 
живе в Румунії, а дочка, Анна-Міхаела, — з чоловіком і двома дітьми в Шве-
ції. Віра в Ісуса, Великого Лікаря, і вірність Йому коштувала сім’ї Страту-
лата багато чого. Проте жоден з них не відвернувся від Нього і прагнув не 
до благополуччя в своїй земній країні, а до вічного життя в країні небесної 
(Євр. 11:16).

Підсумок

Як «єврей з євреїв», істинний послідовник іудаїзму, вчитель єврей-
ського закону, Савл із Тарса відчував стосовно тих євреїв, які пішли за Лю-
диною, на ім’я Ісус Христос, тільки презирство.

Савл точно знав, що він не дозволить нікому з цієї новоствореної сек-
ти, під назвою «християнство», спокійно перебувати в Єрусалимі.

Різні релігійні течії, присутні в Римі 33-го р. н. е., за часів Савла, жили у 
відносній гармонії. Язичники, євреї і філософи — всі жили разом, в основ-
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ному відповідно до римських законів. На думку Савла, язичники не стано-
вили ніякої загрози суспільству. Він жадав знищити саме християн. Не-
забаром Савл став свідком загибелі людини, котрий раніше стояв перед 
первосвящеником.

Степан говорив про духовний тріумф Авраама, випробування ізраїль-
тян і зустрічі Мойсея з Богом на горі Сінай. Він назвав членів синедріо-
ну вбивцями «праведника» (Дії 7:52). Коли Степан був відданий на пота-
лу розлюченому натовпу, Савл, мовчазно схвалюючи те, що відбувається, 
стояв біля верхнього одягу тих, хто до смерті побивав камінням Степана. 
У своєму намірі очистити Єрусалим від епідемії християнства, що поши-
рювалася по всій окрузі, Савл ходив від дверей до дверей, заарештовуючи 
християн в їх будинках, витягав їх до в’язниці (Дії 8:3).

Здається неймовірним, навіть дивним, що така людина, як Савл, буде 
виконувати Велике Доручення таким чином, яким не виконував його жо-
ден із учнів Христа, ані перед ним, ані після нього. Чому ж Савл, інстру-
мент знищення християн, що так твердо намірився зруйнувати ранню 
церкву, що долав безліч миль тільки для того, щоб заарештувати послі-
довників Христа, був обраний Богом і став одним із найбільш ефектив-
них євангелістів і захисників християнської віри? Чому Савл-переслідувач 
став Павлом-апостолом?

У Біблії немає історії більш експансивної, ніж історія апостола Пав-
ла. Велика частина Нового Заповіту присвячена переслідуванням Павлом 
ранньої церкви, його подальшого навернення, посланнням до нових цер-
ков, місіонерським подорожам і стражданням від гонінь. Глибоко насичене 
життя Павла у Христі є тріумфом Христа над сумнівами, страхом і навіть 
переслідуваннями. Бог обрав Павла для єдиної мети. І протягом багатьох 
років Він обирав ще багатьох інших «савлів», щоб зробити їх «павлами».

Біблія ясно свідчить про те, що, коли Савл стає Павлом і починає актив-
но свідчити про Христа, Царство Боже росте в геометричній прогресії.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дати письмові поширені відповіді на запитання:
Чи готові ви змінитися? "

Якщо так, то як? "

V. ОГОЛОШЕННЯ

VI. МОЛИТВА
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ДОДАТКИ
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Виріжте цю частинку

Молитовне колесо
Молитва за місіонерів
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ЛІТЕРАТУРА ДО УРОКУ
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Хі д  у рок у

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

Вітання з дітьми.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Молитва дітей

2. Перевірка домашнього завдання

3. Історія-зачіпка «Картинки „навпаки“»
Покажіть картинку із зображенням старої бабусі. Розкажіть про те, як 

важко вона жила. Бабуся хворіла, обличчя її було вкрите зморшками, вона 
погано чула, говорила і ходила через похилий вік. Проте в житті її трапи-
лося диво. Одного ранку вона прокинулася прекрасною принцесою, і жит-
тя її повністю змінилося! (Переверніть картинку на 180°).

Подібну історію розкажіть про героїв інших малюнків.
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Висновок. Звісно, такі дива не трапляються в житті. Стара ба-
буся не може прокинутися молодою принцесою, дідусь не може 
стати юнаком. Такі зміни трапляються лише з картинками, 
якщо їх перевернути. Проте Господь може зробити ще більші та 
яскравіші перетворення. І змінити докорінно Він може не про-
сто зовнішність, а й серце людини.

4. Ознайомлення дітей із темою уроку
Господь здатний змінити все життя людини, усі думки, цінності, мрії. 

Як це відбувається? Про це ми й говоритимемо сьогодні. Урок наш так і на-
зивається — «Поворот на 180°».

5. Виклад нового матеріалу. 
Зачитайте з Біблії оповідь.
Ще задовго до народження Ісуса були люди, які не знали живого Бога. 

Вони самі собі придумували богів. Хтось поклонявся сонцю, молився до 
нього, аби не було засухи і не пропав урожай. Інші вклонялися дощу, про-
сили в нього, аби йшов над їхнім краєм, щоб не було голоду. Ще інші мо-
лилися до квітів, хмар, моря, пташок, тварин. Ці люди називалися язични-
ками. Всі вони не знали істинного Бога, Який створив і сонце, і дощ, і кві-
ти, і хмари, й тварин — усе, що ми бачимо довкола. Вони не знали, що це 
Бог посилає на землю дощ і сніг, що це Бог наказує сонцю сходити, що все 
живе у морі, в небі й на землі прославляє лише Господа. Усі ці люди були 
нещасливі, адже не знали Того, Хто керує цілим Всесвітом. Проте на землі 
жили й інші люди, які знали про нашого Бога, — це юдеї. Вони читали Пи-
сання, ходили до храму і знали заповіді Господні.

Одного разу апостол Павло проповідував у місті Антіохії. Почути його 
зібралося все місто. Було там багато поган, тобто язичників, які вперше 
чули, що є Господь. Юдеям же це не подобалося. Вони звикли до того, що 
погани не можуть отримати спасіння. Тому юдеї почали заперечувати про-
повіді Павла. Павло ж відповів, що Ісус Христос прийшов для того, щоб по-
дарувати спасіння кожному: «Бо так заповів нам Господь: Я світлом поста-
вив Тебе для поган, щоб спасінням Ти був аж до краю землі!» (Дії 13:47).

Христос є єдиним шляхом до спасіння людини. І це не залежить від на-
шої нації, раси, освіти, походження. Це залежить тільки від Христа, Який 
дає спасіння і змінює наші серця.
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Ілюстрація «Спасіння через хрест»

За допомогою схеми розкажіть, як хрест Ісуса здатний подарувати лю-
дям спасіння. Поговоріть про цей малюнок. Скажіть, що іноді люди шука-
ють інші шляхи, як отримати спасіння (добрі справи, наприклад), проте 
все це даремне, якщо немає Христа. Він є єдиною дорогою, Єдиним Богом, 
Який здатний подарувати людині вічне життя і змінити її серце.

Погани почули про це, зраділи, повірили в істинного Бога, залишили 
своїх ідолів, отримали вічне життя і змінене серце. Так само й сьогодні 
Господь змінює серця тих, хто приходить до Нього.

6. Закріплення матеріалу

Ілюстрація «Два серця» "

Я
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Суть ілюстрації: коли в центрі серця — Бог, тоді це серце ве-
лике і добре, воно направлене не на себе, а на інших, воно від-
дає і турбується. Коли ж у центрі — людина, всі її думки і вчинки 
спрямовані лише на себе.

Приклад гусені та метелика "

Ілюстрація або відео «Як гусінь стає метеликом»

На цій ілюстрації продемонстровано етапи перетворення гусені на ме-
телика. Ми рідко захоплюємося красою гусені, проте різнобарв’ям мете-
ликів не перестаємо милуватися. Бог недаремно створив гусениць, які ма-
ють стати метеликами, аби люди, бачачи це дивовижне перетворення, мо-
гли розуміти духовну зміну — відродження людини до нового життя. Що-
разу, дивлячись на прекрасних метеликів, згадуймо, що в серці людини 
Господь може зробити ще більші перетворення.

Приклад власного зміненого життя "

Розкажіть дітям про те, як Христос змінив ваше серце і життя.

7. Вивчення золотого вірша
Оскільки сьогодні говоримо про зміну, то діти повинні змінити симво-

ли на відповідні літери й розшифрувати вірш. Для цього на великому арку-
ші надрукуйте алфавіт та символи.

Імаго

Яйце

Лялечка
Гусінь

В
ід

ео
 1

В
ід

ео
 2

https://goo.gl/S4b7hd

https://goo.gl/9tB2G3
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III.ПІДСУМОК УРОКУ

Оповідання для закріплення матеріалу

Гусінь і метелик
— Невже ти ніколи не нудьгувала за синім небом, сонцем, співом пта-

хів, білими хмарами? — зненацька звернулася ластівка, яка пролітала повз 
малинники, до великої зеленої гусені. — Бідолашна, ти, напевно, нещасна, 
тому що не маєш крил.

— Ні, ні! Я задоволена всім і не маю потреби в крилах, — поспішила 
запевнити гусінь ластівку.

Раптом хтось заворушився над її головою. Вона подивилася й побачи-
ла метелика. Гусінь ще не бачила такої краси. Вона вперше в житті пошко-
дувала про своє тіло.

— Ти звідки прилетіла? Я таких красунь, як ти, не бачила тут.
— Та й ти тут чужа, — засміявся метелик. — Ти народилася для світла, 

помахів крил, повітря й синього неба. Я прилетів розповісти тобі про це. 
Ти будеш схожа на мене. Ти народжена літати, а не плазувати! Не забудь 
про це, — сказав метелик і полетів.

Гусінь залишилася на самоті й почала мріяти про крила. Вона була опо-
вита тонкою павутинкою, що міцно втримувала її тіло в полоні. «Напевно, 
я ніколи не зможу вирватися із цих ниток. Але якщо я не відповім на дале-
кий заклик — я помру».

І вона щодуху почала боротися з павутиною. І раптом її кайдани розпа-
лися. Гусінь кинулася до світла, до сонця й тепла. Їй стало так добре, і вона 
заспівала від щастя:

— Я — метелик! Виходить, я народжена, щоб літати!

Шкода, що багато людей думають, що вони створені тільки для 
того, щоб жити на землі й померти. Адже Бог створив нас зо-
всім не для цієї мети. На землі є багато людей, які ще не знають 
про Нього як про Спасителя. Подібно до гусені, вони думають, 
що не створені для неба. І ми, християни, повинні залишати в 
житті свої світлі й добрі сліди.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити напам’ять ключовий вірш. "

Перечитати Дії святих апостолів 13:45-49. "

Намагатися щодня читати Біблію, занотовуючи найцінніші дум- "
ки у духовний щоденник.
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Намалювати чи виготовити з підручного матеріалу метелика,  "
який стане нагадування дивовижних змін у серці людини. Діти 
повинні принести свої вироби наступного уроку.

V. ОГОЛОШЕННЯ

VI. МОЛИТВА

Подякуйте разом з дітьми Господу за те, що Він змінює людські 
серця, за те, що хоче, аби всі люди прийшли до Нього, і що дає 
можливість кожному почати нове життя.
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B�I 14:8-15.
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Хі д  у рок у

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Вітання 
Налагодження контакту з класом.
Вітаючись із дітьми, будьте привітні. Поцікавтеся, чи вони сьогодні ви-

спались, як справи у школі, можливо, в когось було щось цікаве вдома? Як 
пахло в під’їзді чи автобусі (ваше завдання створити невимушену атмос-
феру, в якій діти почували б себе легко, комфортно).

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

2. Молитва

3. Перевірка домашнього завдання
Запитайте у дітей: «До кого першого Павло та Варнава зверталися, 

розповідаючи Благу Звістку про Христа?» Вислухайте відповіді дітей.
Якщо вони не зможуть згадати, спробуйте наштовхнути їх на правиль-

ні думки. (Правильна відповідь: до юдеїв).
Після цього поставте друге запитання, після якого слід перевірити, як 

діти запам’ятали золотий вірш: «Чому погани раділи і хвалили Боже Сло-
во?» (Відповідь: бо вони почули, що Ісус — спасіння для них).

4. Гра-зачіпка
Проведіть із дітьми експеримент. Спершу одягніть білий халат і ска-

жіть, що сьогодні ви трохи поекспериментуєте. Вам потрібна колба коніч-
ної форми (скляна прозора ваза), рідке мило, перекис водню, аміак і мід-

ний купорос. (Детальний опис експерименту можна 
знайти за цим посиланням https://goo.gl/GWmyBN 
або відсканувавши QR-код).

У колбу налийте 50 грамів рідкого мила та 50 гра-
мів перекису водню. До мідного купоросу (50 грамів) 
додайте в пропорції 1:1 аміак (нашатирний спирт) і 
влийте його в колбу. (Потрібно обов’язково провести 
цей експеримент до заняття, щоб навчитися все пра-
вильно робити і пізніше не червоніти перед дітьми, 
якщо експеримент не вдасться).

Висновок: Ми спостерігали, що через звичайні, прості речови-
ни можемо отримати дивне явище, яке для нас є незвичайним.
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5. Повідомлення теми уроку 
Сьогодні на уроці поговоримо також про дещо незвичайне для нас — 

про те, як через простих людей Господь може робити великі чудеса.

6. Виклад нового матеріалу
Попросіть дітей відкрити Дії 14:8-15 (допоможіть відшукати це місце 

діткам, які ще не знайомі з Біблією), запитайте, хто хотів би допомогти вам 
на уроці і по одному віршику зачитати цю історію. Якщо дітки маленькі, то 
просто перекажіть їм історію з Біблії, але щоб вони бачили, що це історія 
зі Святого Письма, а не вигадана вами, неодмінно майте з собою Біблію.

Обговоріть із дітьми прочитане
Давайте проведемо дослідження кількох віршів, які ми щойно прочи-

тали, і спробуємо вивести формулу зцілення, для цього проаналізуємо, які 
фактори зумовили це чудо.

1. «А в Лістрі сидів один чоловік, безвладний на ноги, що кривий 
був з утроби своєї матері, і ніколи ходити не міг» (Дії 14:8).

Ось ми маємо перший фактор — чоловік з народження не 
ходить, для нього не знайоме відчуття бігу, стрибків, меди-
цина на той час абсолютно безсила, ще не винайдені сучасні 
технології діагностики, немає новітніх протезів. Цей чоло-
вік розуміє, що до кінця життя він буде саме таким — «без-
владним на ноги». В нього немає надії на уздоровлення. Але 
ось він…

2. «Він слухав, як Павло говорив, який пильно на нього споглянув, 
і побачив, що має він віру вздоровленим бути» (Дії 14:9).

Ось у нас виникає другий фактор: «Він слухав про що гово-
рив Павло». А про що він говорив? Павло проповідував про 
Спасителя світу, Який узяв усі наші гріхи на себе — «На-
правду ж Він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали 
Його за пораненого, ніби Бог Його вдарив поразами й мучив» 
(Іс. 53:4). Павло споглянув на цього чоловіка і побачив його 
віру — третій фактор. Цей чоловік справді повірив у Гос-
пода Ісуса.

3. «Голосом гучним промовив: Устань просто на ноги свої! 
А той скочив, і ходити почав» (Дії 14:10).

Четвертий фактор вказує на дію — рішення. Почути і по-
вірити ще було недостатньо — чоловік прийняв рішення. Він 
почув заклик і став на свої ноги.
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Отож, давайте спробуємо узагальнити і вивести формулу. Людина, яка 
втратила надію (1 фактор) + чує вістку про Христа (2 фактор) + вірить у 
Христа (3 фактор) + приймає рішення йти (4 фактор) = зцілення

Дайте завдання дітям прочитати уривки з Біблії (і вивести подібну 
формулу) Матвія 9:20-22

  Матвія 9:1-7
  Марка 1:40-42

Діти, запам’ятайте три складові цієї формули — це почути, повірити і 
прийняти рішення. І саме в такому порядку, і тільки з цими складовими. 
Забравши хоч одну складову чи помінявши їх місцями — формула розпа-
деться. Так само і в моєму житті Господь зробив диво (можете розказати 
своє свідчення: почули — повірили — прийняли рішення (покаялися і ви-
рішили йти за Христом).

Перед уроком моліться, щоб Господь дав мудрості і допоміг вам до-
ступно, зрозуміло і просто пояснити дітям те, що Господь хоче сказати нам 
цією біблійною історією.

Для того щоб було цікавіше діткам, під час розповіді або зачитування 
історії прикріплюйте на дошку за ходом розвитку подій малюнки з історії, 
які заздалегідь можна намалювати.

7. Ключовий вірш уроку
Підготуйте маленькі віршики кожній дитині (якщо є час на уроці, мож-

на придумати саморобки з віршами).

Прочитайте з дітьми вірш, поясніть, про що він, щоб їм було 
зрозуміло, що він означає. Проведіть із ними гру для кращого 
вивчення цього вірша.

Усі добре знають гру «Тепло, холодно, гаряче». Поясніть правила цієї 
гри дітям, після чого один із учнів нехай вийде за двері, решта в цей час по-
винні сховати якусь річ у класі. Завдання того, хто за дверима, відшукати 
її. Коли учасник, який за дверима, заходить до класу, діти починають по-
вторювати ключовий вірш уроку і при наближення того, хто шукає річ, до 
місця її схованки, збільшуємо гучність вірша, а при віддаленні повторює-
мо вірш тихіше (можна повторити гру з кількома учасниками для кращого 
вивчення вірша).
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8. Закріплення вивченого матеріалу
Для того щоб дітям запам’яталася тема, покажіть 

їм наочність із чайними пакетиками (всі деталі у відео 
за адресою: https://goo.gl/rvNxKF. Відео ви також мо-
жете переглянути, відсканувавши QR-код).

Висновок. Запитайте у дітей, що може зму-
сити пакетик летіти вгору? Сам по собі він не 
може зрушити з місця, якщо на нього подути, 
він просто впаде, і лише вогонь підіймає його 
вгору.

Можна подумати: «Як це стосується сьогоднішнього уроку? Як це сто-
сується нас?»

Усе дуже просто: самі по собі люди не можуть зцілювати інших чи ро-
бити великі чуда, а лише Господь, діючи через людей, робить великі спра-
ви. Тому вся слава належить лише Йому!

ІІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

9. Домашнє завдання

Вивчити напам’ять ключовий вірш. 3

Перечитати Дії 14:8-15. 3

Намагатися якомога частіше читати Біблію; 3

Занотовувати найцінніші думки у духовний щоденник. 3

Щодня дякувати Богові щонайменше за 3 благословення. 3

10. Гра «Незакінчене речення»
Оскільки сьогоднішній урок про те, що Богові належить вся слава, вар-

то подумати, за що ми можемо прославити Господа. Для цього кожна ди-
тина повинна закінчити речення «Я славлю Бога за…».

IV. МОЛИТВА

Прославте Бога за все, що ми маємо в житті. Подякуйте Йому за всі 
дива і благословення.

V. ОГОЛОШЕННЯ
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Хі д  у рок у

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Вітання
Учитель. Кожен із нас прийшов на це місце не просто так. Адже бага-

то дітей у цей час перебувають у супермаркеті, «сидять» в інтернеті або у 
розважальних центрах. Ви сьогодні на місці, де лунає Слово Боже, де мож-
на разом помолитися і прославити нашого Небесного Отця. Тим, хто шу-
кає Господа, шукає спілкування з Його дітьми, Він відкриває Свою благу 
волю. Це велика винагорода — знати волю Самого Творця на кожен день, 
на все життя.

Бог дарував нам нову зустріч на цьому місці.
Давайте напишемо невеличкі добрі побажання одне одному, одне чи 

два речення (можна зачитати ці побажання). Ми з вами є люблячими дру-
зями, тому можемо бажати тільки доброго одне одному. Наш Небесний 
Татко значно більшу любов має до кожного з нас. Коли ми беремо в руки 
Його Слово, Його Євангеліє, Бог показує нам, як прожити кожен день, як 
прожити зі змістом та згідно з Його волею ціле життя.

Якщо ти перестанеш шукати і поважати Бога, то як тоді пізнаєш Його 
прекрасний план щодо твого життя?

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

2. Перевірка домашнього завдання
Діти дістають свої карти подорожей. Учитель за маршрутом подорожі 

щоуроку наклеює кольорові стрілочки, кораблики або ж сліди. Якщо дити-
на бездоганно виконала завдання, позначка на карті буде червоною, якщо 
виконала частково — зеленою, якщо ж взагалі не виконала — синьою. Дай-
те можливість дитині для самооцінки.

3. Молитва
Подякуйте у молитві, що Бога можна шукати, і Він не заховався від 

нас; Бог дав нам Своє Слово, в якому можна пізнати Його бажання щодо 
життя людини.

4. Знайомство з біблійним персонажем
Біблійний персонаж сьогодні — Лідія, поважна жінка, яка займається 

продажем дорогоцінної тканини.
Учитель: Скажіть, діти, хто з вас щось продавав (можливо, зроблені 

власноруч речі; або допомагав батькам у магазині; брав участь у благодій-
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ному аукціоні чи ярмарку; продавав через інтернет). Чи легка ця справа? 
Що потрібно для того, щоб бути успішним продавцем? Які риси потріб-
но мати? (Відповіді дітей). Хочу запросити одну біблійну жінку, яка мала 
справу із торгівлею. Що вона скаже про себе?

До класу заходить жінка, яка одягнена у древньоєврейському 
стилі. Одяг її може бути червоного або фіолетового кольору. 
Вона знайомиться з дітьми і розповідає про себе.

Лідія: Вітаю вас! Професійна моя діяльність — це продаж дуже цінної 
тканини, з якої шиють дорогий одяг. Я люблю займатися цим і розумію, 
щоб мати успіх, потрібно дотримуватися таких принципів:

Продавати тільки якісний товар.  3 Я родом із міста, в якому 
вироб ляють багряний барвник для тканини. Він є стійким та не-
шкідливим.
Чесність та справедливість.  3 Чітко вимірювати товар, чесно ра-
хувати гроші та давати решту.
Трудолюбство.  3 Потрібно рано вставати, не лякатися погодних 
умов, вчасно доставляти товар до покупця.
Організованість та планування. 3

Мати «добре ім’я серед народу», 3  бути жертовним, привітним.

Але понад усе — потрібно мати страх Божий, богобоязливість. Це — 
основа тих гарних принципів.

Бізнес і торгівля не є основою мого життя. Це не є справжнє джерело 
щастя та радості. Успіх у бізнесі не затьмарює справжнього мого життєво-
го пошуку. Я щодня прагну пізнати волю Божу для мене. Найбільшою цін-
ністю є заповіді Божі. Щодня маю великі грошові прибутки, але сьомий 
день тижня — для мого Творця. Я відкладаю всі свої справи і йду на місце, 
де можна пізнати живого та істинного Бога. Мої богошукання не були мар-
ними, я вже отримала винагороду, а Бог послав особливих людей до мене, 
які проголосили мені Велике Послання. Я отримала безцінний та нетлін-
ний прибуток для свого життя! Я пізнала Христа, отримала прощення та 
спасіння душі, надбала вічність із Богом! Дуже хочу брати участь і робити 
справи, які прославляють Боже Ім’я. Детальніше мою історію вам розпо-
вість ваш учитель, адже вона не є таємницею і записана у Біблії (проща-
ється і виходить).

5. Гра-зачіпка
Давайте уявимо, що ви — продавці в одному магазині, в якому лише 

два відділи: один називається матеріальні речі, а інший — духовні речі.
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Спробуймо скласти список речей і всього того, що може продаватись 
у цих відділах (хоча б по 5 у кожному). Діти складають списки самостій-
но, але можна їм допомогти. Наприклад, відділ матеріальні речі: ди-
ван, планшет, зошит, олівці, кока-кола, велосипед та багато іншого; 
духовні речі: Божа любов, Боже прощення, молитва, Слово Боже, бла-
годать тощо.

Обговорення гри

Яку ціну ми можемо поставити на ці товари?  " (Матеріальні речі 
можемо виміряти у грошових одиницях, духовні ж — неоціненні, 
бо безцінні).

Який строк придатності наших товарів?  " (Матеріальні речі мо-
жуть існувати години, дні, навіть роки; наші ж духовні това-
ри — вічні, нетлінні).

Яка користь від продуктів із двох відділів? "  (Матеріальні речі роб-
лять комфортнішим наше життя, а духовні — наповнюють 
його змістом, завдяки їм ми розуміємо, навіщо живемо; розуміє-
мо наші цілі, наше майбутнє).

Які продукти можуть бути доступнішими для покупців? Які лег- "
ше отримати? (Бог так зробив, що вічні духовні багатства Він 
може нам давати безкоштовно щодня).

Що насправді найбільш цінне в нашому магазині?  " (Виявляється, 
найцінніше те, що не купиш за гроші, що є нетлінне і вічне).

Чи варто завжди прагнути мати тимчасові речі? "

6. Ілюстрація
Життя людей, які шукали Бога та Його заповідей. Господь звершив ве-

ликі справи через них, вони стали провідниками Його благодаті (показа-
ти зображення: фото чи картини).

Мати Тереза.  3 Вже у 12 років вона ви-
рішила шукати Божу волю і стала ві-
домою завдяки своєму служінню бід-
ним та хворим в Індії. Понад сорок 
років допомагала злиденним, хворим 
і сиротам.
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Мартін Лютер.  3 Шукав живого Бога, 
досліджував Святе Писання. Він же 
засновник німецького протестантиз-
му, переклав Біблію німецькою мо-
вою.

Апостол Павло.  3 Був ревнителем 
віри. Бог відкрився Йому (відбула-
ся зустріч Павла з Ісусом дорогою до 
Дамаска). Здійснив великі місіонер-
ські подорожі. Після його пропові-
дей утворилося багато церков як на 
азіатському, так і на європейському 
континенті.

7. Ознайомлення дітей із темою уроку
Сьогодні на основі біблійної історії ви зможете зрозуміти, що тим лю-

дям, які щиро шукають і шанують Бога, Він відкриває свою благу волю для 
їхнього життя.

8. Виклад нового матеріалу

Хтось зачитує з Біблії оповідь — Дії святих апостолів 16:9-15.

У цьому уривку Біблії описується період становлення Церкви, йдеться 
про те, яке місце в Божих планах посідають окремі особистості. У Бога ве-
лике та любляче серце, і Він виявляє свою Батьківську любов не просто до 
великих мас людей, а персонально до кожного, хто потребує Його і щиро 
шукає.

Лідія шукала Господа всім серцем своїм, але не знала Христа, тож за-
ради неї Господь змінив плани і маршрут апостола Павла у другій місіо-
нерській подорожі. Лідія була першою душею, яка прийняла Господа Ісу-
са Христа у своє серце на європейському континенті. Це перша жінка-
християнка у Європі. Вона була в основі церкви у Филипах. Господь змі-
нював події для того, аби євангельська звістка досягла міста Филипи і без-
посередньо серця Лідії.
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Бог дав видіння вночі Павлу та спрямував його в Македонію. Павло 
був покірним Богові і змінив напрямок подорожі з Малої Азії у напрямок 
Європи. Зупинився ж він в одному з міст Македонії — Филипах. Суботньо-
го дня Павло зі своїми супутниками (Сила та Тимофій) пішли за місто до 
річки, де зазвичай було молитовне зібрання юдеїв. Коли зібралася група 
жінок, для Павла цього було достатньо, щоб сіяти істину про Христа. Від-
разу після цієї проповіді одна душа, яка слухала, увірувала та охристила-
ся зі всіма своїми рідними. Це — Лідія, серце якої було підготовлене для 
Христа ще до зустрічі з Павлом. Затримка апостола у Филипах була тимча-
совою, її організував Бог для того, щоб посіяти Слово Істини там, де ґрунт 
був уже готовий. Бог мав також інші цілі в Македонії, але найперша і невід-
кладна мета була пов’язана із долею Лідії.

Лідія шукала Бога, і Він не забарився. Жінка після проповіді Павла піз-
нала істину про Христа, про те, що Він — Син Божий, Котрий прийшов у 
цей грішний світ, щоб узяти гріхи всіх людей на Себе.

Як Слово Боже описує нам цю жінку? Вона була родом із Тіатира — 
міста, де виготовляли фарбу для тканини (червоного кольору). Складність 
виготовлення такого барвника зумовило те, що в ті часи тканина, фарбо-
вана ним (кармазин), була надзвичайно дорогою. Дозволити собі купити 
її могли тільки заможні люди. Очевидно, у Филипах Лідія опинилася че-
рез торгові інтереси, вона імпортувала цю тканину — і так заробляла гро-
ші. Написи на розкопках у Филипах вказують, що у місті на той час було 
чимало таких підприємців-торговців. На той час вона мала неабиякий по-
пит. Отож, Лідію можна описати як розумну, підприємливу, успішну, бага-
ту жінку (мала можливість запросити до себе тимчасово пожити не лише 
Павла, а й усіх його супутників).

Найважливіше, Слово Боже нам оповідає, що ця жінка шукала істин-
ного Бога, Його правди та любові. Вона мала віру в Бога. Написано, що 
шанувала Бога, Його заповіді. Лідія приходила до місця, де євреї збирали-
ся на молитву, щоб прославити Бога й отримати благословення. Як бачи-
мо, для неї було зовсім чужим поганство, яке сповідували у той час всі у 
місті.

Великий та всемогутній Бог, Який знає кожне серце, побачив її праг-
нення, почув її молитви і послав назустріч апостола Павла. Зерна Слова 
Божого плідно впали у серце Лідії, яка з радістю прийняла Ісуса Христа 
своїм Спасителем. Вона поділилася своєю радістю з рідними, які також 
увірували в Христа. Всі разом вони прийняли водне хрещення і таким чи-
ном з’явилися перші душі у филипійській церкві.

Після щирого увірування в Христа Лідія зрозуміла волю Бога щодо сво-
го життя і була готовою відразу виконувати її. Що могла зробити вона для 
Бога? На той час важливо було підтримати благовістя Павла, допомогти у 
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поширенні Євангелія в місті. Лідія з радістю приймає у себе в помешкан-
ні благовісників. Таким чином вона доводить свою вірність Богові. Тоб-
то вона говорить, що її матеріальні надбання, зокрема будинок, не можуть 
зрівнятись із найбільшим надбанням — таким, як віра в Христа. Вона го-
това служити своїм майном для Бога, для Його вірних. Своєю гостинніс-
тю Лідія активно сприяє свідяенню про Христа, сприяє організації нової 
церкви у Филипах.

Отже, богобоязна Лідія, яка у житті своєму шукала істинного Бога, з 
волі Господньої зустрілася з Павлом і пізнала Христа як особистого Спа-
сителя, отримала безцінний дар — віру в Нього; стала першою жінкою-
християнкою; сприяла організації церкви в рідному місті.

Бог бачить твоє серце! Що в ньому? Якщо є віра в Бога, то Він зро-
бить багато кроків тобі назустріч! Якщо є бажання пізнавати Його у Сло-
ві Божому, то Бог відкриється тобі як люблячий Батько, як вірний Друг, як 
мудрий Порадник і Учитель, як Спаситель твоєї грішної душі. Тільки Він 
зробить тебе по-справжньому щасливим! Він зробить твоє життя змістов-
ним. Покаже Свою благу волю щодо твоєї професії, майбутнього супутни-
ка життя, створить гарні взаємини з рідними та друзями. І що немаловаж-
но, за твоїм бажанням відкриє тобі шляхи, як ти можеш прославити Його 
на цій землі; як для слави Його можеш служити своїм ближнім.

9.  Обговорення. Використання обладнання та проголошен-
ня основних думок за темою

Клаптик червоної тканини — Лідія чесний та успішний підприє- 3
мець (бізнесвумен).

Слово Боже — Лідія є богобоязна жінка, яка прагнула пізнавати  3
та шукати істинного Бога.

Символ хреста або розп’яття — Бог бачив серце Лідії і бажав, щоб  3
вона отримала спасіння через Ісуса Христа.

Дитячий посуд, маленьке дитяче ліжечко — Лідія мала бажання  3
догодити Богові, мала бажання бути вірною, тому прийняла бла-
говісників у своєму домі. Бог показав їй, як вона може послужи-
ти Христу.

10. Вивчення ключового вірша
Випишіть і заховайте кожне слово у кімнаті, і нехай діти знайдуть їх. 

Дайте учням підказку «холодно», якщо вони далеко від знахідки; «тепло», 
якщо поблизу; «гаряче», якщо зовсім поруч. Кожна дитина по черзі шукає 
одне слово. Якщо дітей багато, то по двоє. Наприкінці знайдені слова вони 
складають у вірш.
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11. Закріплення матеріалу шляхом гри
Зачитуйте тези, на які діти мають сказати «так» чи «ні».

Ангел з’явився Павлові і благав його йти до Македонії 3

Господь покликав Павла до Македонії звіщати Євангеліє. 3
У Македонії Пало зупинився у місті Филипи. 3
У Филипах була велика синагога, де Павло проповідував про  3
Христа.
Ніхто після проповіді Павла не увірував у Христа. 3
Лідія — перша християнка у Європі. 3
Лідія після того, як увірувала в Христа, охристилася разом зі сво- 3
їми рідними.
Бажаючи служити Богові, Лідія одягнула Павла та його друзів в  3
одяг з кармазину.
Бог бачить кожне серце. 3
Лідія до того, як повірила в Христа, сповідувала віру у поганських  3
богів.
Бог бажає, щоб кожна людина знайшла спасіння у Христі. 3
Бог бажає, щоб ми шукали Його волю щодо нашого життя в ін- 3
тернеті.
Бог бажає, щоб люди щиро служили Йому і прославляли Його. 3

12. Рукоділля
Зробіть оріґамі серця, на яке наклейте золотий вірш. Можна на зворо-

ті приклеїти магнітну стрічку, тоді вийде магніт на холодильник.

ІІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Оповідання для закріплення матеріалу

В одному інтернаті на свято один добрий меценат привіз іграшки. Вони 
були різні: м’якенькі, великі та малі, кольорові, з пультом і без, були навіть 
різні дитячі музичні інструменти…Були всі дитячі мрії.

І можливо, для розваги дітей або для чогось іншого, важко сказати, 
меценат, який був присутній у кімнаті з іграшками, урочисто оголосив і 
пообіцяв, що все, що вони сьогодні візьмуть у руки з цієї кімнати, буде з 
ними назавжди, і ніхто не зможе забрати те, що вони виберуть. Але по-
трібно по трьох ставати біля входу до кімнати з іграшками і на рахунок 
«один два, три» швидко бігти, вибираючи собі ту іграшку, яка їм найбіль-
ше сподобалася.

Якби можна було побачити очі дітей! Для них це був день радості. За та-
ким принципом і дуже швидко діти хапали собі іграшки і бігли назад…Під-
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ходила черга трьох хлопчаків. Отож, «один, два три»… Але чомусь тільки 
двоє з них «пірнули» у гору різних іграшок. Третій найменший за зростом 
побіг в іншому напрямку. І яке здивування було, коли він міцно обїйняв 
своїми тоненькими руками ноги того мецената. «Вибач, ти щось не зрозу-
мів? Іграшки в іншому боці! Хутчіш роби вибір», — сказав меценат, нахи-
лившись до хлопчика.

«Я вже зробив», — тихенько відповів той. Цей вибір хлопчика був най-
кращий для нього.

Скарбниця мудрості життєвої

«Хто шукає, той знайде. Що шукаєш, те знайдеш». 3

« Просіть — і буде вам дано,  3 шукайте — і знайдете, стукайте — і 
відчинять вам» (Матвія 7:7).

« Вірний християнин шукає правду, слухає правду, вивчає правду,  3
любить правду, захищає правду аж до смерті» (Ян Гус).

« Я переконаний, що Біблія — це найкращий дарунок Бога люди- 3
ні. Все найкраще від Спасителя світу дається нам через цю кни-
гу» (Авраам Лінкольн).

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити золотий вірш. 3

Щодня читати Біблію і записувати, яка воля Бога на цей день,  3
згідно з прочитаним.
Подумати, як ти можеш брати участь у служінні твоєї церкви? 3

Які дії будуть корисні для справи Божої? Як може бути прослав-
лене Боже Ім’я? Якщо немає готової відповіді, почни молитися, 
щоб Бог відкрив Свою волю щодо участі в спільних служіннях 
твоєї Церкви.

Прочитати Дії 16:9-15. 3

Дати відповіді на запитання: 3

Як Бог змінив плани Павла? "
Що робив Павло у Филипах? "
Що сталося на молитовному зібранні? "
Що зробила Лідія, коли увірувала у Христа? "

V. ОГОЛОШЕННЯ

VI. МОЛИТВА
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Хі д  у рок у

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Вітання. 
Намастіть свою долоню чорною фарбою (можна акварельною) і де-

монстративно простягайте до кожної дитини з метою привітання за руку. 
Можна при цьому сказати гарні й привітні слова, наприклад, «Вітаю тебе, 
мій любий друже!». Звісно, ніхто з них не захоче доторкнутися до вашої 
руки. Згодом запитайте, чому діти не привіталися з вами за руку. Чи не 
дивно для них звучали вітальні слова в супроводі таких дій? Які були їхні 
відчуття? Що б вони змінили у вашому сьогоднішньому привітанні?

Демонстративно витріть руку вологою серветкою і спробуйте знову 
підійти із гарними привітальними словами до дітей. Доторкніться до кож-
ного, можете навіть усіх обійняти.

Запитайте у дітей, чи приємніше було їм вітатися, коли у вас були чис-
ті руки?

Дивно чути гарне привітання з уст, коли дії є протилежними 
словам. Це сприймається якось підозріло, нещиро, дещо незро-
зуміло. Так, наші вчинки впливають на наші слова. Коли вчин-
ки не прославляють Бога, тоді і наші слова про Бога звучать 
фальшиво.
Дякую Богові, що Він живе у моєму серці, і я можу щиро вітати 
вас сьогодні.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

2. Персонаж сьогодні — член помісної церкви.
Запросіть когось із членів помісної церкви на урок для розповіді ко-

роткого свідчення. Попросіть закцентувати спочатку увагу на тому, хто є 
Бог для нього? Якими життєвими принципами він керується? Потім вар-
то розказати реальну ситуацію, коли Бог прославився через його життя та 
вуста; коли люди, які були поруч, побачили його добрі вчинки і почули від 
нього Слово про Бога. Нехай це свідчення буде для слави Господньої.

3. Молитва дітей разом із вчителем

4. Перевірка домашнього завдання
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5. Гра-зачіпка
Поділіть дітей по двоє для виконання завдання. Роздайте кожній парі 

роздруковане на папері завдання, де написані дві колонки.
У першій колонці зазначено характеристики, які може про себе сказа-

ти цей предмет, а в іншій — відповідний предмет чи особа. Дітям потріб-
но знайти відповідні пари з двох колонок (вчитель може розширити цей 
перелік).

Перша колонка " : я важкий, я гарна, я сумна, я солодка, я теплий, я 
зелена, я м’яка, я люблю Ісуса, я холодний.
Друга колонка " : камінь, лід, чай, квітка, цукерка, трава, пісня, вата, 
християнин.

Суть гри. Дивно буде звучати, приміром, якщо лід назве себе солод-
ким, сумним або теплим. Це йому не притаманне. І ви не повірите у це. Ми 
вибрали зазначені характеристики відповідно до того, чим або ким є пред-
мет або особа.

6. Ілюстрація
Покажіть дітям зображення рослин: борщівника та куща їстівної яго-

ди (малина, суниця, смородина, чорниця тощо, на власний вибір).

Борщівник Сосновського (Heracleumsosnowskyi) — багаторічна 
рослина родини Apiaceae, до 3-5 м висоти, товщина стебла — до 
10 см. Основними місцями його зростання є береги річок, узбіч-
чя доріг, деградовані пасовища. Рослина багата на фітоактивні 
сполуки, тому навіть одноразовий дотик до борщівника призво-
дить до опіків. Через 1-2 дні пошкоджена поверхня тіла досягає 
декількох сантиметрів, важко гоїться, призводить до появи ін-
ших шкірних захворювань.

Розкажіть про борщівника і, скажімо, про ягоду малини (де росте, 
основні характеристики, її корисні властивості).

Потім намалюйте червоним маркером на борщівнику ягідку малинки. 
Запитайте: «Чи природним був би такий малюнок?»

Суть ілюстрації в тому, що отруйні рослини, або такі, які небез-
печні для здоров’я людини, не можуть давати таких корисних 
ягід, як малина. Це не природно для них. Якби вони і родили такі 
ягоди, ніхто б їх не зривав, оскільки це було б небезпечно для 
здоров’я і, можливо, для життя. Ми знаємо, що кущі малини без-
печні для життя людини, і ягоди цих кущів є дуже корисні.

Гріх у житті людини не дозволяє приносити добрі плоди. Немає нічо-
го спільного між гріхом та святим Богом. Досить дивно, коли людина лю-
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бить та робить гріх і при цьому прославляє Бога. Добрі плоди виходять із 
чистого серця, в якому живе Господь. Християни, віруючи в Ісуса Христа, 
стараються жити згідно з Його заповідями і тому приносять добрі й ко-
рисні плоди. Їхнє життя та слова прославляють Христа.

7. Знайомство дітей із темою уроку
Сьогодні на основі біблійної історії ви зможете зрозуміти, що Бог про-

славляється вустами тих людей, в яких чисте серце, в якому живе Господь. 
Їхнє життя разом зі словами прославляє Бога.

8. Виклад нового матеріалу

Хтось читає з Біблії оповідь із книги Дії святих апостолів — Дії 19:1-12.

У Павла та його супутників була друга місіонерська подорож. Після на-
вернення до Христа купчихи Лідії у Филипах Павло зустрічається із ще од-
нією жінкою. Слово Боже описує її як таку, котра мала віщунського духа і 
займалася ворожбитством.

Ми добре знаємо, що чаклунство в Божих очах є гріхом. Так, у книзі 
Левит 19:31 читаємо: «Не звертайтесь до духів померлих та до ворожби-
тів, і не доводьте себе до опоганення ними. Я — Господь, Бог ваш!»

Або Повторення Закону 18:10-12: «Нехай не знайдеться між тобою та-
кий, хто переводить свого сина чи дочку свою через огонь, хто ворожить 
ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, і хто чарівник, 
і хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто 
питає померлих. Бо гидота для Господа кожен, хто чинить таке, і через ті 
гидоти Господь, Бог твій, виганяє їх перед тобою».

Гріх ворожбитства Господь ставить на рівні із вбивством, розпустою 
та злодійством. В Об’явленні 9:21 сказано: «І вони не покаялися в своїх 
убивствах, ані в чарах своїх, ні в розпусті своїй, ні в крадіжках своїх…»

У Біблії є багато місць, в яких Бог категорично засуджує окультизм, 
оскільки це служіння темним, демонським силам. Слово Боже вчить нас 
вклонятися і служити Господу Богу одному і заповідям Божим. За родом 
своєї діяльності та жінка вела гріховне життя. Тому її слова «про доро-
гу спасіння», що звіщав Павло та його супутники, суперечили її способу 
життя. Боже Ім’я не прославлялося через уста жінки, тому що серце було 
охоплене гріхом. Для неї, перш за все, потрібно було звільнитися від нечи-
стого духа, очистити своє серце від гріха, що панував там. Апостол Павло 
розумів проблему цієї жінки, тому Ім’ям Ісуса Христа звільнив її від віщун-
ського духа. Бог подарував звільнення цій жінці, бо сказано, що зникла на-
дія панів її на великий прибуток. Бог має силу звільнити людину від будь-
якого гріха. Ісус переміг гріх своєю смертю на хресті.
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Життя апостола Павла повністю відповідало його словам. Після того 
як він щиро увірував у Христа, він любив Бога, служив Йому, віддав Богові 
своє життя. Бог використав його для проповіді Свого Євангелія. Сповнені 
Святим Духом слова Павла впливали на інших.

Коли людина любить Ісуса Христа всім своїм серцем, вона намагається 
виконувати заповіді Його. Вона любить Господа і любить людей, які поруч; 
очищає своє серце від гріхів. Вона хоче жити і служити Богові; її вчинки, 
слова є добрими плодами. Коли ти чесний у житті і говориш правду — тобі 
повірять сьогодні; коли вірний у житті — з тобою захочуть бути сьогодні; 
коли ти добрий у житті — твоє добро не викличе підозри сьогодні; коли ти 
християнин — твої свідчення про Бога прославлять Бога і зростять віру в 
Нього у тих, хто буде тебе слухати сьогодні. Очищай своє серце, наповнюй 
його Словом Божим, роби вчинки за Словом і свідкуй про Бога!

9.  Обговорення. Використання обладнання та проголошен-
ня основних думок за темою

Жінка, яка мала віщунського духа жила гріховним життям. "

Людина не може прославити Бога з несповіданим гріхом у серці. "

Ім’я Ісуса звільняє від будь-якого гріха. "

Життя Павла і Його слова були для слави Христа. "

10. Вивчення ключового вірша
Золотий вірш розділяємо на чотири рядки:

«Душа моя держить свідоцтва Твої, і я сильно люблю їх. "

Я держуся наказів Твоїх та свідоцтв Твоїх, "

бо перед Тобою мої всі дороги!.. "

Нехай уста мої вимовляють хвалу, бо уставів Своїх Ти навчаєш  "
мене».

Поділіть дітей на дві команди і дайте кожній чотири рядки вірша.
Кожна команда має на кожну тезу вірша придумати інсценівку без слів 

(пантоміма). По черзі одна команда (або її представник) показують вибра-
ну тезу (можна не за порядком черговості) іншій, котрі мають її відгадати.

Можна відзначити креативні ідеї.

11. Закріплення матеріалу шляхом гри
Сьогодні діти відчують себе детективами, адже шукатимуть справжніх 

християн у переліку осіб. Їм потрібно дослідити життя (вчинки) і ви-
словлювання одного з персонажів Біблії і довести, що обраний герой є 
справжнім християнином або навпаки. Це завдання може бути як індиві-
дуальне, так і групове. Перелік осіб: Павло, Никодим, Ірод, Пилат, Закхей, 
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Петро, Лідія, Корнилій, Марія (сестра Лазаря). Вчитель може доповнити 
список.

12. Рукоділля
Зробіть із дітьми мильні бульбашки (заздалегіть приготуйте порожні 

ємкості із кільцем для видування бульбашок для кожної дитини). Вам зна-
добиться засіб для миття посуду (Fairy), гліцерин (його ви можете при-
дбати в будь-якій аптеці) і вода. Приготування: налийте в посудину 200 г 
засобу для миття посуду, додайте 100 мл гліцерину і розбавте все в 600 мл 
води. Ретельно перемішайте цей розчин. Перед тим як робити з дітьми, 
обов’язково спробуйте рецепт самостійно.

Коли будете видувати з дітьми бульбашки, використайте це в 
ролі наочності. Як мильні бульбашки можуть бути подібні до на-
ших слів? Вони можуть бути гарними зовні, але, коли наше жит-
тя не таке, як наші слова, то ці бульбашки порожні й нетривалі.

ІІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Оповідання для закріплення матеріалу

Гарячі пиріжки
Зима. Холодний ранок. На ринку стояла жінка і продавала пиріжки. 

Вона дуже голосно повідомляла всім: «Гарячі пиріжки! Гарячі пиріжки! 
Гарячі пиріжки! Гарячі пиріжки! Купуємо гарячі пиріжки!»

Ось перші покупці — дві жіночі, які зупинилися біля прилавку з пиріж-
ками і почали на місці ніби підтанцьовувати, щоб зігрітися, поки рахували 
гроші. Отримавши пакунок, вони з нетерпіння розгорнули серветки і жа-
дібно вкусили кожна свій пиріжок. Але чомусь на мить завмерли, і вже зі 
здивованим обличчям поволі почали жувати перший шматочок пиріжка. А 
далі чомусь не продовжили їсти пиріжки, і заховавши кожен у свою сумоч-
ку, пішли своєю дорогою.

Тим часом жінка-продавець постійно вигукувала: «Гарячі пиріжки! 
Купуємо гарячі пиріжки!»

Наступний покупець був чоловіком зрілого віку. Він поволі дістав свій 
гаманець, розрахувався із продавцем, узяв у руки три пиріжки і відійшов 
убік. Він поволі відкусив перший шматок одного з них, але чомусь облич-
чя і в нього стало здивованим. Потім зняв свої масивні рукавиці і почав пе-
рекладати пиріжки з однієї долоні в іншу. Очевидно, він вирішив поверну-
тися до продавця. Підійшовши знову до прилавку, запитав: «Шановна, ви-
бачте, але чому ви кажете, що пиріжки гарячі, хоча вони зовсім холодні?» 
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На своє запитання чоловік отримав таку відповідь: «Це просто назва пи-
ріжків така».

Василь СУХОМЛИНСЬКИЙ

Мильна бульбашка
Хлопчик сидів біля відчиненого вікна й пускав мильні бульбашки. Вони 

були легкі, красиві. Сонечко грало на бульбашках всіма кольорами весел-
ки: жовтим, синім, зеленим, оранжевим, фіолетовим… Легенький вітерець 
підхоплював бульбашки, й вони летіли над квітником, над кущами бузку. 
Їм хотілося піднятися вище за дерева, та ледве торкалися листя — вони 
лопались.

А одна велика Мильна Бульбашка, підхоплена вітром, полетіла у синє 
небо. Побачила Мильну Бульбашку Ластівка, полинула до неї, летить по-
руч і дивується:

— Яке на вас гарне плаття! Яка ви красива! Ви чарівна пташка!
— Так, я чарівна пташка,— гордовито відповіла Бульбашка. — По-

глянь, одежа на мені веселкою грає.
Доторкнулася Ластівка до одягу — і Мильна Бульбашка лопнула.
— Де ж це вона поділася, та чарівна пташка? — здивувалася Ластівка. 

Тільки бризки полетіли.

Скарбниця мудрості життєвої

Не словом, а ділом! "

Вчинки більше скажуть, ніж слова. "

Вчинки голосніші від слів. "

Погане дерево не родить добрих плодів. "

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити золотий вірш. 3

Прочитати Дії 16:16-24. 3

Розказати своїм друзям, що книжки та фільми про Гаррі Поттера  3
наповнені окультизмом. А ти вже знаєш, що окультизм, ворож-
битство є гріхом.

V. ОГОЛОШЕННЯ

VI. МОЛИТВА
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Хі д  у рок у

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Вітання.
Зустрічайте дітей у класі приязно, з посмішкою і турботливими запи-

таннями — всім приємно, коли ними цікавляться, особливо діткам. Будь-
те щирими й привітними (постійно моліться, щоб Господь учив вас більше 
любити кожного учня). Можна заспівати пісеньку з дітьми, яку вони лю-
блять (нехай виберуть самі).

2. Молитва.
Моліться з дітьми на початку уроку. Запитайте, можливо, хтось із них 

має особливі потреби, покажіть їм на власному прикладі, що все варто роз-
починати з молитви.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

3. Перевірка домашнього завдання.
Трішки пригадайте тему минулого уроку, запитайте, чи виконали всі 

домашнє завдання.

4. Гра-зачіпка.
Оберіть із присутніх 3-4 дітей. Можна поділити їх на дві команди. 

В рядок на столі виставте порожні пластикові склянкочки. Кожному грав-
цю дайте одну повітряну кульку. Гравець повинен якомога швидше наду-

(Після цього потрібно зро-
бити висновок, що для Бога 
немає нічого неможливого. 
Як легко скляночки падали 
від струменя повітря, так 
само легко Бог руйнує будь-
які перепони на шляху Сво-
їх дітей).

ти кульку і струменем пові-
тря з неї збити зі столу як-
найбільше скляночок. Пе-
ремагає та команда чи той 
гравець, який впорався із 
завданням швидше, тобто 
збив усі скляночки. 
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5. Бесіда для зачіпки
Поставте дітям запитання:

Звідки береться дощ? Хто нам його 
посилає?

А хто робить так, щоб сніг падав 
саме вимку?

Звідки сонечко знає, коли йому схо-
дити, а коли заходити?

Хто ж керує грозами, блискавиця-
ми і стихіями морськими?

Ми часто не замислюємося, Хто керує такими важливими подіями і всім, 
що ми бачимо довкола, Хто Творець усього, знає для всього час, і робить 
усе якнайкраще. Поміркувавши, ми розуміємо, що всім керує наш Господь, 
бо все, що ми бачимо, і що відбувається навколо нас, Він контролює.

А чи бувають у нас обставини, коли думаємо, що Бог не допоможе? Чи 
трапляються ситуації, коли видається, що Йому не має діла до нас? Тоді 
починаємо сумувати. А що ж нам ще робити в таких обставинах?

6. Ознайомлення дітей із темою уроку
Тож давайте зараз дізнаємося про історію людей, котрі потрапили в 

нелегкі обставини, і побачимо, що ж вони робили.

7. Виклад нового матеріалу
Хтось читає оповідь із книги Дії святих апостолів 16:24-26.
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Запитання для дослідження тексту з Біблії.

Які події описані в історії? 3

Де перебували Павло та Сила? 3

Чи керував Господь життям і обставинами апостолів? 3

Чи були засмучені Павло та Сила? 3

Бути задоволеним — це одна із найбільш відмінних рис побожної лю-
дини, адже її серце віддане Богові, а не матеріальним благам. Найважливі-
шою потребою благочестивого християнина є вміння вдовольнятися сво-
їм становищем у суспільстві та церкві. Існує ще й інші сфери, де від нас ви-
магається вправляння в задоволеності — це наші фізичні недуги, нещастя, 
нестатки, випробування чи навіть переслідування. Такі обставини часто 
змушують людину, котра не пізнала Христа, нарікати, скаржитися і сум-
ніватися в Божому милосерді до неї. Диявол посіяв невдоволення в Едем-
ському саду, чим спокусив Адама та Єву. Незадоволення — це вияв сумніву 
в Божій доброті. Наслідки незадоволення перших людей відчутні аж досі. 
Диявол цим методом намагався спокусити й Христа у пустелі. Хотів ви-
кликати в Нього невдоволення через відсутність їжі, бажання зайняти ви-
соке становище і прагнення до влади над усіма царствами світу. «Будьте 
життям не грошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте. Сам бо сказав: Я 
тебе не покину, ані не відступлюся від тебе!» (Євр. 13:5). Невдоволення — 
це найбільший з-поміж усіх диявольських гріхів, і давати йому волю озна-
чає підняти бунт проти Бога. Павло і Сила як справжні християни смирен-
но прийняли своє становище і повністю довірилися Господу.

Як би ви поводили себе в подібних обставинах? "

Чому вони співали і молилися?  " (Вони надіялися на Господа, і зна-
ли, що навіть у такій ситуації в Нього все під контролем).

Спів використовувався в релігійних практиках новозавітної церкви ще 
з моменту її виникнення. Євангеліє свідчить, що під час народження Хрис-
та співали ангели на небі (див. Лк. 2:13-14). Відомо також, що після таємної 
вечері учні із Христом, заспівавши, пішли на Оливну гору (див. Мт. 26:30). 
Пізніше апостол Павло, звертаючись до церкви, також акцентував на не-
обхідності музики та співу в громадах: «...З вдячністю співаючи Богові у 
своїх серцях псалми, прославлення, духовні пісні»

Експериментальні дані підтверджують вплив, який чинить му-
зика на психофізіологічні процеси, що протікають в організмі 
слухача. Музика здатна підсилити метаболізм у тілі, впливає на 
ритм серцевих скорочень, прискорює дихання, впливає на бі-
оритми, дає таким чином фізичну основу для генезису емоцій. 
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Тобто при співі псалмів, духовних пісень понижуються емоцій-
ні переживання. Біоритми тіла, збалансувавшись у такий спо-
сіб, допомагають людині дійти до стану душевного та емоційно-
го спокою.

Тому під час співу Павло із Силою заспокоїлися, повністю ввіривши 
себе Божій волі.

А чи керує Він нашим життям? Саме так, Йому підвладне все, Він усе 
знає, і для Нього немає нічого неможливого. Він у будь-якій ситуації гото-
вий нам допомогти і показати вихід, якщо ми надіємося на Нього. Господь 
завжди нас чує, де б ми не були.

8. Вивчення ключового вірша
Роздайте дітям розшифровки, але попросіть, щоб вони не перегорта-

ли аркуші. Коли всі отримають завдання і будуть готові виконувати його 
(потурбуйтеся, щоб у кожного були олівець чи ручка), нехай всі разом пе-
регорнуть аркуші. Першим трьом дітям, які розшифрують вірш найшвид-
ше, вручіть приз.

Завдання: Обведіть кожну третю літеру й випишіть вірш.

арБоло впденллдя івБгшоенгтиа йцннгедбмюба 
ьтншгенрмпмосчжівлолиджвепокаї ціжувадлдрпнаконрї 

зжрхєегочпаі!
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

9. Закріплення вивче-
ного матеріалу

Заздалегідь підготуйте на 
ватмані кишеньки для запитань і 
призів. Його вигляд має бути при-
близно такий, як на малюнку:
(Можна робити кількість кише-
ньок більшою, якщо дітей у класі 
більше).
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Запитайте у дітей: «Хто любить отримувати призи? (Думаю, відповіді 
очевидні). Зараз кожен може отримати приз. Ви бачите перед собою пла-
кат із кишеньками різних кольорів, і в кожній із них є подарунок: у жовто-
му — найменший, у зеленому — кращий, у червоному — найкращий. Але 
щоб їх отримати, потрібно розумово потрудитися. Проте для вас, розум-
них діток, це буде зовсім неважко, адже ви завжди уважні на уроках. Крім 
призів, у кожній кишеньці є запитання з нашої сьогоднішньої теми. Вони 
різної складності, залежно від кольору і відповідно до призу в них. Ви мо-
жете по черзі або за бажанням вибрати колір, витягнути запитання, пра-
вильно відповісти й отримати приз…»

Після відповідей дітей зробіть короткий підсумок.

ІІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Оповідання для закріплення матеріалу

Лист на небо
Сталося так, що сім’я маленького Жана в пошуках кращої долі виїхала 

з Франції до Америки. Минав час, але життя не ставало кращим. Зовсім не 
знаючи англійської мови, батько ніяк не міг знайти роботу, а мати тим ча-
сом важко захворіла. Сім’я ставала все біднішою, і вже не завжди вистача-
ло грошей навіть на найскромнішу їжу.

Маленький Жан постійно думав про те, як допомогти татові з мамою, 
та й для придбання ліків постійно були потрібні гроші. Жан умів робити 
все по дому, але для серйозної роботи він був ще малий…

І тут він згадав, що ще у Франції, в недільній школі, йому розповіда-
ли про те, що у слухняних дітей є добрий Друг і могутній Захисник. І ось 
одного разу Жан узяв аркуш паперу, олівець, сів за стіл і, як умів, написав 
листа до цього доброго Друга:

«Дорогий мій Ісусе! Я Тебе багато разів просив, щоб Ти допоміг нам, 
але Ти, напевно, просто не почув мене — адже Тебе, звичайно, багато хто 
просить. Тому я вирішив написати листа. Ми приїхали сюди, перепливши 
великий океан; хотіли жити краще, але нічого не виходить: тато без робо-
ти, а мама хворіє.

Допоможи нам! Живемо ми в місті Нью-Йорку, на 145-й вулиці. Звуть 
мене Жан».

На конверті він написав: «Ісусові — на небо», і того ж самого дня опус-
тив лист до поштової скриньки.

Працівниця, яка сортувала листи, раніше довго жила в Європі, знала 
французьку мову і була щирою християнкою. Її увагу привернула незвич-
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на адреса, вказана на конверті. Вона розкрила конверт і прочитала лист. 
На очі навернулися сльози, і вона прошепотіла:

«Ні, віра дитини не повинна бути обманута!»
Того ж самого вечора жінка розповіла своїм друзям про лист малень-

кого емігранта. Вони, не вагаючись, вирішили допомогти цій бідній роди-
ні і стали збирати хто що міг: теплі речі, продукти, гроші. Вийшла велика 
і важка посилка. До неї поклали лист, в якому писалося, що все це надси-
лається Жану від імені Господа Ісуса Христа. Посилка була відправлена за 
адресою, вказаною Жаном в листі.

Батько й мати були здивовані та щасливі, коли несподівано отримали 
такий чудовий подарунок. А маленький Жан плескав у долоні, вигукуючи:

«Я знав, що добрий Ісус обов’язково відгукнеться! Я вірив у це!»
І він був правий у своїй вірі.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити золотий вірш. 3

Прочитати Дії 16:24-26. 3

Читати щодня Біблію, занотовуючи найцінніші думки в духовний  3
щоденник.
Пригадати й розповісти наступного уроку про диво, яке робив  3
Господь у твоєму житті чи в житті знайомих тобі людей.

V. ОГОЛОШЕННЯ

VI. МОЛИТВА
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Хі д  у рок у

Клас оформлений, ніби місто, при вході діти отримують візитну карту 
м. Атени, за якою пізніше будуть подорожувати

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Вітання
Налагодження контакту з класом.
2. Спів (виконуються пісні за бажанням дітей)

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

3. Біблійний персонаж
До класу заходять двоє чоловіків, які розповідають дітям про те, що 

вони провели апостола Павла до міста Атени у зв’язку з тим, що у Верію 
прибули солунські юдеї, аби бунтувати народ проти вчення Павла.

4. Молитва дітей разом із біблійними героями. Двоє чоловіків благо-
словляють учнів на урок і залишають їх.

5. Перевірка домашнього завдання

Діти розповідають біблійний вірш з посиланням та його тлумачен- 3
ня.
Декілька дітей можуть поділитися тими біблійними істинами, про які  3
вони довідалися під час читання Біблії. Заохочуйте їх до цієї справи.
Показують щоденники читання Біблії — у них вчитель робить по- 3
мітки, пише слова заохочення.

6. Гра-зачіпка «Подорож»
Уявіть, що вам терміново потрібно зібрати валізу і вирушити у подорож, 

але є умова, що можна взяти лише 10 речей. Які саме речі ви берете (кожен 
із учнів пише на аркуші, що він бере із собою у подорож); коли всі напишуть, 
учитель говорить, що він щойно отримав SMS, в якому зазначено, що 
учасники подорожі можуть взяти лише п’ять найнеобхідніших речей (діти 
із тих десяти вибирають лише п’ять, які є, на їхню думку, найнеобхідніші 
під час подорожі).

Суть гри в тому, аби показати, що не завжди буде час збирати-
ся, бувають різні обставини, але головне, аби кожен із нас знав, 
що для нас найголовніше мати завжди із собою.
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7. Ілюстрація «Карта м. Атени»
На дошці прикріплена умовна карта м. Атени, на якій зображені місця, 

де був апостол Павло (ареопаг, ринок, синагога). Під час того, коли роз-
кривається тема уроку, учитель прикріплює об’ємні архітектурні споруди 
на ті, що намальовані.

8. Знайомство дітей із темою уроку
Вчитель на дошку прикріплює плакат, на якому написана тема уроку, 

але всі букви переплутані. Завдання дітей — розставити правильно букви, 
щоб дізнатися тему уроку.

«ІРАВ В ОВИЖОГ ОБГА» — «ВІРА В ЖИВОГО БОГА»

9. Виклад нового матеріалу

Звучить (із диска), або читає біблійний вісник оповідь із книги 
Дії cвятих fпостолів 17:15-34.

Шановні учні, прошу вас об’єднатися в групи (4-5 учнів) за кольо-
ром капелюхів, які лежать на столах.

Метод шести капелюхів надзвичайно простий, але це сильна простота. 
Коли обговорюємо питання, кожний із присутніх застосовує до нього кон-
кретний капелюх, і всі думають в одному напрямку. Автор методу шести ка-
пелюхів Едвард де Боно, один із найвідоміших дослідників механізмів твор-
чості, розробив метод, який допомагає ефективному мисленню в навчанні 
дітей та дорослих. Використавши цей метод, ми зможемо одну й ту ж саму 
ситуацію побачити з різних боків, зможемо проаналізувати її переваги й 
недоліки, сильні та слабкі сторони, той емоційний стан, у якому ми розпо-
чинаємо роботу. Методика дозволяє впорядкувати творчий процес за до-
помогою уявного одягання одного з шести кольорових капелюхів. Так, у бі-
лому людина неупереджено аналізує цифри та факти, потім одягає чорний 
і в усьому шукає негатив. Після цього настає черга жовтого капелюха — по-
шуку позитивних аспектів проблеми. Одягнувши зеленого капелюха, лю-
дина генерує нові ідеї, а в червоному може дозволити собі емоційні реакції. 
Нарешті, у синьому підбивають підсумки. Отож, розпочинаймо.

10. Обговорення

Представники білого капелюшка

Що нам відомо з прочитаного?

Павло змушений був піти з Верії тому, що прибули туди солунські 
юдеї, які баламутили та бунтували народ (Дії 17:13). Коли Павло прийшов 



185

Він жив двічі Урок 18. Віра в Живого Бога|

в м. Атени, він обійшов та оглянув усе місто. Він хотів побачити, чим воно 
живе, що мешканці міста цінують, кому поклоняються. Потрібно згада-
ти, що апостол Павло був високоосвіченою людиною і добре розумівся на 
архітектурі, історії, літературі того часу. Але з прочитаного ми дізнаємо-
ся про те, що всі видатні пам’ятки архітектури його зовсім не вразили, а 
навпаки, засмутили, «у ньому кипів його дух»(17:16), лише один жертов-
ник приніс йому радість — це жертовник, на якому був напис: «Незнано-
му Богові».

Павло розмовляв у синагозі (учитель прикріплює на карту об’ємну 
споруду синагоги) з юдеями та богобійними людьми, а також він не боявся 
і спілкувався щоденно на ринку (учитель прикріплює на карту об’ємні рин-
кові споруди). Проте завжди знаходилися ті, котрі були незадоволені тим, 
що говорив апостол Павло.

Представники чорного капелюшка

Між собою почали збиратися філософи — епікуреї та стоїки, — які 
критикували все те, що говорив Павло. Вони називали його пустословом і 
повели в ареопаг (учитель прикріплює на карту об’ємну споруду ареопагу), 
аби він розказав, про що говорить на майданах їхнього міста.

Представники зеленого капелюшка

Слухаючи вашу розповідь, ми почули не знайомі нам терміни, які спро-
бували дослідити у словниках, та пропонуємо вам записати їх у зошити.

Прикріплюється на дошку значення незнайомих термінів, учні 
записують визначення у зошити.

Синаго́га (від грец. συναγωγή — зібрання, спільнота; 
івр. תסנכ תיב — бейт кнессет, тобто дім зборів, зібрань) — юдей-
ський молитовний будинок чи приміщення, де юдеї моляться 
Богові.

Ареопаг [від грец. Ἄρειος πάγος — пагорб Ареса) — вищий 
судовий і урядовий контролюючий орган стародавніх Афін.

Епікуреїзм — філософсько-етична течія, започаткована Епі-
куром, яка визнавала метою життя індивідуальне щастя, ототож-
нюване з моральним життям.

Стоїки дотримувалися поглядів епікурейців. Вони уявляли 
Космос як першооснову усього живого на світі. Вони вважали, 
що якщо їхня увага не буде спрямована на богів, то вони самі змо-
жуть наблизитися до них і в певному значенні самі ними стати.
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Каятися — зізнаватися в своїх гріхах; сповідатися.

Жертовник — у християнській церкві — виконаний з коштов-
них дерева або каменів і багато прикрашений стіл, розташований 
у північній частині вівтаря, де починалася літургія.

Представник жовтого капелюшка

Що позитивного ви помітили в цій оповіді?

Можна багато чого сказати позитивного, але найбільше нас вразило 
те, що Павло говорив про віру в Живого Бога, про те, що Бог, Який ство-
рив усе, живе не в рукотворних храмах, що Він не вимагає служіння люд-
ських рук. Адже Він дає всім і життя, і дихання, і все. Іншими словами мож-
на сказати, як написано «для нас один Бог — Отець, що з Нього походить 
усе, ми ж для Нього, і один Господь Ісус Христос, що все сталося Ним, і 
ми Ним» (1 Кор. 8:6). Нам стало відомо те, що Господь близько до кожної 
людини, лише потрібно покаятися в своїх гріхах та повірити в Нього. Той, 
хто буде вірити в Нього, хоч і помре, але коли настане час, то воскресне, як 
воскрес Ісус Христос. Найголовніше те, що в Господа вже визначений час, 
коли Він прийде, і наше завдання — жити вірою в Живого Бога та бути го-
товими до Його приходу.

Представник червоного капелюшка

Які емоції переживав Павло та люди, які його слухали?

Павло говорив із впевненістю про Того, в Кого він вірив. Звісно, в його 
серці був гнів на тих людей, які поклонялися ідолам, але разом із тим у ньо-
го була і радість, коли він побачив жертовник «Незнаному Богові». Одні 
люди сприймали проповідь Павла насторожено, інші боялися, а ще інші 
говорили, що вони будуть слухати його наступного дня, і лише деякі чоло-
віки та жінки увірували в Бога Живого. І це було великим підбадьоренням 
для Павла. Він прагнув нести вістку Христової любові.

Коли порівнювати із сьогоденням, то й у наш час є люди, які крити-
кують, як проповідується Слово Боже. Є й такі, які говорять, що про це 
вони подумають завтра, але насправді завтра може і не настати. Проте є 
й такі люди, які відкривають своє серце для Ісуса Христа, визнають себе 
грішниками, вірують у Нього, живуть із Ним й очікують Його приходу на 
землю.

Представник синього капелюшка (у вчителя)

Синій капелюх використовують для розгляду самого проце-
су мислення: «Чого ми досягли на цей момент?», «Що нам ро-
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бити далі?» Синій капелюх можна використовувати, щоб упо-
рядкувати послідовність застосованих капелюхів і підсумувати 
досягнуте.

Прослухавши те, про що ви говорили, можна сказити, що ми досягли 
мети, яку ставили на початку уроку, а саме, нам потрібно було з’ясувати, 
про що проповідував апостол Павло в м. Атени.

Ми дізналися з вами, що він проповідував про віру в Живого Бога, го-
ворив, Хто є насправді Бог, в Якого він сам вірує. Павло вказав на те, що 
Бог є Творцем всього як на небі, так і на землі, що Бог Сам дає життя і ди-
хання, і все в цьому світі Ним живе і рухається.

Кожна людина повинна усвідомити те, що вона є грішною і що в її сер-
ці є ідоли, які потрібно знищувати, треба поставити жертовник Єдиному 
Всемогутньому Богу Ісусу Христу і примиритися з Ним, адже у визначе-
ний час Він прийде судити народи землі. І тоді вже ніхто не зможе сказати, 
що це нам не потрібно або що про це ми будемо слухати завтра.

Сьогодні запитання звучить до вас, любі діти: у якій групі людей пере-
буваєте ви? (Відповіді учнів).

Ще на прикладі Павла Господь показав нам, що якщо в нашому серці є 
віра в Живого Бога, то ми зі сміливістю будемо проповідувати про Нього 
на будь-якому місці, де б не перебували. Ми будемо постійно шукати мож-
ливості, щоб розказати людям про Того, в Кого віруємо — так, як це робив 
апостол Павло.

І слава Богові, що наш Бог Живий, що немає для Нього подібних і що 
Він не в рукотворних храмах живе, а Духом Святим поселяється в серцях, 
які вірують у Нього.

11. Вивчення ключового вірша

Методом «Пазли» учитель об’єднує клас у групи і роздає кон-
верти, в яких лежить розрізаний у вигляді пазлів ключовий 
вірш. Учні складають та записують його в зошити і разом вивча-
ють напам’ять та показують вірш у рухах. Яка група придумає 
найкреативніші рухи, та отримує додаткові бали за урок.

12. Закріплення матеріалу шляхом гри «Куб»
Учитель заздалегідь готує квадратну коробочку, в якій пише відповідні 

запитання. Учні кидають її один одному, витягаючи завдання.

13. Рукоділля
Учні виготовляють книжечку-аплікацію «Створення світу», на обкла-

динці пишуть ключовий вірш уроку.
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ІІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

«У кожній душі живе прагнення до щастя та пізнання сенсу життя» 
(Тома Аквінський).

Не раз у своєму житті я ставила собі запитання: «Ким є Бог у моєму 
житті? Яку роль Він відіграє?» Читаючи та досліджуючи Слово Боже, я 
відчувала: моя віра ставала все міцнішою і міцнішою. Переконана в тому, 
що Бог у моє житті відіграє важливу роль, адже Він став моїм Спасите-
лем, Він є моїм Лікарем, який любить мене та зціляє від будь-якого грі-
ха, якщо буду Йому щиро і відверто зізнаватися у всьому. Так, як Він че-
рез пам’ятник змієві, якого за повелінням Бога поставили євреї в пустелі, 
коли їх кусали змії і їм потрібно було лише підвести свої очі до нього, по-
вірити в зцілення, тоді вони ставали здоровими — точно так нині жертва 
Ісуса Христа на Голгофському хресті зціляє нас від наших гріхів, якщо ми 
повіримо в Нього.

У наш час багато людей вірять у Бога, чи то в єдиного, як юдеї, чи як 
магометани; чи у багатьох богів, як язичники. Але всі вони не знають Бога, 
тому що людина без допомоги Бога не може пізнати Його.

Люди можуть частково пізнавати істинного Бога лише через вивчення 
Його творінь. Бог Сам відкрився людям, через Свого Єдинородного Сина, 
Господа нашого Ісуса Христа. Христос — це наше життя. Це означає, що 
Христос відкрив людям не тільки вчення про Бога, а й про те, як людині 
треба жити на землі.

Ісус Христос навчає нас, як треба жити і для чого ми живемо на землі. 
Тому нехай кожен із нас частіше зазирає у своє серце. Нехай кожен відчу-
ває присутність Ісуса Христа в своєму повсякденному житті.

Читайте, досліджуйте та живіть згідно з Словом Божим.

Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки з афоризмами. 

Їх можна зачитати дітям наприкінці уроку).

« Ми покликані Господом не для того, щоб принести для себе сла- "
ву і стати гарними ораторами, а щоб приводити до Ісуса Христа 
душі і наставлять їх».

« Звикайте до споглядання небесних істин, досліджуйте Святе  "
Писання, полюбіть Слово Боже, і вам нічого буде боятися того, 
про що будете говорити своїм слухачам».

« Якщо бажаєш бути спасенним вірою, полюби Того, в Кого ві- "
руєш».
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« Віра відкриває нам те, що правдиве, і від щирої віри народжу- "
ється любов, тому що той, хто істинно вірить у Бога, ніколи не 
погодиться віддалитися від любові» (Святитель Іван Золото-
уст).

« Віра особлива і гідна подиву, що не тільки корисна і рятівна, але  "
й зручна, дуже легка й для всіх доступна» (Святитель Іван Зо-
лотоуст).

« Занепале людство приступає до святої істини вірою, іншого  "
шляху до неї немає» (Ігнатій Брянчанінов).

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити напам’ять ключовий вірш. 3

Перечитати Дії 17:15-34. 3

Старатися щодня читати Біблію. 3

Цінні думки занотовувати у духовний щоденник. 3

V. ОГОЛОШЕННЯ

VI. МОЛИТВА

Діти стають по двоє і моляться один за одного.
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Хі д  у рок у

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Вітання
Налагодження контакту з класом.
Поцікавтеся у дітей, як у них сьогодні минув ранок, хто поспішав, а хто 

все встиг зробити вчасно, хто встав із будильником, а кого ледь розбуди-
ли батьки. Можливо, комусь не вистачало 2 хвилинки, щоби не спізнити-
ся до недільної школи? А хто хотів би поспати ще додатково 2 годинки сьо-
годні зранку?

2. Пісня
Вчитель називає тему уроку і пропонує разом заспівати пісню «Час 

Господа прославляти».

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

3. Персонажі уроку
Сьогодні персонажем є Флеш (вигаданий персонаж мультфільму, який 

дуже швидко рухається).
Флеш швиденько заходить до класу, швиденько вітається, оглядає кім-

нату, дуже швидко балакає.

Флеш. Ой, здається, я знову через свою швидкість втрапив не 
туди. Але тут так багато діток! Доброго дня! А чому ви тут 
зібралися усі? Зізнавайтеся, чекали на мене? Ви знаєте, хто 
я?

Відповіді дітей.

Флеш. Я вам трішки підкажу. Я персона незвичайна, але відома, 
про мене навіть мультик є — актор я ще той!

Вчитель. Шановний, видається мені, що ви все-таки втрапили не в ті 
двері, у нас тут…

Флеш. Зачекайте, будь ласка. Я й сам розумію, що втрапив не в 
ті двері, але ж тут моя публіка — діти! Так-от, я роблю все 
надзвичайно швидко. Здогадалися, як мене зовуть?

Відповіді дітей. Якщо їм тяжко здогадатися, варто роздрукувати 
картинки з мультфільму.
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Флеш. Так, молодці! Я знав, що ви мене впізнаєте. А ви знаєте, 
скільки часу мені потрібно, наприклад, щоб дістатися з 
дому до школи? Скільки тобі потрібно? А тобі? А мені — 
Одну хвилинку! А от скільки вам потрібно часу, щоб з’їсти 
велетенське морозиво-ріжок? Скільки? А мені — 10 се-
кунд! А скільки вам потрібно часу, аби поскладати іграшки 
у кімнаті? Мені — 5 секунд, і все чисто! От скажіть, гарно я 
вмію використовувати час, правда?

Відповіді дітей.

Вчитель. У тебе, звичайно, гарні вміння, але ми знаємо справжню 
людину, яка теж дуже гарно вміла користуватися часом. 
Про цю людину пише Біблія. І якраз сьогодні ми читатиме-
мо цю історію. Може, послухаєш із нами?

Флеш. Ще хтось вміє так користуватися часом? Звичайно, послу-
хаю. Мені дуже цікаво.

Вчитель. Тоді ми запрошуємо тебе до нашого гурту і розпочнемо 
наше заняття. А з чого ми зазвичай починаємо заняття, діт-
ки? Правильно, з молитви.

4. Молитва дітей
« Наш Татку Небесний! Зараз усі разом ми запрошуємо Тебе на 

наш урок. Просимо у Тебе мудрості, терпіння один до одного і 
доброго поводження. Наповнюй наші сердечка знаннями і вірою, 
допоможи нам краще розуміти Твоє Слово. І навчи нас сьогодні 
доброго і корисного. Амінь».

5. Перевірка домашнього завдання
Діти дістають свої карти подорожей. Вчитель за маршрутом подорожі 

щоуроку наклеює кольорові стрілочки, кораблики або ж сліди. Якщо дити-
на бездоганно виконала завдання, позначка на карті буде червоною, якщо 
виконала частково — зеленою, якщо ж взагалі не виконала — синьою. Дай-
те можливість дитині для самооцінки.

6. Гра-зачіпка «Переможець за 1 хвилинку»
Умови гри. Діти діляться на 2 команди. Кожній з них спочатку вида-

ється окрема кількість пластикових скляночок, з яких вони за хвилину по-
винні побудувати якнайвищу вежу. Згодом кожна команда отримує по ко-
робці скріпок, з яких діти за хвилину повинні змайструвати якнайдовший 
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ланцюжок. У змаганні бере участь Флеш — стежить за часом та підганяє 
команди.

Виграє та команда, яка краще виконає завдання за 1 хвилину.

Обговорення гри

Чи складно було впоратися з цим завданням? 3

Яке завдання було складнішим? 3

Чи заважав вам обмежений час? 3

Чи хвилювалися ви, що не встигнете виконати завдання краще? 3

Чи важливо було тут поспішати чи краще було якісно працюва- 3
ти?
Чи вистачило на все часу? 3

Чи не витрачали ви дорогоцінної хвилинки на суперечки? 3

1 хвилина — це мало чи багато? 3

7. Ознайомлення дітей із темою уроку
Розповідь про довготривалу зупинку Павла у формі діалогу з Флешем.

Флеш. Дітки, правда, чудово все робити швидко? От як у нашій з 
вами грі?

Діти відповідають.

Вчитель. А я вважаю, що не завжди добре все робити швидко. Інко-
ли у житті нам потрібні зупинки. Наприклад, біля світло-
фора — аби бути обачним та уважним.

Флеш. Ну…

Вчитель. Або, наприклад, коли нам пропонують випити дуже гаря-
чого чаю — тут вже хочеш чи не хочеш, а доведеться заче-
кати, в іншому випадку можна попекти язик.

Флеш. Язик? Попекти? Згодний, тут варто зачекати.

Вчитель. А інколи нам взагалі потрібні тривалі зупинки. Наприклад, 
літні канікули. Хто з вас любить літні канікули? Ага, всі 
люб лять. А хто хотів би, аби вони минули за 1 хвилину? Ну 
от. Бо ж літні канікули — це не лише час, коли можна не йти 
до школи і поспати довше, найперше це час для відновлен-
ня ваших сил, для відпочинку, щоби з новими силами, пов-
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ні енергії ви знову змогли у вересні сісти за парти та напов-
нювати себе знаннями.

Флеш. Ой, а й справді, така зупинка нам усім дуже необхідна, і тут 
вже не до швидкості.

Вчитель. Насправді час дуже важливо використовувати правильно 
та ефективно, аби жодна секундочка не пропала марно. А 
ще, як і обіцяли, у нас є біблійна історія.

8. Виклад нового матеріалу
Вчитель розповідає максимально доступно для дітей Дії 18:7-11.
Бувши богобійною людиною, Павло знав, куди йти і що потрібно ро-

бити — про це йому сказав Дух Святий. Ось так він потрапив до дому чо-
ловіка, який звався Титом Юстом. Написано про нього у Біблії, що то був 
чоловік богобійний, та й дім його межував із синагогою, тобто розташову-
вався зовсім поряд. Був же у синагозі чоловік, якого звали Крисп, він був 
старший над усіма у синагозі, і він увірував у Господа разом з усім домом 
своїм. Також багато коринтян, почувши про це, теж увірували та охрис-
тилися. Можливо, у Павла були інші плани, можливо, він, бачачи усе, що 
відбувається, думав собі вже йти далі своєю дорогою. Та у Бога була інша 
думка. Тож сказав Господь до Павла у сні: «Не бійся, але говори і не мовчи, 
бо з тобою ось Я, і на тебе ніхто не накинеться, щоб тобі заподіяти зло, бо 
я маю в цім місті багато людей». І, послухавши голосу Господнього, Пав-
ло залишився на тім місці на рік і шість місяців. Увесь цей час він не просто 
ходив містом, вивчаючи нові краєвиди та знайомлячись із новими людьми. 
Він зробив таку тривалу зупинку у своїй подорожі, аби навчати людей, які 
жили там, Слова Божого. Він виявив послух, та використав цей час із ко-
ристю — так, як і сказав йому уві сні Господь, говорив про Господа усім, 
хто стрічався йому в тому місці.

9. Обговорення
Флеш робить вигляд, що не зрозумів та перепитує у дітей.

Чому Павло лишився у тому місці так надовго? Він захотів відпо- "
чити?
І що ж такого важливого він зробив? "

Чому ж це так важливо — навчати людей Слова Божого? "

Вчитель. У нас усіх є ціле багатство — час. Інколи нам варто краще 
його розподіляти. Можливо, не відразу йти додому після 
недільної школи, а побалакати з іншими дітками, розказа-
ти їм про те, що ви вже знаєте про Бога, Різдво і Воскре-
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сіння. Можливо, ви допоможете комусь краще щось зро-
зуміти, а, можливо, й самі чогось навчитеся. Це дуже важ-
ливо — вміти користуватися часом — щось робити дуже 
швидко, а для чогось зупинятися і не зважати на годинни-
кове «тік-так».

10. Вивчення ключового вірша
Для вивчення ключового вірша вам необхідно виготовити великий го-

динниковий циферблат зі стрілками, у якого замість цифр будуть наклеєні 
наступні частини слів ключового вірша:

1 — не
2 — бій
3 — ся
4 — але
5 — го
6 — во
7 — ри
8 — й
9 — не
10 — мов
11 — чи
12 — Дії 18:9

не

бій

ся

але

гово
ри

й

не

мов

чи
Дії 18:9

Діти вивчають вірш, коли ви послідовно повертатимете годинникову 
стрілку. Вірш можна повторювати разом кілька разів, спочатку тихіше, по-
тім — трохи голосніше, потім — у повен голос.

11. Закріплення матеріалу шляхом гри «Швидко/Зупинка»
Для участі у грі роздайте кожному по одній картковій «блискавці» чер-

воного та зеленого кольору. Поясніть дітям, що зараз ви та Флеш ставитиме-
те різні запитання. Якщо вони вважають, що потрібно виявити швидкість, 
то нехай підіймають червону «блискавку», якщо ж навпаки — зелену.

Орієнтовні запитання:

Як потрібно робити те, що попросила мама? "

Вставати зранку з ліжка? "
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Виконувати домашнє завдання? "

Переходити дорогу? "

Їсти? "

Чистити зуби? "

Говорити? "

Одягатися? "

Пити гарячий чай? "

Їсти холодний суп? "

Читати Біблію? "

Молитися? "

Йти до недільної школи? "

Обговорення
У процесі гри можете відразу обговорювати з дітьми їхні варіанти.

Чому саме так ви відповіли? "

У чому користь швидкості? А зупинки? "

Як ви можете використовувати час із користю кожного дня? "

12. Рукоділля
Виготовлення маленьких годинників із ключовим віршем. Дозвольте 

дітям виявити фантазію та задекорувати свій годинник самостійно. Може-
те провести виставку виготовлених годинників.

III.ПІДСУМОК УРОКУ

Перегляд невеличкого відео «Казка про зга-
яний час» (за мотивами книги Євгена Швар-
ца). Вчитель може додатково коментувати ві-
део. https://goo.gl/tUKy9C

Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, у якій лежать яскраві картки з афоризмами. 

Їх можна зачитати дітям наприкінці уроку).

« Проповідуй Слово, допоминайся вчасно-невчасно, докоряй, за- "
бороняй, переконуй з терпеливістю та з наукою» (2 Тим. 4:2).

« Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але  "
як мудрі, використовуючи час, дні бо лукаві!» (Еф. 5:15-16).

« Поводьтеся мудро з чужими, використовуючи час» (Кол. 4:5). "
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IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити напам’ять ключовий вірш. 3

Перечитати Дії 18:7-11. 3

Намагатися якомога частіше читати Біблію. 3

Занотовувати найцінніші думки у духовний щоденник. 3

Упродовж тижня спробувати розказати другові про Христа чи за- 3
просити до недільної школи.

V. ОГОЛОШЕННЯ

VI. МОЛИТВА

«Дякуємо Тобі, Господи, за той час, який Ти дозволив нам про-
вести разом у навчанні, іграх та роздумах про корисне. Просимо 
у Тебе, аби упродовж тижня ми не забули про те, чого навчили-
ся сьогодні і використовували кожну нашу секундочку з користю. 
Амінь».

Діти, за бажанням, можуть на папірцях написати свої молитов-
ні прохання, на які вони хочуть, аби Бог відповів, й обміняти-
ся ними, щоб протягом наступного тижня молилися один за 
одного.
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Хі д  у рок у

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Вітання
Привітайтеся з дітьми. Поцікавтесь їхнім життям. Запитайте, чи стала-

ся в них на цьому тижні якась курйозна історія. Розкажіть свою. Ваше за-
вдання — створити легку і невимушену атмосферу, в якій усі почувалися б 
комфортно.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

2. Молитва дітей разом із вчителем

3. Перевірка домашнього завдання

4. Гра-зачіпка «Німий, глухий та сліпий»
Запропонуйте дітям цікаву гру. Для участі в ній потрібно шість добро-

вольців. Поділіть їх на дві команди по три людини в кожній. Команда 1 і 2 
стають недалеко один від одного в колону.

Перший у колоні — сліпий, і йому зав’язують очі, другий — глухий, і він 
мусить стояти лицем до третього — німого.

На певній відстані від обох команд на землю покладіть якийсь невели-
кий предмет (м’ячик, іграшка).

Для перемоги команда повинна першою знайти цей предмет.
Рухатися дозволяється тільки сліпим. Німий жестами повинен вказу-

вати напрямок, в якому потрібно рухатися сліпому, а глухий має озвучува-
ти ці вказівки (наприклад: лівіше, трішки вперед, поверни праворуч).

Перемагає та команда, яка першою дістанеться до предмета.

Висновок: Поставте дітям запитання: «Чому ця команда пере-
могла?» Вислухавши відповіді, підведіть їх до очевидного ви-
сновку: «Ця команда перемогла, тому що сліпий довіряв вказів-
кам глухого, чітко виконуючи їх, був відданий своїй команді».
(Можна нагородити переможців невеликими призами).

Учитель: «А вам приємно досягати перемоги, та ще й отримувати за 
це нагороду?» Вислухавши відповіді дітей, вчитель говорить: «Справді, 
ми всі любимо перемагати, але так інколи важко комусь довіритися».
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Наочність до уроку
Розповідь у малюнку про подарунок (додаток до уроку — ви можете 

його скорочувати чи додавати свої елементи. Малюнок зазвичай робить-
ся А3 чи А2 формату, щоб дітям було добре видно. До уроку приготуйте ес-
кіз і вже на самому уроці домальовуйте решту елементів згідно з розповід-
дю. Рамку наведіть чорним маркером). На урок обов’язково слід принести 
із собою гарну коробку, наповнену сюрпризами для дітей (наприклад, цу-
керки, смаколики чи іграшки). Після розповіді перейдіть до персони Пав-
ла. Христос зробив також великий подарунок і для апостола. Але, на від-
міну від решти світу, яка зовсім не цінує цим даром, для Павла цей пода-
рунок був найдорогоціннішим. Про що свідчить його життя — те яким ін-
струментом він став у Божих руках, які великі подарунки зміг приносити 
іншим людям. Прочитаймо разом уривок про дива, які трапилися за жит-
тя Павла.

5. Ознайомлення дітей із темою уроку
Сьогодні ми поговоримо про одного чоловіка, який був не тільки пере-

можцем, але й робив великі дива, тому що був відданий і вмів довіряти.

6. Ілюстрація
Учитель клеїть на дошку фігурку (можна використати фланелі) або 

фото чоловіка (Павла) і запитує: «Як ви думаєте, чи багато може зроби-
ти одна людина?» Вислухавши відповіді дітей, продовжує: «І справді, одна 
людина не може досягнути багато чого без допомоги чи підказок когось 
мудрішого. Давайте ми прочитаємо з вами уривок історії про чоловіка, 
який був відданий Господу, в усьому Йому довіряв і зміг досягнути неба-
чених вершин».

7. Виклад нового матеріалу
Хтось зачитує оповідь із книги Дії святих апостолів 19:1-12.

Якщо це менша група, де діти до 8 років, то доцільніше буде пе-
реказати цю історію в художній формі.

Після прочитання історії вчитель ставить запитання: «Скільки дітей 
учитель може вивчити за 2 роки?» Дозвольте дітям подискутувати. Піс-
ля цього запитайте: «Скільки людей за 2 роки Павлового навчання почули 
про Христа?» (приклейте на дошку карту тогочасної Азії).

Учитель: «Уявіть, як багато Павло зробив тільки тому, що був від-
даний Господу та з великою посвятою і любов’ю використовував дар від 
Нього. Він, напевно, не здогадувався, скільки зможе досягнути, проте до 
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останнього довіряв Ісусу і служив Йому. Навіть речі Павла, які він раніше 
носив, приносили велику користь. Пам’ятаєте яку?»

Поки діти відповідають, учитель дістає з сумки (шухляди) ремінний 
пояс та хустину. «Як ви думаєте, чому навіть прості Павлові речі могли 
приносити таку велику користь?» Вислухавши відповіді дітей, учитель 
підводить їх до висновку: «Оскільки Павло був повністю відданий Бого-
ві, то і Господь міг через нього творити великі дива, навіть більше — через 
його речі, бо люди, які були знайомі чи лише чули про Павла, вірили, що і 
через його речі діє Господь».

8. Вивчення ключового вірша
Перед уроком надрукуйте ключовий вірш і розріжте його у вигляді 

пазлів. Запропонуйте дітям скласти і вивчити напам’ять слова Павла, яки-
ми він керувався, коли звіщав Добру Новину (Євангеліє) іншим людям.

Після вивчення вірша запитайте, що діти запам’ятали з уроку, які рі-
шення вони прийняли. Якщо відповіді будуть неточними, то ще раз усе ко-
ротко узагальніть.

9. Закріплення вивченого матеріалу
Принесіть на урок декілька упаковок пігулок від болю, кашлю і розла-

дів шлунку, які будуть знайомі дітям. Запитайте в них, для чого вони по-
трібні. Вислухавши відповіді дітей, учитель ставить запитання: «Для чого 
Павло розповідав людям про Ісуса Христа?» Коли учні почнуть відповіда-
ти, підведіть їх до висновку: «Всі люди потребують Ісуса Христа, бо без 
нього вони ідуть на вічну загибель до пекла, звідки вже нема вороття. Саме 
тому Павло закликав усіх людей до покаяння і життя з Ісусом. Якщо ж ви 
живете з Христом, то Його бажання — використовуючи вас, ваші слова і 
діла, спасти й інших — ваших друзів, сім’ю, знайомих».

ІІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Поезія для закріплення матеріалу

МАЛЕНЬКА ПОЛОНЯНКА
В країні чужій і далекій,
В краю, який рідним не став,
Жила полонянка маленька,
Ніяких не маючи прав.

І плакала часто ночами,
Хоч байдуже було усім,
Що очі, залиті сльозами,
Вдивляються в батьківський дім.
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Лишився той дім за горами,
Де води Йордану, сад, гай…
Забрали дівчатко від мами
Сирійці, напавши на край.

Безправна маленька рабиня…
І служить тепер день при дні
Багатій та пишній княгині,
Військового мужа жоні.

Та Бог не лишав і в неволі,
У цьому великий був план,
Аби відшукав Божу волю
Військовий той муж Неєман.

Та сталося все не відразу,
На все є свій час і свій строк…
Військового мужа проказу
Очистив лиш Божий пророк.

Звершила великеє діло
Дитяча порада проста…
Давайте ж так само сміливо
Звіщати усім про Христа!

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити золотий вірш. "

Прочитати Дії 19:1-12. "

Читати Біблію щодня, занотовуючи найцінніші думки в духовний  "
щоденник.

V. ОГОЛОШЕННЯ

VI. МОЛИТВА
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Хі д  у рок у

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Вітання.
Налагодження контакту з класом.

2. Евристична бесіда
Поцікавтеся у дітей, чи траплялися з ними якісь прикрі випадки через 

власну необережність. Як вони вийшли із цієї ситуації, чи говорив їм хтось 
про правила поведінки та обережність? Чому вони проігнорували повчан-
ня? Запитайте, чи варто прислухатися до порад, брати до уваги життєвий 
досвід старших? Із гумором можна зауважити, що лікарі травматологіч-
ного відділення кажуть: «У нас найбільша кількість пацієнтів, які кажуть 
«дивись, як я можу!», а на другому місці — ті, які стверджують: «Дивись, 
як треба!»

3. Виконання пісні (за вибором учителя)

II.ОСНОВНА ЧАСТИНА

4. Біблійний персонаж
Сьогодні біблійним персонажем є Євтих, — юнак, який слухав пропо-

відь апостола Павла.
Доброго дня, діти! Я чув вашу розмову про різні випадки, що трапля-

лися з вами. Сьогодні ви почуєте мою історію. Того дня я допомагав бать-
кам по господарству і дуже стомився. Проте я не міг пропустити зустрі-
чі з Павлом; слухати про Ісуса, про подорожі його учнів, про діла Божі — 
це велике щастя… Заради цього я ладен не спати хоч добу. Але, мабуть, не 
розрахував своїх сил, адже в кімнаті було так душно від світильників, що я 
вирішив примоститися на вікні, звідки повівало прохолодне нічне повітря. 
Я й не зогледівся, як заснув. Хоча батько не раз застерігав мене про без-
пеку на висоті, та я завжди недооцінював його слів, завжди ловив себе на 
думці, що мені набридли ці повчання, я ж і так усе знаю і завжди обереж-
ний. Моя історія могла б мати дуже сумний кінець, особливо для моїх бать-
ків. На щастя, апостол Павло силою Господа Ісуса Христа допоміг мені — 
і все закінчилося добре. Всі присутні від радості і надії прославили Бога, 
а для мене це був дуже корисний урок. Прочитайте мою історію в Біблії і 
задумайтеся над своєю поведінкою, чи завжди ви обачні, чи не засмутите 
свою сім’ю, друзів необдуманими діями?

5. Молитва дітей разом із Євтихом
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« Святий Боже! Ти добрий і дбайливий Отець, все відбуваєть-
ся згідно з Твоєю святою волею, Ти все знаєш і знаєш, що буде 
краще для нас. Прости, Господи, коли ми буваємо неслухняними 
Тобі, напоумляй нас у милості Твоїй, застережи від усього лихо-
го і провадь на шлях істини. Амінь».

6. Перевірка домашнього завдання

7. Гра-зачіпка «Плутанина»
Умови гри. Кожен присутній отримує по два папірці. На одному діти 

пишуть просте запитання, яке у всіх починається однаковими словами. На-
приклад: Як? Чому?.. (Як відчинити двері, як погодувати собаку тощо). Не 
показуючи написаного, потрібно згорнути папірець учетверо і покласти 
в одну коробочку чи торбинку. На іншому папірці кожна дитина має дати 
відповідь на своє запитання. Також згорнути папірець вчетверо і поклас-
ти до іншої коробочки або торбинки. В коробках папірці потрібно перемі-
шати. Тоді вчитель пропонує комусь із дітей дістати будь-який папірець із 
коробки запитань, озвучити його. А іншій дитині пропонує дістати будь-
який папірець із коробки відповідей і прочитати написане як відповідь на 
запитання. Запитання і відповіді можуть часто не збігатися і створювати 
смішні, курйозні ситуації. Виходить справжня плутанина.

Обговорення гри

Чи часто люди потрапляють у такі ситуації, коли не можуть до- "
мовитись або не слухають того, що їм кажуть?
Чому люди розгублюються у надзвичайних ситуаціях? "

Чому люди нехтують правилами безпеки? "

Чи важливо нагадувати про безпечну поведінку, правила безпе- "
ки?

8. Ілюстрація
Кожна людина щодня перебуває в багатьох місцях: надворі, у тран-

спорті, у приміщенні. Усі ці місця безпечні, проте за певних обставин там 
можна наразитися на небезпеку. Електроприлади, газове обладнання, сис-
тема водопостачання при порушенні правил користування можуть зашко-
дити здоров’ю. Автотранспортом швидко можна дістатися до будь-якого 
місця, проте вихлопні гази шкідливі для здоров’я. Порушення правил до-
рожнього руху може призвести до травмування. Граючи у рухливі ігри у 
дворі, можна вдаритися. Отже, щодня людина перебуває в середовищі, де 
є можливі небезпеки. Щоб зберегти власне здоров’я і здоров’я інших, слід 
набувати вмінь і навичок безпечної поведінки.
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Запропонуйте дітям назвати щоденні ситуації, де можна потрапити у 
небезпеку через необережність, або можна ж виконати це завдання за до-
помогою ілюстрацій.
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Нагадайте дітям, що ризики можуть бути виправданими і невиправда-
ними. Пригадайте разом приклади таких ризиків. Можна зобразити ці си-
туації у вигляді схем на дошці або ватмані.

Суть ілюстрації полягає ось у чому: будь-яка ситуація, пов’язана 
з ризиком, має певні наслідки. За наслідками оцінюють рівень 
ризику. Так, перебігати дорогу на червоне світло світлофора — 
значно вищий ризик, ніж ризик запізнення на урок. Відмова від 
пропозиції покурити цигарку — значно нижчий ризик, ніж ри-
зик небезпеки куріння для здоров’я. Щоб здобути авторитет се-
ред ровесників, підлітки іноді схильні до невиправданих ризиків. 
Проте завжди поважають того, хто вміє аналізувати життєві си-
туації, оцінює ризики, відповідально поводиться.

9. Ознайомлення дітей із темою уроку
Ми продовжимо знайомитися із життям апостола Павла. Сьогодні ді-

знаємось, як апостол повівся в ситуації з необачним юнаком.
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10. Виклад нового матеріалу
Звучить (із диска) або хтось читає уривок із Дій апостолів 20:7-12:

7. «А дня першого в тижні, як учні зібралися на ламання 
хліба, Павло мав промову до них, бо вранці збирався 
відбути, і затягнув своє слово до півночі.

8. А в горниці, де зібралися ми, було багато світел.

9. Юнак же один, Євтих на ім’я, сидів на вікні. Його об-
горнув міцний сон, бо задовго Павло промовляв, і він 
сонний хитнувся, і додолу упав із третього поверху, — 
і підняли його мертвого…

10. Зійшов же Павло та до нього припав, і, обнявши його, 
проказав: „Заспокойтесь, бо душа його в ньому!“

11. А вернувшись, він хліб переломив і спожив, і бесіду 
довго точив, — аж до досвітку, потім відбув.

12. А хлопця живим привели, — і зраділи немало».

Яка дивовижна історія! Мабуть, багато хто подумав про якісь життє-
ві ситуації, де необхідною була б присутність Павла, аби когось він також 
міг врятувати, повернути до життя… А чи замислювалися ви, що багатьох 
прикрих ситуацій могло б і не статися, якби… якби я був трішечки уваж-
нішим, якби послухав, якби не пішов на поводу, адже про багато застере-
жень у нашому житті ми знаємо. А ще Павло дуже любив Бога і церкву, 
йому важливо було не засмутити нікого з братів та сестер, коли він гово-
рив про Христа. Він хотів, щоб церква раділа і росла. Саме тому без доко-
ру зробив усе, що міг, у цій ситуації.

11.  Обговорення та проголошення основних думок 
за темою

З якою метою учні зібралися разом? "

Що трапилося з Євтихом? "

Чому Павло не хотів засмутити присутніх? "

Що він зробив для Євтиха? "

Чи було це Божим чудом? "

Чому всі зраділи, коли побачили юнака живим? "

12. Вивчення ключового вірша
Для вивчення ключового вірша можна взяти підготовлені заздалегідь 

або вирізані на уроці паперові медальйони на картоні чи кольоровому па-
пері. Діти мають написати на медальйоні ключовий вірш, зробити дироко-
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III. ПІДСУМОК УРОКУ

Оповідання для закріплення матеріалу

Світ пропонує нам багато спокус і дає багато хибних порад. Час-
то кажуть: «Слухай своє серце». Це ніби й правильно, але що 
може підказати серце, яке живе без Бога? Запам’ятайте, що тіль-
ки серце щире, наповнене Божою мудрістю і Божим страхом, 
може вибрати правильний шлях. Ось про який приклад слухня-
ного серця розповів нам Макс Лукадо.

Макс Лукадо, оповідання у перекладі Валькова

Люди з трояндами
Джон Бленчард підвівся з лави, поправив свою військову форму і став 

пильно вдивлятись у людський натовп, який заповнив вокзальний май-
дан. Він очікував дівчину, якої ніколи не бачив, але встиг покохати її добре, 
щире серце… Він чекав дівчину з трояндою.

Все почалося тринадцять місяців тому в одній флоридській бібліотеці. 
Його дуже зацікавила одна книга не стільки своїм змістом, скільки поміт-
ками на полях. Невиразний почерк видавав глибокодумну душу та прони-
кливий розум. Доклавши чималих зусиль, Джон відшукав адресу колиш-
ньої власниці книги. Міс Холіс Мейнел жила в Нью-Йорку. Він у листі роз-
повів їй про себе і запропонував листуватися. Наступного дня його при-
звали до війська, на фронт. Почалася Друга світова війна. Протягом на-
ступного року вони за листами вивчали одне одного. Кожен лист був зер-
нятком, що падало в серце як у родючу землю. Їхні стосунки розвивалися 
і мали багато надій.

Одного разу, коли Джон попросив її фотографію, вона відмовила. Вона 
вважала, що якщо його наміри серйозні, то її зовнішній вигляд не має особ-
ливого значення.

А коли йому настав час повертатися до Європи, вони домовилися 
про першу зустріч — о сьомій у приміщенні центрального вокзалу Нью-
Йорка.

«Ти впізнаєш мене, — писала вона, — на моєму піджаку буде пришпи-
лена червона троянда». Рівно о сьомій він був на вокзалі і чекав дівчину, 
таку дорогу його серцю… Він був трохи збентежений… Ось що він сам по-
тім напише про ці події. «Назустріч мені йшла молода дівчина — вродли-
вішої за неї я ще ніколи не бачив: струнка, витончена постава, довге світле 
волосся розкішними локонами лягало їй на плечі, великі блакитні очі… У 
своєму блідо-зеленому піджаку вона нагадувала саму весну. Я був настіль-
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ки вражений, побачивши її, що відразу попрямував до неї, геть забувши 
подивитися, чи є у неї троянда. Коли між нами було лише кілька кроків, 
дивна посмішка з’явилася на її обличчі.

«Дозвольте пройти», — почув я. І тут просто за її спиною я побачив 
міс Холіс Мейнел. На її піджаку палала яскраво-червона троянда. Тим ча-
сом та дівчина в зеленому піджаку віддалялася все далі і далі. Я дивився на 
жінку, яка стояла переді мною. З вигляду їй було не менше сорока років. Її 
постать була доволі огрядною. Старий, поблідлий капелюх ледь прикривав 
тонке сиве волосся. Гірке розчарування наповнило моє серце. Здавалося, 
я розривався навпіл: від величезного бажання розвернутися і піти за тією 
дівчиною у зеленому піджаку, та водночас дуже глибокою була моя при-
хильність і подяка цій жінці, яка у найважчі часи мого життя своїми листа-
ми давала мені силу і підтримку. Вона стояла… Її бліде повне обличчя було 
добрим і щирим на вигляд, а сірі очі сяяли теплим вогником. Я не вагався. 
В руках я стискав маленьку синю книгу, за якою вона мала впізнати мене.

— Я — лейтенант Джон Бленчерд, а ви, напевно, міс Мейнел? Я дуже 
радий, що ми змогли нарешті зустрітися. Чи можу я запросити вас на 
вечерю?

На обличчі жінки з’явилася посмішка. 
— Я не знаю, про що ти, синку, — відповіла вона, — але та молода ді-

вчина в зеленому піджаку, яка щойно пішла, попросила мене пришпи-
лити собі цю троянду. Вона сказала, що якщо ви підійдете і запросите 
мене на вечерю, то я повинна сказати вам, що вона чекає вас у сусідньому 
ресторанчику».

Це була перевірка…
Джон і Холіс одружилися, але на цьому історія не закінчується. Тому, 

що певною мірою вона стосується багатьох із нас. Усі ми в своєму житті 
зустрічали таких людей — «людей із трояндами». Непривабливих і забу-
тих, непримітних і знедолених. Тих, до кого зовсім не хочеться підходи-
ти, з ким хочеться просто розминутися і більше не зустрічатись… Їм немає 
місця у наших серцях, вони десь далеко на задвірках нашої душі. Холіс вла-
штувала Джону такий тест на перевірку його характеру. Якби він відвер-
нувся від непривабливого, то втратив би кохання усього свого життя. Але 
це саме те, що часто робимо ми — відкидаємо і відвертаємося від того, що 
допускає Бог у нашому житті, тим самим втрачаємо ті благословення, що 
Він приготував для нас.

Зупиніться! Подумайте, чи немає поруч із вами людей, які нікому не 
потрібні? Про них уже давно ніхто не турбується, ніхто не дарує їм сво-
єї уваги. Варто вийти із наших теплих затишних квартир на вулиці наших 
міст — і ми побачимо, скількох знедолених людей можна потішити. Поїдь-
те в центр міста і пригостіть безхатченка бутербродами та гарячим чаєм. 
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Ідіть у будинок людей похилого віку, сядьте поруч із старою жінкою і ви-
слухайте її — можливо, вона давно мріяла, щоб хтось посидів із нею, по-
спілкувався. Підіть у лікарню і попросіть медсестру провести вас до того, 
кого вже давно ніхто не відвідував. Вдивіться в непривабливе і забуте! Не-
хай це буде вашою перевіркою. Пам’ятайте, що знедолені світу цього в гру-
дях носять троянди.

Висновок: Наш послух дуже важливий для Бога, і Він щедро винаго-
роджує тих, хто впокорює своє серце перед Ним.

Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, в якій лежать яскраві картки з афоризмами. 

Їх можна зачитати дітям наприкінці уроку).

Пропоную написати вислови монаха Симеона Афонського.

Який вчитель найкращий? — Страждання. 3

Який вчитель найгірший? — Насолода. 3

Яке вміння зустрічається дуже рідко? — Вміння віддавати. 3

Яке вміння найкраще? — Вміння прощати. 3

Яке вміння найважче? — Вміння мовчати. 3

Яке вміння найважливіше? — Вміння ставити запитання. 3

Яке вміння найбільш потрібне? — Вміння слухати. 3

Яка боротьба найбільш небезпечна? — Фанатична. 3

Яка звичка найбільш неприємна? — Сварливість. 3

Яка звичка найшкідливіша? — Язикатість. 3

Яка людина найсильніша? — Та, яка здатна пізнати істину. 3

Яка людина найслабша? — Та, яка вважає себе найсильнішою. 3

Яка людина найбідніша? — Та, яка більше за все любить гроші. 3

Яка людина найрозумніша? — Та, яка стежить за своїм серцем. 3

Яка ознака здорової душі? — Віра. 3

Яка ознака хворої душі? — Безнадія. 3

Яка ознака неправильних дій? — Дратівливість. 3

Яка ознака добрих вчинків? — Мир душі. 3

Яка людина найслабша? — Та, яка перемогла інших. 3

Яка людина найсильніша? — Та, яка перемогла саму себе. 3
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IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити напам’ять ключовий вірш. "

Перечитати Дії апостолів 20:7-12. "

Намагатися якомога частіше читати Біблію. "

Протягом тижня перевірити слушність порад батьків і вчителів. "

V. ОГОЛОШЕННЯ

VI. МОЛИТВА

« Отче Небесний, славимо Твоє святе ім’я! У великій Своїй мудрос-
ті Ти створив небо і землю, все, що існує. У безкінечній Своїй ми-
лості Ти дарував спасіння всім, хто повірив у викупну жертву 
Твого Сина Ісуса Христа. Дякуємо Тобі за дароване нам Слово — 
вічне джерело мудрості і застережень для нашого серця. Відкрий 
нам розум Христовий, щоб ми завжди покладали надію свою на 
Тебе — живого та істинного Бога. Амінь».
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Хі д  у рок у

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Вітання. 
Привітайтеся з дітьми. Подаруйте кожному цукерку (свідчення того, 

що ви думали про них) — це розрядить обстановку і діти стануть трішки 
відкритішими до вас.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

2. Молитва дітей разом із вчителем

3. Перевірка домашнього завдання

4. Зачіпка
Запитайте в дітей: «Хто такий Шерлок Холмс?» Вислухавши всі відпо-

віді, запропонуйте на сьогоднішньому уроці побути всім шерлоками холм-
сами і провести розслідування. Роздайте дітям саморобні шапочки на зра-
зок тих, які носив Шерлок або звичайні детективи. Скажіть: «Сьогодні ми 
проведемо спражнє розслідування. Мені приходять скарги від різних лю-
дей про те, що апостол Павло погано служив Господу в Азії. Ми повинні 
розібратись і винести справедливе рішення. Але спочатку маємо зрозумі-
ти, як себе поводить слуга». Після версій дітей про те, хто ж такий справ-
жній слуга, узагальніть їхні відповіді: «Слуга — людина, яка виконує всі 
накази свого господаря і трудиться не покладаючи рук».

5. Ознайомлення дітей із темою уроку
Сьогодні ми спробуємо розібратися, проведемо дослідження, яким 

слугою насправді був Павло.

6. Гра-зачіпка
Участь у грі беруть усі діти. Вам заздалегідь треба прокласти для них 

невеликий маршрут (якщо це клас, то навколо столу + поставити стілець 
як перешкоду, яку необхідно обійти, але краще взагалі вийти з класу і в ко-
ридорі встановити кінцевий пункт). Але діти цього бачити чи знати не по-
винні, вже в процесі гри ви можете доставляти перешкоди. 

Правила гри:
1. Всі стають у колону один за одним, міцно притиснувшись один 

до одного (тобто дихають у потилицю один одному). Руки по-
класти на плечі того, хто спереду.

2. В усіх, крім останнього, заплющені очі.



220

Він жив двічіУрок 22. Вірний до кінця |

3. Їм не можна говорити і відпускати руки.
4. Ведучий бачить і може говорити, але стоїть останнім. Він направ-

ляє усю колону до місця призначення.
5. Залежно від віку і кількості дітей, на власний розсуд, встановіть 

час (5-10 хв).
У цій грі важливо, наскільки діти зможуть згрупуватися, почути веду-

чого й стати однією командою. Після гри запитайте в них:
1. Чи важко йти наосліп?
2. Чи чітко ви чули голос ведучого і розуміли, куди повертати?
3. Чи легко направляти людей?
4. Чи відчували ви, що несете відповідальність?
5. Чи відчули полегшення, коли розплющили очі?

Так само і в житті ми зустрічаємо безліч людей, яким необхідні 
ті, хто допоможе їм прозріти.

Наочнісь до уроку
Візьміть кілька пар різного взуття. Наприклад, старенькі кеди (ваше 

найзручніше взуття), нове взуття (незручне, скажімо, високі підбори), до-
машні капці. Заздалегідь розкладіть їх на столику, щоб вони вже почали 
привертати увагу дітей на початку уроку. «Одного разу, мандруючи з гру-
пою туристів по горах, я звернула (звернув) увагу, на людей, які йшли ви-
соко в гори. На них було взуття, призначене для гірського спорту, і їм лег-
ко давалися кам’янисті ділянки. Але деякі з них були у звичайних черевич-
ках з тонкою підошвою, а дехто навіть із підборами. Їм коштувало неймо-
вірних зусиль сходження на гору».

На уроки фізкультури ми не будемо вдягати взуття на підборах, а на 
урочистий вечір не підемо у домашніх капцях.

Ефесян 6:15: «...і взувши ноги в готовність Євангелії миру».

Люди засміяли б солдат, які б босоніж ішли в бій. Крім того, це ще й 
дуже небезпечно. Але таким же смішним є і послідовник Христа, який не 
носить відповідного взуття.

У християнському житті яке взуття обираємо ми? Домашнє чи, може, 
модельне, яке дуже боїмося забруднити? Багато людей, знаючи про Бога, 
лінуються благовістити про Нього. Вони зодягають чисті домашні капці 
й не виходять зі своєї зони комфорту, щоб бодай не забруднитися чи не 
порушити свого спокою. Або ж вони одягають надміру високе і незруч-
не взуття, щоб привернути увагу до себе. Їм важливо, щоб все крутило-
ся тільки навколо них, а до інших їм байдуже, їхнє життя — то марнота. 
(Екл. 2:11).
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Взуття ж християнина непомітне, воно зазвичай зношене та іноді з лат-
ками від життєвих випробувань. Але крокуючи в ньому, ти чітко бачиш 
свою дорогу і мету в житті. Ближні також помічають, що ти відрізняєш-
ся від інших. Ти свідчиш про Христа своїм життям, а це значить, що ти є 
справжнім другом, який уміє і програвати, не завжди буває першим, уміє 
заступитися і не буде насміхатися, допоможе і підтримає у скруті. Мат-
вія 11:28-29: «Візьміть на себе ярмо Моє, і навчіться від Мене, бо Я тихий 
і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо Моє любе, 
а тягар Мій легкий!»

Діти, а яким, на вашу думку, було взуття у Павла. Він подолав більше 
13 тисяч кілометрів, проповідуючи про Христа. Його дорога часто була не-
безпечною і виснажливою (2 Кор. 11:26). Його черевики були не те що в 
латках, на них проступали краплі крові й бруду через небезпечні дороги, 
якими він прямував, несучи для нас Слово Христа. Павло заснував десятки 
церков, подорожував до Малої Азії.

7. Виклад нового матеріалу
Разом із дітьми прочитайте уривок з Писання — Дії 20:17-38. Якщо ді-

тям менше 8 років, то потрібно заздалегідь вибрати певні вірші, що пока-
зують Павла як доброго слугу, аби їм було зрозуміло. Бійтеся зробити 
для них Біблію нудною і нецікавою!

Бесіда під час вивчення історії.

Хто був Господарем Павла? "

Які справи доручив Господь Павлу? "

Як він виконував доручене? "

Чи зустрічав він труднощі й перешкоди на своєму шляху? "

Чи очікував Павло нагороди за працю? "

Павло був поганим чи добрим слугою? Чому? "

Вислухавши відповіді дітей, скажіть: «Справді, Павло добре служив 
Господу, тому що повністю довіряв Йому і Його святій волі».

Пресвітери з Мілету чудово знали, що довелося Павлу знести на своє-
му життєвому шляху, але прикрим було те, що цей шлях закінчувався. І не-
вимовною скорботою ця зустріч лягла на них. Його внесок у служіння Бо-
гові і церкві ми відчуваємо донині.

Глибоке усвідомлення Христової цілі змушувало Павла заповзято по-
спішати вперед.

8. Вивчення ключового вірша

Запропонуйте дітям розшифрувати наказ, який залишав 
Павло для Тимофія.
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Для молодших дітей зашифровку можна спростити.

9. Гра для закріплення вивченого «Поле перешкод»
З групи виберіть 4 дитини, які хочуть брати участь у грі. Розділіть їх 

на дві команди по двоє чоловік у кожній. Комусь одному в команді потріб-
но зав’язати очі та одягнути незручне взуття (наприклад, дуже великі кеди, 
взуття на великих підборах чи дуже маленькі черевички). Після того як ви 
зав’яжете очі, потрібно створити в кімнаті перешкоди за допомогою ре-
чей, заздалегідь підготовлених. Розкладіть на полі перешкод шоколадні 
монети. Переможе та команда, яка за 1,5 хвилини (час можна коригувати) 
зможе зібрати більшу кількість солодощів.

Після гри запитайте: «Чи легко було довіряти своїм поводирям? Чому 
ця команда перемогла? Чи зручно було у такому взутті?» Після відповідей 
дітей зробіть висновок: «У нашому житті також є багато перешкод як в бу-
денних справах, так і в служінні нашому Господу Ісусу Христу. Тому для 
того, щоб бути переможцем та добрим, слухняним слугою Ісусу, потрібно 
довіряти Йому і надіятися на Нього в кожній ситуації. Будьте переможця-
ми! Про це і говорить Павло своєму учню Тимофієві».
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ІІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Варто зробити підсумок уроку. Можна запитати: «Що ви запам’ятали 
(зрозуміли) із сьогоднішнього уроку?» Після відповідей дітей зробіть ко-
роткий підсумок, відштовхуючись від мети уроку.

Історія для закріплення вивченого матеріалу

Катерина Алексєєва

Шлях до служіння
Ішов 1983 рік. Він вирізнявся особливо жорстокими гоніннями на хрис-

тиян. Багато віруючих сиділи у в’язницях і, не виходячи звідти, отримува-
ли нові строки ув’язнення. За перевезення духовної літератури християн 
заарештовували і присуджували до тривалого тюремного ув’язнення.

Ніна знала це і все ж, покладаючись на милість Всевишнього, вико-
нувала Його волю, брала участь у Його справі, хоча служіння доводилося 
здійснювати таємно. Вона приїхала до столиці рано-вранці. Напівпорож-
нім трамваєм доїхала до потрібного будинку і, перекинувшись кількома 
словами із господарями, виклала з двох великих сумок християнські кни-
ги. Потім поснідала в гостинному домі і поспішила знову в дорогу.

Вітя, дванадцятирічний син господарів, попросився провести її.
— Я тільки до зупинки, можна? — він повісив на плече порожню сумку 

і, крокуючи поруч, запитав: — Де ти живеш?
Ніна посміхнулася і промовила. Через конспірацію вона не мала права 

відповідати на такі запитання.
— А навіщо ти приїжджала до нас? — не вгамовувався Вітя. — Чому 

так швидко їдеш?
Ніна, як і раніше, мовчала, з посмішкою дивлячись на допитливого 

підлітка.
— Я не відпущу тебе, поки не скажеш! — вхопився він за рукав її 

куртки.
— Про це я можу сказати лише пастору. Ось коли ти виростеш і станеш 

служителем, тоді…
Очі у Віті загорілися і тут же згасли:
— Мене ніколи не виберуть!..
— Звісно, не виберуть, якщо будеш таким надокучливим. А ти хочеш 

бути пастором?
— Дуже! — відверто зізнався Вітя. — І тому я думав, що маю все 

знати.
— Все знати тобі ще зарано, але дечого ти повинен навчитися вже 

зараз, тому що без цього не зможеш бути служителем.
— А що це?
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— Найперше і найголовніше — потрібно всім серцем полюбити 
Господа, полюбити Біблію. Уже зараз тобі потрібно вчитися послуху. 
Сьогодні я чула, як мама кілька разів просила тебе винести сміття, а ти 
робив вигляд, що не чуєш, і продовжував займатися своїми справами. 
Служитель Божий повинен уміти слухати і виконувати. Ти пам’ятаєш 
історію про Самуїла? Як тільки він почув своє ім’я, відразу побіг до 
священика і з готовністю слуги сказав: «Ось я! Ти кликав мене?» Це було 
вночі, і Самуїл цілком міг виправдатися: «Час пізній, хочеться спати. 
Не буду підводитися». Але ні, Самуїл, коли чув голос вдруге і втретє, 
підводився і біг до Ілія.

Вітя уважно слухав, згадуючи знайому історію про дитинство велико-
го священика Самуїла.

— Ось таким і має бути справжній служитель, — продовжувала 
Ніна. — А вчитися коритися голосу Божому потрібно з дитинства. Якщо 
звикнеш слухати батьків, тобі неважко буде підкорятися Богу. Щоб бути 
служителем, потрібно ще добре вчитися і бути зразком для однокласників, 
сусідів.

Коли Ніна замовкла, Вітя тихо сказав:
— Це важко…
— Так, нелегко, — погодилася Ніна. — І важко буде до того часу, поки 

всім серцем не полюбиш Господа. А з Ним, з Його допомогою все під 
силу.

Вітя похнюпився і глибоко зітхнув.
— Що, тобі вже не хочеться бути пастором?
— Хочеться, — хрипло відповів Вітя. — Пробач. Я так приставав до 

тебе з розпитуваннями…
— Прощаю, Вітю. Ось ти вже і починаєш прислухатися до внутрішнього 

голосу. Адже це Дух Святий докоряє тобі, що ти неправильно поводився, 
намагаючись дізнатися те, що тобі зовсім не потрібно. Слухайся Господа 
завжди, і Він використає тебе, як Сам захоче!

На прощання Ніна потисла руку Віті:
— Я дуже хочу, щоб ти вірно служив Господу!
І знову за вікнами трамваю замиготіли дерева, висотні будинки, ма-

газини. Ніна подумки поверталася до бесіди з Вітею і щиро просила Бога 
вислати на побілілу ниву молодих служителів, які заради Господа не бу-
дуть дорожити своїм життям, а з радістю виконуватимуть будь-яку робо-
ту в Його Ім’я.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити золотий вірш. 3

Прочитати Дії 20:17-38. 3
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Щодня читати Біблію, занотовуючи найцінніші думки в духовний  3
щоденник.
Щодня служити батькам, друзям, вчителям, сусідам. 3

V. ОГОЛОШЕННЯ

VI. МОЛИТВА

Попросіть Бога зробити вас і діток вашої групи вірними служителями, 
які виконують Божі повеління до кінця, чого б це не коштувало.
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Хі д  у рок у

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Вітання. 
Налагодження контакту з класом. Можливо, сьогодні хай буде це у ви-

гляді «руханки».

Руханка «Швидко йде собі стонога» допоможе дітям швидко 
адаптуватись один до одного завдяки активній спільній діяльності.

Діти стають у коло. Ведучий починає і розповідає, що вони зараз бу-
дуть однією стоніжкою, яка завжди кудись поспішає і нікуди не встигає: і 
ось вранці стоніжка встала, помила ручки (діти імітують, що миють руки 
і беруться всі за руки) і вирушила в дорогу (разом із ведучим діти будуть 
повторювати під час руху по колу слова «Швидко йде собі стонога, стоно-
га швидко йде!»).

Зупинились, і ведучий каже: «Але стоніжка згадала, що не помила 
шиї! Миємо шию (діти імітують, що миють шийку), помила, і всі беруть-
ся вже не за руки, а руками за шию товариша. Знову рухаються і повторю-
ють: «Швидко йде собі стонога, стонога швидко йде». Далі можна «поми-
ти лікті» — і беруться потім за лікті; «помити колін-
ця» — беруться за колінця, «вушка» тощо. Коли ви-
рішите, що потрібно завершити, кажете після того, 
як пройдете коло зі словами «Швидко йде собі сто-
нога, стонога швидко йде!», що нарешті вже при-
йшла стоніжка і захотіла присісти, тоді всі діти вмо-
щуються на свої місця.

Якщо є можливість, можна переглянути відео 
цієї руханки: https://goo.gl/Ynavgs

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

2. Біблійний персонаж 
Сьогодні — це Лука, автор книги Дії святих апостолів, у руках він може 

тримати книгу (зроблену під старовинну), можливо, сумка через плече, з 
якої виглядають сувої…

— Доброго дня, діти, можна до вас завітати? (Діти вітаються, при-
прошують гостя).
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Які ви гостинні! Мене звати Лука, чули про мене? (Відповіді дітей). Як 
приємно, що чули. Так, я написав одну з 4 Євангелій, але прийшов до вас, 
бо почув, що ви на уроках говорите про мого доброго друга, якого звуть 
Павло, і читаєте про нього з дуже захоплюючої книги Біблії — Дії святих 
апостолів. До речі, знаєте, хто її написав? Відповіді дітей.

Так, ця книга є ніби продовженням Євангелія, в ній я писав про жит-
тя перших християн, про життя церкви в Єрусалимі, про апостола Петра, 
про перші гоніння на християн та, звісно, про життя Павла. Ви вже теж про 
нього знаєте майже все! Я був свідком його пригод і сьогодні про одну з 
них теж маю намір вам розповісти, та спершу хочу вас здивувати (посміха-
ється) своїми можливостями. 

Приготуйте для Луки кілька фокусів, які він зможе показати, 
добре було б, щоб це був напрямок передбачення, прорахунок 
цифр чи, можливо, він правильно відгадуватиме речі, які загада-
ли діти… Декілька способів описані в Додатку.

Лука дивує дітей і щоразу запитує їх, чи вони так уміють.
— Знаєте, друзі, такого можна навчитися, потрібно знати кілька ню-

ансів — і все. Для решти, хто не знає секрету, ви — суперлюдина із супер-
здібностями (можна, щоб розповів секрет якогось із фокусів). Правда ж, 
усе дуже просто?! 

Діти діляться враженнями.

В історії, яку я вам хочу розповісти, Павло теж зустрівся з особливим 
чоловіком, це був не фокусник, не артист, а пророк, якого звали Агав. 

Проро́к (біблійне грец. προφήτης) — людина, яка пророкує (про-
голошує, переказує, сповіщає) людям слова Господа Бога. Біб-
лійні пророки бачили розвиток людства на багато тисяч років 
уперед та говорили від імені Бога про Бога.

Дух Святий говорив через Агава про те, що чекає Павла в Єрусали-
мі, це не були пусті балачки, це було реальне пророцтво! Давайте скажемо 
один одному: «Це — реальне пророцтво!»

Чому реальне? Бо це Бог показав, що саме має трапитися! Коли ми та 
інші люди почули, що саме має статися, то благали його не йти туди! Зна-
єте, що було далі? Так ось… (хоче продовжити історію, але в його сумці за-
дзвонив телефон, так, саме телефон. Лука дістає, просить вибачення у ді-
тей і з кимось поважним голосом розмовляє, обіцяє, що вже завершує і не-
забаром буде).
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— Друзі, пробачте, але на мене чекають! Мушу 
вже вирушати! З вами так добре! Ви — неймовірна 
команда! Пообіцяйте, що дочитаєте пригоди Павла 
до кінця! Еге ж!.. І зберете на карті якомога більше 
червоних стрілочок! Ще помолитися з вами хочу…! 
(Усі разом моляться, він вручає мішечок гарного 
настрою).

3. Молитва

4. Перевірка домашнього завдання

Гра «Кошик». "  Діти малюють на аркуші кошик, або можна роз-
дати роздруковані ілюстрації на окремих аркушах. Учитель від-
водить певний проміжок (наприклад, 1 хв), за який діти мають 
заповнити свій кошик словами, що пов’язані з подіями минулого 
уроку (написати їх на кошику). Далі потрібно виявити, у кого їх 
найбільше. Під час зачитування разом із дітьми перевірте, чи всі 
слова підходять.
Розповідь біблійного вірша з посиланням та його тлумачення. "

Наклеювання «стрілок» (наклейок) на карту подорожі Павла.  "
Нагадуємо, що червона стрілка — це домашнє завдання, викона-
не на «відмінно», зелена — щось не допрацьовано, синя стріл-
ка — домашнє завдання не виконано взагалі. Декілька дітей може 
поділитися тими біблійними істинами, про які вони довідалися 
під час читання Біблії.
Показують щоденники читання Біблії — у них учитель робить  "
помітки, пише заохочувальні слова (якщо такі будуть).

4. Гра-зачіпка «Не йди туди!»
Умови гри. Дітей ділимо на 2-3 команди. Кожна команда має вибрати 

одного сміливця, якому вчитель зав’язує очі. Всі команди стають одна біля 
одної. 

Завдання гри: дітям із зав’язаними очима потрібно пройти шлях із пе-
решкодами та на фініші дістати пакуночок. Команди учасників повинні до-
помогти, але лише словами «не йди туди!» в тому випадку, коли дитина 
наближається до перешкоди. Якщо ж команда мовчить, значить напрямок 
правильний. Якщо натрапив на перешкоду — має зупинитися та порахува-
ти до 10-ти. Учасник повинен добре прислухатися до голосів своєї коман-
ди, а це буде важко, бо це ж багато шуму, всі хотітимуть, щоб саме їхній 
учасник дійшов першим! На фініші кожен учасник, незалежно, коли прий-
шов, отримує пакунок.
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Обговорення гри
Що скажете, наші сміливці, чи не пошкодували, що опинилися на до-

розі перешкод? Що було найважчим, за що ви переживали? В житті перед 
нами постають певні завдання, і ми знаємо, що повинні їх виконати, але 
часто можемо почути за спиною слова: «Не йди туди!» Хтось каже їх, аби 
вберегти нас від неприємностей, а хтось, аби зупинити. Що ж буде рухати 
нами далі в такі моменти?

6. Ознайомлення дітей із темою уроку
Скажіть дітям про те, що сьогодні вони пізнають одну духовну істину, 

за яку любитимуть Господа ще більше — Бог любить сміливих, і людей, які 
готові до всього заради Христа.

7. Виклад нового матеріалу

Звучить (із диска) або хтось читає з Біблії оповідь — Дії 21:10-15.

Дорогою до Єрусалима Павло з друзями змогли відвідати багато міст і 
побачитися з іншими християнами. Коли ж апостол прийшов у місто Кеса-
рія, там до нього підійшов один чоловік, про якого вже згадував нам Лука. 
Пам’ятаєте, хто це? Так, це був пророк Агав. Він підійшов, узяв пояс Пав-
ла, зв’язав собі руки й ноги та й мовив: «Святий Дух каже це: «Так юдеї 
зв’яжуть в Єрусалимі того чоловіка, що йому належить цей пояс, і вида-
дуть в руки поган». Для друзів Павла та для тих, хто був поруч, це була вра-
жаюча новина, і всі благали, щоб Павло не йшов до Єрусалима. Всі дуже 
переживали за нього, але на їхні благання Павло відповів: «Що ви робите, 
плачучи і надриваючи моє серце? Таж я готовий не тільки бути зв’язаний, 
але й життя своє покласти в Єрусалимі за ім’я Господа Ісуса». Сам Павло 
вже знав, що його чекає у Єрусалимі, Дух Святий йому теж промовляв, що 
на нього чекають кайдани (Дії 20:23), та він ні на хвильку не засумнівав-
ся, іти чи ні, бо знав своє служіння і хотів засвідчити Євангеліє благодаті 
Божої.

Якщо Бог уже говорив Павлу про події в Єрусалимі, чому Він зробив 
це ще раз через пророка? Можливо, Павло мав би передумати і змінити 
свої плани щодо цього міста, піти в інше, де б його прийняли з радістю? 
А можливо, Бог сказав ще раз, бо в цей час Павло був не сам, а серед ін-
ших християн, які почули це пророцтво і також відповідь Павла, який смі-
ливо і з вірою був готовий прийняти все, що на нього чекало, і при цьому 
продовжити звіщати вістку про спасіння! Добре говорити про Ісуса, коли 
нас люблять і хочуть слухати, коли це люди, яких усі поважають, говори-
ти, коли ніщо не заважає, коли є комфорт, коли є час… Та коли все навпа-
ки, то ми самі або інші просто говоримо «не йди туди», це не ті люди, за-
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лиш їх… Павло був не таким! Він любив Господа і хотів, аби інші люди теж 
полюбили Його так само!

Думаю, друзі Павла зрозуміли це, вони перестали вмовляти його, ска-
завши: «Нехай буде воля Господня». І згодом вирушили до Єрусалима.

Для вчителя:
Один шотландський місіонер і відомий дослідник Африки сказав 

такі слова: «Хочете, я скажу вам, що було для мене опорою серед цих 
випробувань, труднощів і самотності? Це обіцянка, одна обіцянка 
Джентльмена, гідного великого поваги. Вона звучить так: «Я перебу-
ватиму з вами повсякденно аж до кінця віку! (Матвія 28: 20)». (Девід 
Лівінгстон).

Віра в обітниці Ісуса Христа ніколи не залишить нас у безнадії чи в 
омані.

8. Обговорення
Використання обладнання та проголошення основних думок за 

темою:

Господь через Духа Святого може говорити до нас. 3

Не потрібно боятися робити справи для Господа, розповідати ін- 3
шим про Христа, навіть коли ми знаємо про перешкоди або коли 
нас відмовляють.
Треба, щоб у кожного найбільшою цінністю в житті був Гос- 3
подь.
«У темні ночі — яскравіші зорі». 3

9. Ілюстрація «До кого ж це піти?»
Ілюстація допоможе дітям наочно зрозуміти, що навколо є люди, яким 

потрібна дружба, допомога і які не знають Ісуса.
На дошці або на ватмані потрібно розвісити зображення будиночків. 

Вони будуть образами людей, до яких не всі хочуть іти й товаришувати з 
ними. Разом із дітьми напишіть на кожному будинку, які це можуть бути 
люди (бідні, з вадами здоров’я, з поганими звичками, забіяки, крадії тощо). 
Потім роздайте дітям картинки у формі подарунка, на яких усі разом по 
черзі напишуть, що можна «принести» людині з тією чи іншою пробле-
мою (наклейте подаруночки біля дверей кожного будиночка).
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Вам знадобиться цупкий картон для обгортки (можна використати по-
рожню картонну коробку), білі аркуші, груба міцна нитка, голка і ґудзик 
для зав’язки. (Див. зразок в кінці уроку).

Для того, щоб діти могли швидко зшити свій записник, рекомендую 
заздалегідь зробити шилом дірочки по згину аркушів, тоді вони матимуть 
більше часу для оформлення обгортки на свій смак.

ІІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

11. Закріплення матеріалу

Для закріплення пропоную поділитися з дітьми ідеєю, як розпо-
відати людям про Ісуса. Потім можна, щоб вони теж спробували 
розказати її одне одному.

Божа історія: Євангелія хреста
Хрест є дуже гарною наочністю, яка 

допоможе вам сформулювати історію. 
Це так просто, що її можна використову-
вати в будь-якому місці і будь з ким про-
тягом декількох днів. Дорослі та діти мо-
жуть використовувати хрест Євангелія. 
Нижче наведені основні описи кожного 
зображення.

1. Створення: малюємо землю в 
нижній частині серветки і гово-
римо, що Бог спочатку створив 
увесь світ, і все було чудово.

2. Падіння: малюємо надкуше-
ний заборонений плід і говори-
мо, що непослух людини приніс 
гріх, смерть і страждання в сві-
ті; потім, малюємо дві скрижалі 
(10 Заповідей) і пояснюємо, як 
люди можуть порушувати Закон 
Божий.

3. Спасіння: малюємо ягнятко і пояснюємо, що у Бога був план про-
щати людям через жертву один раз на рік, але тільки за гріхи цьо-
го року. Бог же пообіцяв, що одного дня прийде досконала жерт-
ва за наші гріхи. Малюємо хрест і говоримо, що Ісус є доскона-
лою жертвою, Він помер за наші гріхи на хресті. Малюємо порож-
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ній гріб і розповідаємо, що Христос воскрес 
через три дні після смерті. І це доводить, що 
Він — єдиний істинний Спаситель.

4. Встановлення: малюємо нове небо й нову 
землю і говоримо, що Ісус вознісся на не-
беса і готує там місце для всіх, хто повірить 
у Нього. Проте є інше місце, де не буде Ісу-
са — це пекло, воно для тих, хто не прийме 
Його.

Ця ідея взята з сайта: 
http://www.er.org.ua/naglyadnosti/bozhya-istoriya-evangelie-
kresta-salfetka/ або https://goo.gl/DpV4tB

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити золотий вірш. "

Прочитати Дії 21:10-15. "

Розповісти комусь із друзів наочну історію «Євангеліє хреста». "

V. ОГОЛОШЕННЯ

VI. МОЛИТВА



236

Він жив двічіУрок 23. Реальне пророцтво |



237

Він жив двічі

ЛІТЕРАТУРА ДО УРОКУ

������/��	. �	
�. �. ������. — �.: ���, 2009. 
��HF� ��� �����. ��$���� ��. — Q����: ������	��", 2004. — 105 $. 

УРОК 24
МЕТА

�������: "  %�
?
���� ����� �
 ��-

�F����, ���� 4���
 ��� 
$��F�-

�
H �H���
H � F���
 ��$�
�-

�H��� $�
H ��@��;

�	
����:  " ��?
������ � ����� 

$@�����$��;

���	������: "  	
%������ � ��-

��� ���F��$�� �
�
�� %� $�
�
-

��, ��� � � ��+�� �	�I��;

БІБЛІЙНА ОСНОВА

B�I 22:3-29.

НАЙВАЖЛИВІША ДУМКА УРОКУ

4���
 @�� $@�����$�� � /
$�
��

КЛЮЧОВИЙ ВІРШ

� 4��������, $����� � ��	�, ������ @����, 

������ @�!��" (1 �
	. 16:13).

ОБЛАДНАННЯ

������, @��	
�
�, $!��� (�����K��-

��, �� ��� @
���� $���� ����); @���	�-

��� ��� 	��
����� (+���
�� @��	
-

�
���, �
��!�, �
��
	
�� 
���!� �� 

��
@�$��	�).

ТЕМА УРОКУ

2���	
�����	 ������	
ПОДІЯ

�	�
� ���9��� ����� �	�����.



238

Він жив двічіУрок 24. Єрусалимська промова |

Хі д  у рок у

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Вітання.
Налагодження контакту з класом.
Серце наповнюється великою радістю, коли ми знову бачимо наших 

учнів, адже це велика Божа милість, що ми можемо вкладати зернята Іс-
тини у маленькі серця. Не забувайте нагадувати дітям, які вони цінні для 
Бога і вас. Нехай, заходячи до класу, діти побачать вашу посмішку та щи-
рий погляд, через наше життя вони мають бачити любов Христа.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

2. Бесіда
Принесіть на урок мікрофон (він буде акцентувати увагу на дитині, яка 

говорить). Поставте дітям запитання: «Пригадайте, коли ви вперше по-
чули про нашого Господа і що саме?» (передаючи мікрофон по колу, кож-
на дитина пригадує свої зовсім юні роки). Слава Богу за ваших батьків, ба-
бусь, дідусів, друзів, які нам розповіли про Творця.

3. Молитва дітей
Давайте помолимося до нашого Господа, подякуємо за Його милість, 

що ми знаємо про Нього, подякуємо за людей, від яких ми почули про ве-
лику Божу любов та попросимо благословення на сьогоднішній урок.

4. Перевірка домашнього завдання

Розповідь біблійного вірша з посиланням та його тлумачення. "

Перевірка робочого зошита та виконання завдань. "

Наклеювання якорів на карту за виконані завдання. "

5. Гра «Блокнот інтерпретатора» (жартівлива гра)
Інтерпретувати — це пояснювати незрозумілі слова чи вислови більш 

простою і доступною мовою. Наприклад, що означає слово «Принцип»? 
Інтерпретатор його пояснить приблизно так: «Принцип — це спадкоє-
мець одного із африканських царів на прізвище Ип». А ось так інтерпрета-
тори пояснюють значення інших слів:

Гімнастка — солістка в хорі, яка виконує гімн. 3

Каскадер — крадій пожежної амуніції. 3
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Поділіть дітей на команди і роздайте їм блокноти чи аркуші чистого 
паперу, на яких вони будуть інтерпретувати значення окремих слів. При-
клади слів:

Абажур "
Циркуль "
Гортань "
Штукатурка "
Етикет "
Бурштин "
Пудинг "

Контрабас "
Ломбард "
Універ "
Люстрація "
Купюра "
Орнамент "
Увертюра "

Можете загальним голосування визначити кращу команду чи найкра-
щі інтерпретації.

Запитання після гри:

Чи важко було інтерпретувати слова? "

Чи всі значення слів ви розуміли? "

Сьогодні на уроці ми поговоримо про сміливу промову, в якій дуже до-
ступно і чітко розповідається про кардинальні зміни у житті, які відбува-
ються після зустрічі з Христом.

6. Гра-зачіпка «Розкажи про себе»
Умови гри. Виберіть одного учня, дайте йому мікрофон та запросіть 

на сцену. Завдання — розповісти про себе.

Обговорення гри:
Як ти себе почував, коли вийшов на сцену? "
Чи легко було виконати це завдання? "
Чи були хвилювання? "
Чи билося серце швидше? "

7. Ознайомлення дітей із темою уроку
На сьогоднішньому уроці ми будемо вчитися від Павла сміливо звіща-

ти про Бога в будь-яких обставинах.

Можна додатково провести невеличку гру-зачіпку. Викличте ба-
жаючих до мікрофона, кожному дайте 3-4 грецькі горіхи (по-
миті, для кожної дитини своя доля горіхів), вони їх кладуть до 
рота і читають скоромовки. Решта дітей визначає, хто найкра-
ще і найзрозуміліше прочитав. Цим ви можете заохотити в них 
бажання здобувати ораторські навички, якими володів Павло, 
мати чітку вимову і натренований голос.
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8. Виклад нового матеріалу
Хтось читається з Біблії оповідь — Дії святих апостолів 22: 3-29. Або 

замість читання можна показати відео — це короткий 
огляд подій, які сталися із Савлом, котрі він описує у 
своїй промові (https://youtu.be/39nBRqeJO2c).

9. Обговорення.
Роздайте дітям аркуші, і нехай вони напишуть, які 

риси характеру були в Павла.
Прочитавши це біблійне місце, можемо впевне-

но сказати, що Павло мав сміливість від Господа. На-
віть перед великою кількістю людей та при смертель-
ній загрозі він не мовчав. Можливо, сьогодні ти думаєш: «Хто я, а хто Пав-
ло»… Але ж перед Господом ми рівні, і Він бачить твоє і моє серце. Якщо 
ти всім серцем бажаєш свідчити про Нього, то він дасть сміливість у будь-
яких обставинах. Про це і каже золотий вірш.

10. Вивчення ключового вірша
Ставши в коло, діти передають мікрофон і кажуть по одному слову ві-

рша, потім — по два, по три і так далі.

11.  Рукоділля. Виріб «Мікрофон сміливості» (закладка 
в книгу).

Виготовлення із картону мікрофона, розфарбовування та напи-
сання на ньому біблійного вірша.

Метод виготовлення. Вчитель приносить на урок розмальовки мі-
крофонів (див. додаток у кінці уроку). Завдання дітей — вирізати їх та роз-
фарбувати на власний розсуд. На зворотному боці потрібно написати бі-
блійний вірш. Цей виріб можна використовувати як закладку для книги.

12. Закріплення матеріалу
Запропонуйте кільком дітям розповісти про своє життя з Богом так, як 

вони розповідали б перед незнайомими людьми.

III.ПІДСУМОК УРОКУ

Оповідання для закріплення матеріалу

Спаситель
Лариса миттєво підхопилася і побігла до басейну на крик молодшо-

го братика. Він тільки-но зібрався ввійти у воду, як побачив, що сусідній 
хлопчик упав у неї.
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— Женя не вміє плавати! — кричав Андрій. — І я не можу йому 
допомогти.

Не роздумуючи, Лариса стрибнула у воду. Женя безнадійно намагався 
триматися на воді. Життя його було на волосині. Лариса знала, що пови-
нна його врятувати, інакше, Женя захлинеться і потоне. Коли незабаром 
прибігла мама, то знесилені Лариса і Женя лежали на розігрітому від сон-
ця цементі.

Женя наковтався мало води, тож завдяки невідкладній допомозі він 
швидко отямився.

Цього вечора всі були неговіркі, перебували під враженням того, що 
сталося. Лариса взагалі мовчала.

— Тобі було страшно? — вшосте перепитав Андрій.
Лариса заперечно похитала головою.
— Я взяла на себе роль спасителя, тому що знала, як діяти, — вона 

задумливо подивилася на своїх батьків. — Минулої неділі вчителька на-
шої групи розповіла нам, як люди «потопають у гріхах», але віруючі зна-
ють шлях до спасіння. Я часто думаю про це. Я не думала, чи сподобаєть-
ся Жені мій метод спасіння — Женя ж міг загинути. І ось тепер думаю, що 
дуже рідко говорила зі своїми друзями про Ісуса Христа, боялася, що їм не 
сподобається ця тема для розмови. Відтепер буду розповідати, щоб потім 
не було пізно.

Повідомлення
Одного разу в одній з церков усе було готове до початку служіння. Всі 

чекали приїзду пастора цієї церкви. Він затримувався. Час початку служін-
ня вже минув, але помічник все ніяк не розпочинав. Ще трохи зачекавши, 
він таки наважився почати без пастора. Стали співати псалми. Заспівали. 
Потім ще заспівали, потім ще заспівали і ще, а пастора все не було. Інші 
служителі в спішному порядку почали готуватися до проповіді. 

Прославлення скінчилося, і за кафедру піднявся помічник пастора, 
щоб почати служіння. У цей час до зали вбіг сам пастор цієї церкви. Він 
піднявся на сцену і підійшов до кафедри, взяв мікрофон у свого помічни-
ка і, звертаючись до церкви, попросив у неї перенести служіння на завтра. 
Він сказав, ніби щойно бачив самого диявола і він сказав йому три слова. 
Пастор перебував в такому сум’ятті, що не міг продовжувати зібрання і 
просив вірян прийти завтра, тоді він усе розповість.

Усі, обговорюючи те, що трапилося, розійшлися по домівках. Наступ-
ного дня до церкви прийшли навіть ті, хто останнім часом через різні об-
ставини не приходив на зібрання. Народу було стільки, що, як то кажуть, 
яблуку не було куди впасти. Люди стояли в проходах, біля дверей прийшло 
стільки охочих почути пастора, що важко було пробитися до залу. Всі об-
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говорювали, що за три слова сказав диявол пастору, були різні здогади й 
версії. 

Пастор затримувався. На сцені хор заспівав кілька псалмів, а в залі про-
довжували висувати нові версії, що ж сказав диявол пастору. 

Нарешті приїхав пастор і вийшов на сцену. У церкві запанувала тиша. 
Всі завмерли в очікуванні слів пастора, який стояв на сцені і мало не пла-
кав. Він подивився на збори і сказав: «Подивіться на себе, який інтерес у 
вас викликали три слова, які вимовив диявол, він же спотворювач істини, 
він же лицемір. Кожне служіння я говорив вам слово Бога, яке є Істиною, 
але такого захвату воно у вас не викликало. А диявол запитав у мене: «Хто 
твій Бог?» Я відповів йому: «Ісус Христос» І він утік, не посмівши напас-
ти на мене. А хто ваш Бог?» Пастор повернувся і пішов, залишивши церк-
ву в роздумах.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити напам’ять ключовий вірш. "

Виконати завдання в робочому зошиті. "

Намагатися щодня читати Біблію; "

Розповісти одній людині про нашого Господа. "

V. ОГОЛОШЕННЯ

VI. МОЛИТВА
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Хі д у рок у

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Вітання

2. Спів «Наш Бог є Великий»
(Слова та ноти в додатку 1 у кінці уроку).

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

3. Молитва дітей разом з учителем.
Справді, наш Бог є Великий і Всемогутній. Творець всього, що існує, 

Цар над царями — до Нього хочеться приходити, з Ним хочеться спілкува-
тися, Його хочеться прославляти. Давайте помолимося до такого Бога.

4. Перевірка домашнього завдання

Запитайте у дітей, чи виконали вони головне завдання, чи мали  "
можливість розповісти комусь про Бога.
Розповідь біблійного вірша з посиланням та його тлумачення. "

Перевірка робочого зошита та виконання в ньому завдання. "

Наклеювання якорів на карту за виконані завдання. "

5. Гра-зачіпка «Диригент»
Усі діти стають у коло. Один учасник виходить із класу на декілька хви-

лин. Вибирається одна людина, яка буде «диригентом». Він показувати-
ме, ніби грає на музичному інструменті, а всі мають повторювати за ним. 
Той, хто відгадує, входить до класу, всі грають, повторюючи за «дириген-
том», він має показати, хто керує «оркестром». Він повинен відгадати за 
три спроби, якщо ні — стає в коло, а «диригент» виходить із класу.

Висновок: у нашому житті завжди є люди, з яких ми можемо брати при-
клад, у яких ми під владою (батьки, вчителі, пастор).

6. Ознайомлення дітей із темою уроку
Сьогодні ми продовжуємо розглядати життя Павла та вчитися у нього 

всім серцем любити Бога.

7. Виклад нового матеріалу

Хтось читає з Біблії оповідь — Дії святих апостолів 23:1-10
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Словничок  (перед читанням даного біблійного місця ознайомте ді-
тей із незнайомими словами).

Синедріон. "  Верховний суд в Єрусалимі. Синедріон складався зі 
священиків, старійшин і законників; також до нього входили ко-
лишні первосвященики та деякі священики. Синедріон здебіль-
шого розбирав справи, що стосувалися релігійних питань.
Садукеї. "  Відкидали передання старших і визнавали лише Закон 
Мойсея на противагу фарисеям. Не визнавали воскресіння мерт-
вих, існування духовного світу. Були більш терпимі до поган, ніж 
фарисеї.
Фарисеї. "  Найчисленніша і могутня партія серед юдеїв. Були рев-
ними зберігачами всіх прабатьківських постанов. Мала повагу 
народу. Виконання зовнішніх правил вони доводили до абсурду, 
за що їх картав Ісус Христос.

8. Обговорення
На початку хотілося б змалювати атмосферу і настрої, серед яких пе-

ребував Павло, котрий свідчив про розп’ятого Христа. У Римській імперії 
розп’яття вважалося найбільш ганебною формою страти — настільки га-
небною, що не личило обговорювати її при ввічливій розмові. Знаменитий 
оратор Марк Тулій Ціцерон писав: «Якщо нас очікує смерть, то помремо, 
як вільні люди — не від рук ката і не з закутаною головою, а про хрест нехай 
навіть не кажуть — не тільки тоді, коли мова зайде про особистість рим-
ських громадян; ні, вони не повинні ані думати, ані чути про нього чи ба-
чити його». У світлі сказаного проповідь про Христа витонченому греко-
римському світові видавалася винятково неприємною і нерозумною.

З погляду юдея, ця ситуація була ще гіршою. Проголошення того, що 
недавно розіп’ятий чоловік був Божим Месією, прирівнювалося до страш-
ного богохульства. Відповідно до юдейського закону, за найтяжчі пору-
шення злочинця побивали камінням до смерті, після чого його тіло на де-
який час вішали на дерево для повчання. Якщо людина заслужила страту, 
а її тіло було повішене на дерево, то його не можна було залишати у тако-
му стані на ніч. Його треба було поховати того ж самого дня, бо повішаний 
на дереві перебуває під Божим прокляттям (Повт. Зак. 21:22-23). Тому для 
юдеїв твердження про те, що проклятий Богом був їхнім Месією, Сином 
Божим, видавалася не тільки абсурдом, але й блюзнірством. Через що у 
синедріоні вирувала неприхована лють і ненависть до Павла.

Роздрукуйте це біблійне місце частинами на аркушах формату А4. Об-
говоріть із дітьми окремо кожен вірш (див. додаток 2 у кінці уроку).
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1.  І вп’явся очима Павло на той синедріон і промовив: «Мужі-
браття, я аж по сьогоднішній день жив для Бога всім добрим сум-
лінням!» 2. Але первосвященик Ананій звелів тим, що стояли при 
ньому, щоб били його по устах. 

Павло заявив, що він живе перед Богом усім добрим сумлін-
ням — для первосвящеників це звучало як єресь, вони не вважа-
ли, що не може бути доброго сумління в людини, яка агітує по-
вірити у проклятого Богом, та й ще свідчить про те, що Бог дає 
йому веління проповідувати поганам («Але Він до мене промо-
вив: Іди, бо пошлю Я далеко тебе, до поган! І аж до слова цьо-
го його слухали. Аж ось піднесли вони голос свій, гукаючи: Геть 
такого з землі, бо жити йому не годиться!» (Дії 22:21, 22) На-
певно, це не сподобалося багатьом людям, особливо тим, які не 
мали доброго сумління; історики описують первосвященика 
Ананію як грубіяна, невиховану, нечестиву людину.

3.  Тоді промовив до нього Павло: «Тебе битиме Бог, ти стіно побі-
лена… Ти ж сидиш, щоб судити мене за Законом, наказуєш бити 
мене проти Закону?» 4. А присутні сказали: «То ти Божому пер-
восвященикові лихословиш?» 5. І промовив Павло: «Не знав я, 
брати, що то первосвященик. Бо написано: На начальника люду 
твого не лихослов». 

Павла не мали права бити за єврейським законом. Крім того, 
Павло був римським громадянином. Тобто мав вищий статус 
ніж юдей, оскільки Юдея того часу перебувала під гнітом Рим-
ської імперії, синедріон не мав права його судити, його справу 
міг розглядати тільки намісник у Кесарії (Дії 22:27, 28). Люди-
на, провину якої не доведено, — не винна. Павло розкритикував 
дію священика, порівнявши його з побіленою стіною, тим са-
мим сказавши, що він лише зовні благочестивий; Павло переко-
нував у тому, що він не знав, що перед ним первосвященик, і за-
певнив синедріон у своїй повазі до первосвященика як до влади 
Божої.

6.  І Павло, спостерігши, що частина одна — садукеї, а друга — фа-
рисеї, покликнув у синедріоні: «Мужі-браття, — я фарисей, і син 
фарисея. За надію на воскресення мертвих мене судять!» 7. Якже 
він це промовив, колотнеча постала поміж садукеями та фарисе-
ями, — і розділилась юрба. 8. Садукеї бо твердять, що немає во-
скресення, ані Ангола, ані духа, фарисеї ж оце визнають. 9. І га-
лас великий зчинився. А деякі книжники, із фарисейської групи, 
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уставши, почали сперечатися, кажучи: «У чоловікові цьому ми 
жадного лиха не знаходимо! А коли промовляв Дух до нього, чи 
Ангол, не противмося Богові».

Можемо пригадати з перших уроків, яка різниця між вченням 
фарисеїв і садукеїв. Павло, істинний колишній фарисей і зна-
вець Закону, чудово знав суть протистояння між двома партія-
ми, чим вдало скориставшись, спричинив конфлікт. Можливо, 
пам’ятаючи незаконну страту Степана, Павло злякався і за своє 
життя. Павло відвернув увагу від себе.

10. А коли колотнеча велика зчинилась, то тисяцький, боячись, щоб 
Павла не роздерли, звелів воякам увійти та забрати його з-поміж 
них, і відвести в фортецю. 

Так як Римська імперія мала всю владу, відповідно вся військо-
ва структура в тому числі і (тисячники) підпорядковувалися 
Риму, смерть римського громадянина, який перебував під на-
глядом тисячника, могла коштувати йому життя. Павлу загро-
жувала небезпека.

Згідно з цим місцем, ми можемо бачити, що Павло був вихований у по-
вазі до Божої влади. Павло мав сміливість від Бога проповідувати перед 
владою.

9. Вивчення ключового вірша
Розділіть дітей на кілька груп. Роздайте конверти із розрізаними на 

частинки біблійним віршем, скажіть учням місце з Біблії, нехай вони його 
знайдуть та правильно склеять, вивчать групою і розкажуть. Команді-
переможцю вручіть солодкий приз (див. додаток 3 у кінці уроку).

10. Закріплення матеріалу шляхом бесіди
У нашій церкві також є влада — це наші пресвітери, диякони, вчите-

лі. Бог дав для них дари — і вони служать нам. Ми маємо молитися за них, 
адже вони несуть велику відповідальність перед Богом. Ми повинні мати 
до них повагу, як до влади Божої. Господь хоче, щоб ми були слухняні.

11. Рукоділля
На сьогоднішньому уроці ми зробимо сувеніри для пресвітерів та дия-

конів, вручимо подарунки і цим виявимо нашу повагу.
Кожна дитина отримує дерев’яну прищепку, на яку з одного боку по-

трібно наклеїти магніт. З текстурного картону потрібно вирізати метели-
ка та приклеїти його на протилежний бік. Вийде чудовий магніт-тримач. 
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Також можна причепити листи з побажаннями (див. додаток 4 у кінці 
уроку).

III. ПІДСУМОК УРОКУ

Запропонуйте дітям після заключної молитви разом піти до цер-
ковної влади і вручити подарунки-сувеніри.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити напам’ять ключовий вірш. "

Виконати завдання у робочому зошиті. "

Старатися щодня читати Біблію. "

V. ОГОЛОШЕННЯ

VI. МОЛИТВА

Помоліться з дітьми за владу, яку дав нам Бог, аби наш Господь наді-
ляв їх мудрістю, терпінням і любов’ю до людей.

ДОДАТОК 1

F    d
Наш Бог є великий, могутній та сильний,
g  C  F
Неможливого нема для Нього.
gm
C  A  dm
Поля і гори, луги та квіти,
gm A  dm
І небо — творіння Його!
gm C A dm
Поля і гори, луги та квіти,
gm C F
І небо — творіння Його!  
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ДОДАТОК 2

1. І вп’явся очима Павло на той синедріон і промовив: «Мужі-
браття, я аж по сьогоднішній день жив для Бога всім добрим 
сумлінням!»

2. Але первосвященик Ананій звелів тим, що стояли при ньому, 
щоб били його по устах.

3. Тоді промовив до нього Павло: «Тебе битиме Бог, ти стіно побі-
лена… Ти ж сидиш, щоб судити мене за Законом, а наказуєш бити 
мене проти Закону?»

4. А присутні сказали: «То ти Божому первосвященикові 
лихословиш?»

5. І промовив Павло: «Не знав я, брати, що то первосвященик. Бо 
написано: На начальника люду твого не лихослов».

6. І Павло, спостерігши, що частина одна — саддукеї, а друга — фа-
рисеї, покликнув у синедріоні: Мужі-браття, — я фарисей, і син 
фарисея. За надію на воскресення мертвих мене судять!

7. Якже він це промовив, колотнеча постала поміж саддукеями та 
фарисеями, — і розділилась юрба.

8. Саддукеї бо твердять, що немає воскресення, ані Ангола, ані духа, 
фарисеї ж оце визнають.

9. І галас великий зчинився. А деякі книжники, із фарисейської гру-
пи, уставши, почали сперечатися, кажучи: «У чоловікові цьому 
ми жадного лиха не знаходимо! А коли промовляв Дух до нього, 
чи Ангол, не противмося Богові».

10. А коли колотнеча велика зчинилась, то тисяцький, боячись, щоб 
Павла не роздерли, звелів воякам увійти та забрати його з-поміж 
них, і відвести в фортецю.

(Дії 23:1-10).
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ДОДАТОК 4

ДОДАТОК 3

«І буду я перед царями звіщати про свідоцтва Твої, — 
й не зазнаю я сорому» (Псалом 118: 46)

«І буду я перед царями звіщати про свідоцтва Твої, — 
й не зазнаю я сорому» (Псалом 118: 46)

«І буду я перед царями звіщати про свідоцтва Твої, — 
й не зазнаю я сорому» (Псалом 118: 46)

«І буду я перед царями звіщати про свідоцтва Твої, — 
й не зазнаю я сорому» (Псалом 118: 46)

«І буду я перед царями звіщати про свідоцтва Твої, — 
й не зазнаю я сорому» (Псалом 118: 46)

«І буду я перед царями звіщати про свідоцтва Твої, — 
й не зазнаю я сорому» (Псалом 118: 46)
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Хі д  у рок у

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Вітання
На початку, ще до молитви, зав’яжіть із дітьми розмову про те, як вони 

добиралися сьогодні до церкви (їхали чи йшли пішки, якою дорогою чи ву-
лицею, що бачили, хто був поруч, про що розмовляли…).

Ровісивши на дошці зображення доріг і вулиць, запитайте, якою б із 
них вони хотіли пройтися сьогодні й чому.

*  Оскільки історія Павла була досить незвичайна, але все ж ви-
вела на шлях порятунку, то хочеться дітей трішки налаштувати 
на хвилю подорожі, дороги, якогось маршруту, щоб у резуль-
таті прийти до бажаної цілі.

2. Спів

«Вирішив йти я за Ісусом»
Вирішив йти я за Ісусом.
Вирішив йти я за Ісусом /3р./.
Я не зверну з цього шляху.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

3. Біблійний персонаж сьогодні
У клас заходить біблійний персонаж (це буде племінник Павла — щас-

ливий і усміхнений юнак — звісно, одягти його варто в одяг часів апостола 
Павла) з великою коробкою (як подарунок) у руках, вітається з дітьми:

— Привіт, діти! Радий вас зустріти сьогодні! Як ваш настрій? (Відпо-
віді дітей). Мене запросила до вас пані………. (ім’я вчителя), я з радістю 
погодився.

Діти, а ви любите пригоди?
(Відповіді дітей).
Я теж! Особливо я любив слухати про пригоди мого дядька Павла, він 

мені часто їх розповідав. Напевно, ви вже багато історій про нього чули, 
вони дивовижні і захоплюючі! Дядько Павло ходив і розповідав людям про 
живого Бога і про Ісуса Христа, Який прийшов на землю, щоб спасти всіх 
від гріхів. Були люди, які приймали його слово і починали вірити в Ісуса, 
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але були й ті, котрі постійно переслідували його і шукали можливості вби-
ти. Ви чули, що недавно Павла ув’язнили в Єрусалимі?

(Відповіді дітей).
Я теж там був! Це пригода, якої я ніколи не забуду! Слухайте…. (дуже 

емоційно розповідає).
Якогось дня я почув, що юдеї організували змову проти мого дядька. 

Їх було понад 40 чоловік, і вони поклялися, що не будуть нічого ні їсти, 
ні пити, аж поки не вб’ють Павла. Вони намовили первосвящеників, аби 
ті попросили командира війська привести до них ув’язненого Павла, щоб 
нібито допитати ще раз, але насправді юдеї планували дорогою втілити 
свою підступну змову. Я дуже злякався і побіг до казарми, аби все розпо-
вісти дядькові Павлові. Всю дорогу я молився і вірив, що Бог обов’язково 
допоможе… І Він допоміг, але як саме — про це вам розповість ваш учи-
тель, поки що тримайте подарунок від мене, але спершу помолимося.

4. Молитва дітей разом із юнаком.

5. Перевірка домашнього завдання

Роздати картки, написавши на одних із них запитання з мину- 3
лого уроку, а на інших — відповіді. Діти повинні знайти свою 
«пару» — відповідь на запитання.
Розповідь біблійного вірша з посиланням та його тлумачення. 3

Наклеювання «стрілок» (наліпок) на карту подорожі Павла. На- 3
гадуємо, що червона стрілка — це домашнє завдання, виконане 
на «відмінно», зелена — щось недопрацьовано, синя стрілка — 
домашнє завдання не виконано взагалі. Кілька дітей може поділи-
тися тими біблійними істинами, про які вони довідалися під час 
читання Біблії.
Показують щоденники читання Біблії — у них вчитель робить по- 3
мітки, пише заохочувальні слова (якщо у них такі будуть).

6. Гра-зачіпка
Умови гри: на столі у вчителя розкладені картинки різноманітних 

предметів (одяг, їжа, ліки, цукерки тощо, які будуть потрібні для завдань) 
та обов’язково бінокль. Кожному учневі вчитель на відстані буде показува-
ти завдання-проблему, написану крихітними літерами на плакаті, які мож-
на прочитати, лише дивлячись у бінокль (можна було б спростити, але 
ж скільки захвату буде, коли кожен видивлятиметься завдання через бі-
нокль). Також потрібно встановити межу, за яку не можна заходити.

Діти по черзі підходять, дивляться у бінокль, читають завдання, пере-
дають бінокль іншому, вибираючи на столі картинку, яка допоможе вирі-
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шити проблему. Цю ілюстрацію вішають на плакат біля свого завдання 
(тут уже можна перетнути межу, за яку їм не дозволялося заходити).

Гра закінчується тоді, коли всі завдання вирішені.

Обговорення гри
Похваліть дітей за їхній ентузіазм, спритність і за виконане завдання.
— Чи важко вам було сконцентруватися, щоб прочитати і визначити 

завдання?
— Чи відразу здогадалися, що саме потрібно вибрати для вирішення 

проблеми?
Використовуючи ілюстрацію заповненого плакату, обговоріть із ді-

тьми завдання та шляхи їх вирішення, водночас перевірте правильність 
виконання.

Пояснення
Завдяки біноклю ви змогли роздивитися своє завдання і розв’язати 

його. Подібно до бінокля, Бог може сконцентрувати наш зір чи слух, аби 
ми могли побачити чиюсь потребу і допомогти. Ми повинні пам’ятати, що 
коли потрапимо в халепу, то Бог через когось допоможе нам. Незабаром 
ми будемо читати історію, яку почав розповідати нам племінник Павла, 
але перед усіма подіями, які мали відбутися, Бог уві сні сказав Павлові чу-
дові слова: «Будь бадьорий!», іншими словами, «Не бійся!».

Скажіть своєму сусіду зараз: «Будь бадьорий!»
Бог знав про цю ситуацію заздалегідь!

8. Ознайомлення дітей із темою уроку
Скажіть дітям про те, що сьогодні вони пізнають одну духовну істину, 

за яку любитимуть Господа ще більше — Бог захищає і допомагає тим, хто 
надіється на Нього.

9. Виклад нового матеріалу
Звучить (із диска) або хтось читає з Біблії оповідь — Дії 23:12-31.

Павло був ув’язнений, коли дехто з юдеїв, скликавши збори, урочисто 
дав клятву, що нічого ні їстиме, ні питиме, доки не вб’є Павла. Цих людей 
було досить багато, Біблія пише, що понад сорок. Більше того, вони були 
готові на все, аби досягнути своєї мети. Стає страшно, коли розумієш, що 
у цій ситуації Павло один, у нього немає сорока друзів, які б стали на його 
захист. Юдеї навіть склали план-змову з первосвящеником, сказавши:«Ми 
поклялися клятвою нічого не споживати, поки не вб’ємо Павла. Ви ж те-
пер разом із радою переконайте тисяцького, щоб він вивів його до вас, 
ніби ви хочете розвідати докладніше про його справу, а ми тоді, як він на-
близиться, готові його вбити».
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— Діти, чи пам’ятаєте ви слова, які Бог сказав Павлові у сні?
— Давайте ще раз скажемо їх одне одному! («Будь бадьорий!»)
Бог знав про цю змову! Тому історія продовжується тим, що син сестри 

Павла, довідавшись про засідку, пішов у фортецю і попередив Павла.
Це була лише одна людина, яку Бог використав, аби почати ламати 

всі злі плани юдеїв! Покликавши одного із сотників, Павло сказав до ньо-
го: «Запровадь цього хлопця до тисяцького (командира), бо він має йому 
щось сказати». Той привів юнака до тисяцького і промовив: «В’язень Пав-
ло покликав мене і просив відвести цього хлопця до тебе: він має щось 
тобі сказати». Взяв тисяцький його за руку, відвів набік і почав питати: 
«Що маєш мені оповісти?»

Тоді хлопець розповів усе, що почув, після цього тисяцький наказав 
йому нічого нікому не розповідати. Далі відбувалися просто неймовірні 
події! Тисяцький покликав двох сотників і мовив: «Тримайте вже з тре-
тьої години вночі готовими в дорогу (пам’ятаєте, на початку ми вели про-
сто вільну бесіду про дорогу, тут можна згадати, про те, що у Павла теж 
була дорога, не схожа на наші, мається на увазі його дивний порятунок і 
супровід) до Кесарії дві сотні піхотинців, сімдесят кіннотників та дві со-
тні легко озброєних. Нехай також будуть готові коні, щоб посадити на них 
Павла та привезти живим-здоровим до правителя Фелікса».

Нічогенький супровід, правда ж? Хто скільки нарахував охорони? Це 
дивовижно: коли Бог береться за справу і стає на твій захист, то перед Ним 
не встоять жодні ідеально сплановані змови, хай би скільки людей заради 
цього не об’єдналося. Наш Бог — більший і сильніший, Його поміч завжди 
потужніша!

«Будь бадьорий!» — скажемо одне одному ще раз, бо заради нас, які 
надіємося на Бога, Він готовий робити дива.

10. Обговорення

Використання обладнання та проголошення основних думок 
за темою.

Намалюйте дорогу, яка розгалужується на менші стежки (див. дода-
ток 1 у кінці уроку). На основному шляху намалюйте або приклейте зо-
браження людини. На менші дороги по черзі прикріпіть основні думки 
уроку:

Господь готовий заступатися за нас і вирішувати наші пробле- 3
ми.
Бог завжди пильнує за нами. 3
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Бог завжди знаходить вихід, навіть коли ми його не бачимо. 3

Господь руйнує злі задуми людей, навіть якщо ми про це не здо- 3
гадуємося.
Головне — завжди «бути бадьорим», тобто не боятися, довіряти  3
і любити Господа.

Вчитель коротко може розповісти історію зі свого життя

11. Вивчення ключового вірша
Виріжте шаблони у формі стопи, на них запишіть слова ключового вір-

ша, розкладіть їх, ніби сліди на дорозі. Діти по черзі крокують, ставлячи 
ногу біля шаблону, і читають уголос слово, яке там написане, потім — на-
ступне і так до кінця.

12.  Закріплення вивченого матеріалу шляхом гри «Усі 
на волю!»

Учасниками є всі діти класу. Нарешті випала можливість розпакувати 
подарунок, який приніс юнак!

На початку гри всі діти потрапляють до «в’язниці» (обгороджена 
стрічкою певна територія), на волі залишається лише один учасник (хто 
саме — вирішувати вам, можливо, діти самі запропонують, хто б це міг 
бути). Отож цей щасливчик має честь першим розпакувати подарунок 
(цей пакунок — із завданнями: знімає один шар паперу, а там — завдання, 
далі — наступний учасник і т. д.).

Перший учасник має відкрити пакунок, прочитати завдання і викона-
ти його, лише тоді він отримує можливість звільнити свого товариша з 
«в’язниці».

Коли учасник вільний, то вже вдвох вони розпаковують подару-
нок і виконують наступне завдання, після чого звільняють ще одного 
«ув’язненого». Потім троє виконують завдання і звільняють знову когось 
і т. д.

Якщо діток багато, то можна, щоб завдань було небагато, а останнє за-
вдання дозволяло звільнити всіх! Кількість завдань вам потрібно підібрати 
відповідно до кількості діток у групі.

Під останній шар паперу запакуйте шоколадку, щоб усі «вільні» пола-
сували солодким смаком свободи і порятунку з «неволі».

Приклади завдань:
— розповісти ключовий вірш;
— пригадати усіх героїв історії;
— написати компліменти всій групі;
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—  намалювати епізод з історії, або лише зобразити руха-
ми, а «полонені» відгадують;

— з певних інгредієнтів зробити страву;
— зробити цікаві тематичні фото (потім їх переглянути);
— розгадати біблійні загадки;
— виконати спортивні завдання тощо.

13. Рукоділля — виготовлення виробу «Окуляри»
Приготуйте шаблони окулярів із картону різної форми, щоб хлопчи-

кам і дівчаткам було з чого вибиати (див. додаток 2 у кінці уроку). Також 
слід знайти матеріали для оздоби окулярів, це може бути папір, стрічки, бі-
сер, намистинки, блискітки, кольорове пір’ячко, фломастери. Після оздоб-
лення до одного краю окулярів потрібно приклеїти дерев’яну шпажку (ви-
користовують у кулінарії) — таким чином окуляри можна буде підтриму-
вати біля очей.

Чому окуляри? Для мене це можливість краще бачити предмети, 
які розташовані на відстані, добре роздивитись їх. Нагадаємо, що 
асоціація уроку — бачити більше.

Бог бачить і руйнує злі задуми проти нас, нам потрібно завжди бути 
близькими з Богом!

III. ПІДСУМОК УРОКУ

Оповідання для закріплення матеріалу

Теперішні труднощі — майбутні успіхи
Одного разу хлопчик із захопленням дивився, як метелик-шовковик 

зробив маленьке віконце в коконі і повільно з великим зусиллям намагався 
вилізти з нього. Хлопчикові стало шкода шовковика. Він нахилився і обе-
режно розширив отвір кокона. Завдяки цьому метелик легко виліз із своєї 
в’язнички. Його крильця були в’ялі і обкручені навколо тіла. За короткий 
час крильця мали зміцнитися, зробитися повними, сильними — і метелик-
шовковик міг би літати. Але хлопчик спостеріг, що крильця до кінця не 
сформувалися і не підносились. Які були, коли метелик виліз із кокона, та-
кими і залишалися. Що сталося?

Хлопчик не знав, що те зусилля і та боротьба, яку метелик виконував, 
щоб звільнити себе з кокона, були необхідні для розвитку його системи 
мускулів. Тиск дії всієї мускулатури був необхідний, щоб наповнити крила 
кров’ю, зробити їх повними, піднести і використовувати їх. Полегшивши 
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боротьбу метелика, хлопчик скалічив його майбутнє. Він зрозумів один 
необхідний і важливий принцип життя, а саме: теперішня боротьба є не-
обхідна для майбутнього успіху.

У книзі Йова написано: «Бо нещастя виходить не з пороху, а горе рос-
те не з землі, — бо людина народжується на страждання, як іскри, щоб уго-
ру летіти…» (Йов 5:6-7). А також апостол Павло пише: «І не тільки нею, 
але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а 
терпеливість — досвід, а досвід — надію, а надія не засоромить, бо любов 
Божа вилилась в наші серця Святим Духом, даним нам» (Рим. 5:3-5).

Як часто нам хочеться здобути і осягнути ті речі, які ми бажаємо, в лег-
кий спосіб, без великої праці та багатьох зусиль і терпіння. У Посланні до 
римлян читаємо: «А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а спів-
спадкоємці Христові, коли тільки разом із Ним ми терпимо, щоб разом із 
Ним прославитись… І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний 
Його постановою, усе допомагає на добре… Бо я думаю, що страждання 
теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з’явитися в 
нас» (Рим. 8:17,28,18).

Коли б Христос побоявся гефсиманських страждань, страждань від во-
яків у преторії і страждань на Голгофі, то для нас не відкрилася б небесна 
слава і велич та щастя Божого Царства.

Коли б апостол Павло боявся в’язниці, різок, колод і кайданів, то ба-
гато поган не почули б проповіді Слова Божого і не прийняли б Христа як 
свого Спасителя.

Апостол Петро пише: «Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посила-
ється на випробовування, немов би чужому випадку для вас. Але через те, 
що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з’явленні 
слави Його раділи ви й звеселялись»(1 Птр. 4:12,13).

Любі діточки, щоб метелик-шовковик міг розправити свої гарні ко-
льорові крильця і літати з квітки на квітку та насолоджуватися запашним 
нектаром, він мусить із великим зусиллям і тяжкою боротьбою пролізти 
через малесенький отвір кокона. Бо теперішня боротьба є необхідна для 
майбутнього успіху і щастя.

Апостол Павло, який багато терпів, каже: «Через те ми відваги не тра-
тимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день-у-день відновля-
ється внутрішній. Бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмір-
нім багатстві славу вічної ваги, коли ми не дивимося на видиме, а на неви-
диме. Бо видиме — дочасне, невидиме — ж вічне!» (2  Кор. 4:16-18).

Діточки, не бійтеся труднощів, зусиль, тяжкої праці та боротьби, бо 
вони принесуть вам багатство і славу вічної ваги.
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Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, у якій лежать яскраві картки з афоризмами. 

Їх можна зачитати дітям наприкінці уроку):

«На язиці медок, а на думці льодок». "

«У тебе є вороги? Добре. Отже, в своєму житті ти щось колись  "
відстоював» (Вінстон Черчилль).
«Засип правду хоч золотом, затопчи її болотом, а вона наверх  "
сплине».
«Якщо ти відчуваєш, що здаєшся, згадай, заради чого ти тримав- "
ся до цього» (Джаред Лето).

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Взяти інтерв’ю у своїх рідних і записати їхню історію, про те, як  3
Бог допомагав вийти з важкої ситуації чи обставин.

Вивчити напам’ять ключовий вірш. 3

Перечитати Дії 23:12-31. 3

Старатися щодня читати Біблію. 3

Занотовувати найцінніші думки у духовний щоденник. 3

V. ОГОЛОШЕННЯ

VI. МОЛИТВА
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ДОДАТОК 1

Головне — завжди «бути бадьорим», тобто не  3

боятися, довіряти і любити Господа.

Господь руйнує злі задуми людей, навіть  3

якщо ми про це не здогадуємося.

Бог завжди знаходить вихід,  3

навіть коли ми його не бачимо.

Бог завжди пильнує за нами. 3

Господь готовий заступатися за  3

нас і вирішувати наші проблеми.
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ДОДАТОК 2 
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Хі д  у рок у

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Вітання. Налагодження контакту з класом так, аби дітям було з 
вами комфортно, приємно і добре.

2. Спів пісні «Очисти меня» (слова пісні в додатку після уроку).

ІI. ОСНОВНА ЧАСТИНА

3. Біблійні персонажі: Фелікс, Друзілла, Павло, Добра думка, По-
гана думка.

Картина розгортається так. Ви обираєте одну дитину, яка гратиме Фе-
лікса, двох дітей, які гратимуть дві думки Павла (одна погана — одягнена 
в чорний, друга добра — одягнена в білий одяг), ще одну дитину, яка буде 
ув’язненим Павлом, і одну дівчину, яка зіграє роль Друзілли — дружини 
Фелікса, ще два хлопці, які будуть охоронцями Павла (для всіх старайтеся 
підібрати відповідний одяг).

У в’язницю приходить Фелікс зі своєю дружиною і кличе Павла, його 
приводять двоє охоронців і садять на стілець, самі ж відходять назад. Пав-
ло починає проповідувати:

— Ісус Христос — то Син Бога Живого, Всемогутнього і Люблячого, 
Батька всього творіння. Ми повинні бути праведними перед Ним, стрима-
ними. І коли буде суд майбутній, то Бог вирішуватиме, де ми проведемо 
нашу вічність: із Ним на Небесах чи в геєні вогняній.

Як почув це все, то страх обгорнув Фелікса, і він відповів:
— Тепер іди і відповідного часу покличу тебе!
Охорона відводить Павла до його камери. А в той час Фелікс собі вго-

лос думає:
— Можливо, він мені грошей дасть, кликатиму його частіше.
А Павло, знаючи наміри того, думав собі…
До кімнати заходять дві думки — (чорна та біла) і стають одна — з пра-

вого, друга — з лівого боку.
Чорна думка говорить:
— Дам йому хабар — і він відпустить мене, і я зможу вийти звідси, адже 

тут так погано, ставляться до тебе не як до людини. І годують недобре, не 
можу насититися. Та й темно, зір псується, холодно, наче ніч у пустелі (а 
ночі в пустелі, повірте, бувають дуже холодними).

І після цих слів втручається Біла думка:
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— Ні! Як я можу дати хабар? Це неправильно, і я цього не зроблю, до 
того ж, якби Бог хотів, я б давно вже тут не був, а так маю можливість про-
повідувати про Христа, про Його чудеса, про Його прихід, Його безмежну 
любов, Його жертву, Його прощення. Перебуваючи тут, я буду нести Сло-
во Господнє для всіх, хто повинен Його почути.

Павло підводиться, бере за руку Білу думку, чим показує, що саме вона 
правильна і що він чинитиме так, як мовила ця думка, а Чорну відштовхує 
рукою, вона іде за двері. Павло промовляє:

— Боже, чинитиму волю Твою!

4. Молитва. «Отче Небесний, Творець неба і землі! Дякуємо Тобі за 
те, що Ти тримаєш усе в руках Своїх! І що на все воля Твоя. Благослови нас 
правильними думками і правильними вчинками. Амінь».

5. Перевірка домашнього завдання

Діти розповідають біблійний вірш по черзі, ставши в коло; після  3
того як останній розповість, вони по черзі кладуть руку на руку, 
рахують до трьох і вигукують: «Бог є любов».
Наклейте кольорові стрілочки, кораблики або ж сліди. Якщо ди- 3
тина бездоганно виконала завдання, позначка на карті буде чер-
воною, якщо виконала частково — зеленою, якщо ж взагалі не 
виконала — синьою. Ця загальна картина і визначить найпрацьо-
витішого та найдисциплінованішого учня, котрий отримає га-
рантований подарунок.

6. Інсценівка-зачіпка «Велика Британія»
Умови гри. На аркуші формату А4 роздрукуйте всі слова, ��� ����-

���� !��:

"�#$���%& — ()�� �����*�#+, "  що в перекладі 
означає «той, що ображає і насміхається» майстер з металу на 
фірмі «Рендж Ровер», 4 роки працює людиною, яка стежить за 
тим, аби весь метал, оливи та інші мастила були на своєму місці.
Також роздрукуйте на аркуші формату А4 назву фірми  " -*���. 

*#��*/, яку представлятиме хтось із дітей, що виготовляє ав-
томобілі у Великій Британії,
його  " �0��*#��!��� ���1*�� �!���, що в перекладі з 
британської означає «друг світу» (збирає двигуни до автомобі-
лів на тій самій фірмі ось уже 3 роки),
�*).��� "���� �!���, "  в перекладі означає «завзята» 
(яку гратиме дівчинка), 
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їхні діти, два хлопчики:  " 1*��#"�  — «мирний правитель» та 
��!#��  — «неоціненний» (їх також роздрукуйтете на окремих 
аркушах); 
також є ще  " )���� �����*�#+  — означає «сердитий», 
(брат Хукка Вандербоша), 
є також  " �)��� 1�����#"�  — «удачливий», 
�’�"��%� " , куди посадять Вінфреда Стіла, триматиме його за 
руку, ніби ув’язненого, 
����*�� " , де буде лежати хворий Ентоні (на руках у дитини, 
яка гратиме лікарню), 
директор фірми  " 1����  — означає «невеликий вовк».

Сюжет: Хукк Вандербош вкрав на підприємстві велику суму гро-
шей і підставив Вінфреда Стіла, залишаючи біля людини, яка грає фір-
му, якусь річ, Вінфреда. Коли директор фірми Фелан виявляє нестачу, він 
у ході розслідування (проведете розслідування), дізнається, що це зро-
бив Вінфред, оскільки на місці крадіжки була знайдена його річ (пенал 
чи будь-що цієї дитини). Фелан притягує його до відповідальності через 
суд, в якому суддя Фелікс виносить вирок — 5 років ув’язнення. Чоловіка 
саджають за ґрати, де його тримає за руку дитина, яка «грає» в’язницю.

У Стілла є родина — дружина Зелія та дві дитини — Фред та Енто-
ні. Фред починає хворіти, оскільки нікому заробляти достатню суму 
грошей на забезпечення сім’ї, він потрапляє до лікарні, де лежатиме 
в дитини на руках, яка «гратиме» лікарню. Минув рік, стан хлопчи-
ка погіршився. Хукк Вандербош тішиться своїми грошима і не ділить-
ся ними з Уілесом, хоча обіцяв це зробити. Це розгнівало Уілеса і, аби 
отримати гроші Хукка, він написав анонімного листа директору фірми 
Фелану (нехай дитина, яка грає Уілеса, справді напише лист від руки, 
який залишить у дитини, яка грає фірму), і в ньому зазначить, що гро-
ші вкрав не Вінфред, а Хукк.

Директор приходить на роботу і знаходить цей лист у руках дити-
ни, котра грає фірму. Відкриває його і читає, після чого проводить по-
вторне розслідування, тобто бере в руки річ Вінфреда і знаходить там 
сліди мастила, що вказуватиме на те, що Хукк підкинув цей речовий 
доказ, оскільки на фірмі лише Хукк займається мастилами. Вінфреда 
відпускають із в’язниці — і він іде до своєї родини в лікарню, яка си-
дить з хворим Фредом. Хукка садовлять до в’язниці, Уілес забирає його 
вкрадені гроші. 

Наступна сцена — Фелан, директор фірми, приходить у лікарню 
до сім’ї Стіллів і дає конверт із грошима на лікування хлопчика, тобто 
компенсацію за те, що Вінфреда помилково ув’язнили.
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Обговорення гри. Жадібність і бажання мати більше грошей приве-
ла до того, що Хукк вкрав їх і підставив свого співробітнка, якого за це по-
садили до в’язниці, що в свою чергу спричинило те, що маленький Фред 
захворів і пролежав у лікарні тривалий час. Проте, як відомо, що посієш — 
те й пожнеш. Брат Хукка — Уіліс — здав його за ті самі гроші. На жаль, є 
такі речі в житті людей, які змушують нас відступати від моральних норм, 
від заповідей Господніх і робити те, що Бог забороняє через Біблію. Але 
немає нічого таємного, що не стане явним.

7. Перевірка домашнього завдання
На ватмані формату А-1 в колонку намальовані зображення: бджола, 

гриб, небо, пес, пташка, сонце, людина.
Ви починаєте запитувати у дітей, записуючи відповіді навпроти кож-

ного предмета. Потім дайте правильні відповіді, ті, що в дужках, і запишіть 
їх червоним фломастером.

1. Що можна запропонувати бджолі, аби вона перестала збирати 
мед? (Нічого, адже їй, крім збирання меду, нічого не потрібно, її 
покликання — те, заради чого вона була створена).

2. Який подарунок зміг би переконати гриба не рости після дощу? 
(Ніякий, адже це його природа, його існування).

4. Яка матеріальна річ може змусити песика перестати радісно ма-
хати хвостом? (Ніяка, адже саме в такий спосіб він показує, на-
скільки він щасливий).

3. Що можна запропонувати небу, аби на ньому не було хмар? (Звіс-
но ж, нічого, адже небо і хмари нерозлучні).

5. Що можна дати пташці, аби вона перестала літати? (Нічого, адже 
вона має крила для польоту).

6. А що ж може змусити людину перестати бути чесною, перестати 
робити добро, допомагати? (Гроші, щось дорогоцінне, певна виго-
да в тій чи іншій ситуації).

8. Ознайомлення дітей із темою уроку. Дітям скажіть про те, що 
сьогодні вони пізнають одну духовну істину, з якої довідаються, що хаба-
рі — це погана річ і що волею Божою є відмова від них. Нам завжди потріб-
но покладатися на Бога, і Він допоможе та вирішить те, що нас турбує.

9. Виклад нового матеріалу. Звучить (із диска) або хтось читає із 
Біблії оповідь — Дії 24:24-27.

Ув’язнений Павло дізнається, що його має відвідати Фелікс із дружи-
ною Друзіллою. Зрозуміло, що апостол Павло дуже зрадів, адже є така на-
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года розповісти про свого Господа такому грішникові. Він чудово знав, що 
має справу з поганським управителем і з двоєдушною невірною юдейкою. 
Незважаючи на молоді літа, Друзілла вже була заміжньою, але залишила 
свого чоловіка, щоб стати дружиною Фелікса. Павло говорив про свого 
Спасителя не лише як про Спасителя світу, але й про справедливого Суд-
дю, змальовуючи їм суворе покарання, що спіткає певного часу кожного 
нерозкаяного грішника судного дня.

Коли Павло розповідав про Суддю Небесного, то земний суддя вже на-
лякався. Коли б Фелікс продовжував далі слухати Павла, то, ймовірно, що 
він упав би ниць перед Небесним Суддею і, подібно до Павла, запитав би 
Бога: «Господи! Що накажеш мені чинити?» Але, відчувши страх перед 
Богом, цей закпеклий грішник наказав Павлові вийти геть: «Тепер вийди, 
а коли я матиму час, то покличу тебе».

Потому Фелікс ще кілька разів кликав Павла і розмовляв із ним на са-
моті, гадаючи, що Павло дасть йому грошей, щоб той звільнив його. Про-
те Павло не зробив цього, адже на це була воля Божа. Завдяки своєму 
ув’язненню він зміг проповідувати про Христа — Спасителя світу. Павло 
не мав сумніву щодо Божої волі і розумів, що ґрати — це воля Його, адже 
щиро вірив і йшов за Ним. Бог ніколи не помиляється і дає все вчасно.Так 
проминули два роки, і до Кесарії прибув новий управитель, призначений 
римським імператором. Від’їжджаючи, Фелікс залишив Павла у в’язниці, 
щоб догодити юдеям.

Невідомо, якою смертю він помер, але відомо, що його дружина Дру-
зілла загинула разом із сином під час землетрусу. За людину, котра покла-
дає свою надію на Господа, цар Давид каже так: «А спасіння праведних — 
від Господа, Він їхня твердиня за часу лихоліття і Господь їм поможе та їх 
порятує, визволить їх від безбожних і їх збереже, — бо вдалися до Нього 
вони!» (Пс. 36:39-40).

Авторитет Святого Письма означає, що люди слухняні йому і живуть 
згідно з його праведними настановами та заповідями. Воно є основою 
знань християнської теології (вчення, предметом пізнання якого є Бог і 
все, що з Ним пов’язано. Одним із основних методів теології з найдавні-
ших часів і до наших днів залишається дослідження й осмислення священ-
них текстів). Досить ясно Писання засвідчує той факт, що воно має достат-
ньо мудрості, щоб уберегти грішника від гріха. Усім віруючим потрібно 
знати Писання. Воно — «світильник, що світить у темному місці» (2 Птр. 
1:19). Воно — «світло для стежки моєї»(Пс. 118 (119):105). У ньому міс-
титься достатньо зрозуміла правда, щоб привести до Бога кожного, хто 
щиро його шукає (Ів. 14:6; Дії 4:12; 1 Птр. 3:18). Адже Боже Слово живе та 
діяльне (Євр. 4:12). Святе Письмо славне, воно містить авторитетні дока-
зи про Ісуса Христа, Який є його центром.
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10. Обговорення. Використання обладнання та проголошення основ-
них думок за темою:

Ісусу не байдуже наше життя, а головне — Йому не байдуже те,  3
що ми в ньому робимо.
Він завжди готовий Нам дати пораду, тому й залишив Біблію, на- 3
повнену істинами.

11. Вивчення ключового вірша. Вірші роздруковані на аркушах 
формату А4. Діти стають у коло і по черзі зачитують його, випростуючи 
руку до центру кола. Наступний учень зачитує вірш і кладе свою руку на 
руку попередньої дитини. Коли останній зачитує і кладе свою руку, ви ра-
зом рахуєте до трьох і підносите різко руки вгору, промовляючи: «Бог є 
Любов».

12. Закріплення матеріалу шляхом перегляду відеоматеріалу про 
затримання людей за хабарництво.

Посилання на відео про хабарі (гарна наочність для дітей, де від-
разу вказуються наслідки хабарництва). Якщо ви переглядає-
те цю книгу у форматі PDF, то можете скопіювати посилання і 
вставити в поле вводу адреси у вашому браузері. Або ж натис-
ніть кнопку миші на посиланні, що автоматично відкриє це по-
силання у вашому браузері, або ж відскануйте QR-код за допо-
могою вашого смартфону — ця дія автоматично відкриє поси-
лання через один із ваших браузерів —

Співробітники СБУ викрили 
на хабарі керівників Бучанської 

виправної колонії

https://goo.gl/cjJ2Gm

Неподалік Адміністрації 
президента затримали хабарника 

із 30 тисячами доларів

https://goo.gl/UHgZ3y
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Обговорення. З цих відео ми зрозуміли, що дача хабара, як і факт 
його отримання, є незаконним діянням і карається позбавленням волі на 
чималий термін: від 5 до 10 років. Ці відео є застереженням для нас, адже 
вчать не давати і не брати хабарів, оскільки ми за це будемо покарані. Вар-
то дотримуватися і виконувати закон.

13. Рукоділля, «Чисті руки». Кожна дитина повинна мати одну персо-
нальну тарілку з густуватим (не рідким) гіпсом. Працюйте охайно, оскіль-
ки цей матеріал може забруднити одяг дитини. Вихованець групи кладе 
руку в тарілку на гіпс і в такий спосіб робить її відбиток. Через певний час 
гіпс затвердіє. Після цього дитина розфарбовує все в тарілці, окрім відбит-
ку, залишаючи його чистим. Висновок — наші руки мають бути чистими, 
не забрудненими гріхом. Тоді Бог зможе використати їх у добрій справі.

ІIІ. ПІДСУМОК УРОКУ

На сьогоднішньому уроці ми багато говорили про таку погану річ, як 
хабар, і про те, що Бог заборонив це робити. Так Він не хоче нас якось об-
межити — навпаки, хоче вберегти від поганих вчинків і від їхніх наслідків 
у нашому житті. Господь досконалий у всьому. Він турбується, аби ми не 
втрапили в халепу. Завжди покладаймо свої сподівання на Нього, просячи 
допомоги та благословення на ту чи іншу справу. Також не забуваймо дя-
кувати, адже хто багато дякує, той багато отримує.

Оповідання для закріплення матеріалу

Кулькодув
Фантастично-патріотична повість-притча

Об’єднайтеся, брати мої…
(Т. Г. Шевченко)

Стартовий вступ

А от він поставив собі за мету — і надув срібну кулю галактично стій-
ким гелієм. Її потужність вимірювалася у кілька мільйонів атмосфер. (Ви, 
певно, здогадалися, що атмосфера в даному випадку — це одиниця вимі-
ру тиску автомобільних гумових колес. Чим більше атмосфер у ньому, тим 
потужніше колесо).

Так от, він надув велетенську кулю, а не якусь там кульку чи манюню 
крихітну кулечку. І розміром вона була навіть не з півсвіту, а з цілий світ. 
Та так грамотно і правильно він це зробив, що куля (важко собі уявити, та 
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все ж доведеться) здійнялася і полетіла високо в небо. І мимоволі, просто 
так, за компанію, прихопила із собою планету Земля. Словом, Земля поле-
тіла у космос. Уявили? Тоді йдемо далі.

Цей «він» звався Кулькодувом, котрий-мріяв-потрапити-до-Книги- 
рекордів -Гіннеса.

А того, що планета Земля здійнялася і полетіла світ за очі, ніхто і не по-
мітив, бо ж фактично ніяких змін і не відбулося. Хіба що… захиталися ва-
зони на підвіконнях будинків — і все. Та що ті вазони? Вони ж так само мо-
жуть хитатися і тоді, коли стартує якась космічна ракета.

Залетіла наша Земля не далеко й не близько — на сусідню вулицю Без-
мовної галактики, де мешкали такі собі безмовці — люди цілеспрямовані 
та ґонорові, котрі знають, чого хочуть від інших і від самих себе.

Частина перша, дуже важлива для тих, 
хто полюбляє все новеньке

Через трохи почали земляни помічати, що вони багатшають і багат-
шають. Незвично їм стало. Багачі думали, що то вони своїм розумом при-
множили власне багатство, а бідняки ж гадали, що нарешті прийшло на цю 
землю оте омріяне, піснями наспіване, батьками пророковане економічне 
процвітання. Люди середніх статків не думали нічого, вони лише чекали, 
що ж буде далі.

Далі було ще цікавіше. З’явилися додаткові дві пори року. Тому сезо-
нів уже було не чотири, як зазвичай, а шість. А саме: весна, літо, плодоцвіт, 
осінь, зима та снігоквіт. У плодоцвіті всі земні квіти стали приносити пло-
ди. Але такі смачні, соковиті та корисні, що люди забули про голод та недо-
їдання, перестали скаржитися лікарям на шлункові хвороби.

А дерева які дивно-прибуткові з’явилися! Родили вони і одягом, і взут-
тям, і іншими товарами, які вкрай необхідні були для кожного дому і кож-
ної людини. Так, скажімо, в одному саду могло рости дерево суконь, дере-
во сорочок, дерево спідниць, дерево штанів, дерево кофтинок та дерева 
інших видів одягу. А також були кросівкові дерева, туфельні, босоніжкові 
та чобіткові. І що характерно: на нижньому гіллі росли вироби одягу або 
взуття великих розмірів, на середньому — менших, і на самій верхівці дрі-
ботіли дитячі розміри.

Кожен, хто мав такі промислові дерева у своєму саду, володів, зрозумі-
ло, і магазинами, де збував вирощену продукцію.

Після плодоцвіту йшли звичні для нас осінь та зима. А ось після зими 
приходив снігоквіт. Це така пора року, коли розцвітають снігові квіти. І 
вони зовсім не схожі на звичайні, бо мають іншу форму та інший запах. 
Найпривабливішими із них були такі снігоквітні химери: кришталева ма-
ківка, яка мала у своїй чашечці різнокольорові сніжинки; крихітні інеєві 
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крапельки у вигляді шоколадних драже та високий морозяний меч, який 
туманно виблискував усіма кольорами полярного сяйва.

Також і доба зазнала певних змін. У ній тепер було не звичних 24 годи-
ни, а цілих 30! Бо ж скаржилися земляни, що їм часу не вистачає — от чужі 
галактійці і вирішили таким чином часовий дефіцит своїх гостей.

На всій планеті Земля зникли усі-всенькі гроші. Люди розраховували-
ся тепер за товар лише словами. Але це були не слова ввічливості на зра-
зок «дякую» чи «спасибі». Люди платили за певний товар різними слова-
ми, але потім забували їх навіки. Таким чином день за днем, місяць за мі-
сяцем у нашого народу, який жив під небесами, хоча і в галактиці Безмов-
ній, стали зникати людські слова. Були такі земляни, які шанували і бере-
гли свою мову, тому обмежували себе у покупках, зношували одяг та взут-
тя до шмаття. Вони інколи кивали добрим покупцям головою на знак подя-
ки. А заможні та співчутливі продавці, які теж, у свою чергу, берегли сло-
ва, відпускали товари за таким кивком. Але невдовзі господарі Безмовної 
галактики заборонили такий ввічливий бартер жестами. Чужа цивіліза-
ція хотіла нав’язати мешканцям Землі свою мову. Для цього потрібно було 
кожній нації знецінити, знищити та забути власну мову. Скрутно стало і з 
українською…

На той час серед українців виявилася велика кількість байдужих до 
мовленнєвого питання. Вони розкидалися українськими словами наліво 
та направо і не замислювалися, як житимуть далі, як говоритимуть у май-
бутньому їхні діти.

— Купуйте нову яхту! Зовсім недорого!- гукали чужоземці. — Всього 
одне речення, а скільки задоволення!

— Купуйте новий швидкісний автомобіль! Недорого! — гукали інші. — 
Просимо лише речення із чотирьох слів!

— Купуйте новий двоповерховий будинок, зданий під ключ! — закли-
кали треті. — За нього доведеться віддати якесь там незначне речення!

Словами українці розраховувалися не замислюючись, як грошовими 
купюрами біля каси. Але втрачаючи рідну мову, люди втрачали себе, свою 
сутність, свою красу, історію, культуру, своє сьогодення та майбутнє. За-
буваючи слова, українці забували й себе, своє коріння та батьків, які на-
вчили їх говорити та любити. І садок вишневий коло хати з хрущами, що 
над українськими вишнями гули, і Лісову Мавку з вірою «Ні! Я жива! Я 
буду вічно жити!», і Ліно-Костенківський оптимізм: «І все на світі треба 
пережити. І кожен фініш — це, по суті, старт». А найгіршим було те, що 
своїм малятам українці не могли розповісти про кумедних діда з бабою, 
які зліпили з останнього борошна Колобка, і про Курочку Рябу із золотим 
яйцем, і про Івасика-Телесика, і про Кирила Кожум’яку — все забувалося, 
все втрачало духовну цінність. Взагалі-то про духовність мало хто й гово-
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рив — усі дбали про свій матеріальний достаток. Благополуччя та процві-
тання стали ідеєю фікс для більшості українців. І навіть сімейні цінності та 
найдорожчі слова «Я люблю тебе. Я поважаю тебе. Я горджуся тобою!» 
ставали схожими на чорно-білі фотокартки, які вицвіли на сонці.

Але маленька надія, хоч тьмяно, але таки світила. Серед українців за-
лишилася невеличка частина мудрих осіб, які почали замислюватися, що є 
ціннішим: українська мова, така рідна, душевна, мелодійна, чи модний бу-
динок за містом, відпочинок у закордонній галактиці, космічний лайнер, 
власний лиман із білосніжною яхтою? Думали-гадали — і таки надумали.

Частина друга.
Написана українськими словами, яким вдалося вижити 

у Безмовній галактиці

— Ми … (рух головою вліво та вправо) повинні … (благальний погляд 
та руки піднесені догори) жити, — говорив мудрий українець, який запро-
понував об’єднатися для вирішення фатальної мовної проблеми.

У перекладі на колишню українську мову це звучало так: «Ми не пови-
нні так жити!»

— Ми … (руки затулили очі), і нас … (заплющені очі), — продовжував 
він далі.

У перекладі на колишню українську мову звучало так: «Ми зникне-
мо — і нас не стане».

— Що …? (рух руками, який нагадує роботу млина) — запитували 
інші.

У перекладі на колишню українську мову це звучало так: « Що 
робити?»

Біда заполонила весь український край. Людям стало важко спілкува-
тися один із одним. Їм і раніше, коли вони володіли всією повнотою мови, 
через егоїзм важко було зрозуміти чи почути свого ближнього, потреби 
його серця та душі. А тепер настав справжній голод на взаєморозуміння. 
Бо багато слів було вже продано, віддано за безцінь і забуто. Тому україн-
ці спілкувалися здебільшого жестами. Якщо нам важко читати попередні 
три речення такої розмови, то уявіть, як складно доводилося висловлюва-
ти нашим землякам власну думку!

— Ми повинні … (руки щось розгрібають) карту … (руки рухаються, 
мов пташині крила) … (руки показують коло) … (тупотять ноги).

У перекладі на колишню українську мову це звучало так: «Ми повинні 
знайти карту руху планети Земля).

— … (рот відкритий, ніби людина хоче гучно скрикнути) … (чухає за 
вухом) … (розводить руками, а в очах німий знак запитання).
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У перекладі на колишню українську мову це звучало так: « А де 
вона?»

Багато часу витратили наші об’єднанці, та все ж дійшли певної згоди. 
Для початку вони вибрали керманича об’єднання, людину мудру та побож-
ну, котра берегла духовні цінності та любила українську мову. Це був сивий 
чоловік зі справжнім українським іменем — Василь. До складу об’єднання 
увійшли свідомі громадяни — чоловіки та жінки, які не боялися чужих га-
лактійців і бажали повернути свою мову у серця українців. Їх було дванад-
цять. Відчайдушні українці сміливо повстали проти втрати рідної мови. І 
перша проблема, яку вони мали вирішити — роздобути карту руху Землі. 
Однак це було зробити непросто.

Річ у тім, що карта знаходилася за сімома замками того Кулькодува,-
котрий-мріяв-потрапити-до-Книги-рекордів-Гіннеса. Власне, він уже по-
трапив до неї за винахід випадкового польоту Земної кулі, та чоловік про-
довжував мріяти про наступний винахід, щоб знову потрапити до Книги 
рекордів Гіннеса, а потім знову і знову, як той, який найбільше разів потра-
пив до Книги рекордів Гіннеса. Отож, ви вже зрозуміли, яким невгамов-
ним та цілеспрямованим був цей горе-винахідник.

Безмовні ж галактійці довідалися про план об’єднанців, бо мали всюди 
шпигунів та спостережників, і вирішили їм зашкодити. Безмовцям страх 
як невигідно було втрачати українську словесну наживу.

Третя частина. 
Така серйозна, що її зрозуміють навіть діти.

І така глибока, що її не зможуть 
перепливти навіть дорослі

Кулькодув сидів перед велетенським монітором комп’ютера і щось чи-
тав. Він час від часу поправляв окуляри на переніссі, які постійно чомусь зі-
сковзувались, і це додавало йому солідності. Потім чоловік друкував, про-
водив хімічні досліди, робив креслення і все таке інше, що роблять дорос-
лі розумні люди, котрі займаються наукою.

Об’єднані повстанці в той час дісталися темного тунелю, що вів до ла-
бораторії Кулькодува. У першому коридорі підземелля вони натрапили на 
величезний мішок із золотом, який завбачливо поставили безмовці. Біля 
нього лежав лист із таким змістом: «Це чисте золото найвищого космічно-
го ґатунку, а саме 112 кілограмів, продається за єдине слово «браття». По-
думайте над цим і купіть його. Таке багатство забезпечить вам та вашим ді-
тям, онукам і правнукам безтурботне та сите життя».

Об’єднанці зупинилися, почитали — та й пішли далі. Вже в іншому ту-
нелі стояла величезна скриня із діамантами. Біля неї лежав лист із іншим 
написом: «Це справжні діаманти вагою у 154 кілограми. Вони продають-
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ся за слово «об’єднаймося». Подумайте над цим і купіть його. Таке багат-
ство забезпечить вам та вашим дітям, онукам і правнукам безтурботне та 
сите життя».

Повстанці і це випробування пережили гідно, бо пішли далі. Вже у тре-
тьому тунелі стояв сейф, у якому лежали чудо-гроші нової епохи. У цьо-
му сейфі лежав лист із пропозицією: «Це чудо-гроші нової безмовної епо-
хи. Купивши їх за єдине слово «Батьківщина», ви станете найбагатшими 
мешканцями Безмовної галактики. І той же ж припис. Подумайте над цим 
і купіть їх. Таке багатство забезпечить вам та вашим дітям, онукам і прав-
нукам безтурботне та сите життя».

Але українці йшли далі. Довго йшли. А тому наступне випробування 
вони зустріли в яскравому коридорі першого поверху красивого хмарочо-
са. Там лежала карта Всесвіту. На ній була зображена одна із планет, обве-
дена червоним кольором. Поруч лежав лист із текстом: «Цю планету мож-
на купити у власне користування за слово «Бог». І був знову ж таки той же 
припис. Подумайте над цим і купіть її. Таке багатство забезпечить вам та 
вашим дітям, онукам і правнукам безтурботне та цікаве життя».

Відклали вбік повстанці цю карту і рушили далі. За тривалий час подо-
рожі та поневіряння вони втомились і зголодніли. Їхні запаси закінчилися. 
Потрібно було перепочити, але страх втратити бодай годину переповню-
вав кожного, адже українська мова зникала щохвилинно. Тому пішли по-
вільніше, але пішли. Наступна спокуса не забарилася. У світлиці, прикра-
шеній вишитими рушниками, стояв стіл, накритий білою скатертиною. 
Поверх нього красувалися тарілки. А в тих тарілках лежала свіжа їжа. Її за-
пах залоскотав ніздрі голодних подорожніх. Вони побачили перед собою 
печену ковбасу та білий хліб, який нещодавно дістали з печі. На великій 
тарелі лежало сало, нарізане тоненькими шматками, а поруч красували-
ся часник та цибуля. Вареники, деруни зі шкварками, галушки, печене по-
рося — все це нагадало повстанцям домашню українську кухню. Підійшли 
вони до столу, подивилися, понюхали — і побачили лист, який лежав між 
тарілками, взяли до рук, щоб прочитати. В ньому коротко писалося: «Все 
це ви можете купити та скуштувати за єдине українське слово «батько». 
Подумайте, чи варто помирати з голоду? Півмови вашої вже й без того 
немає».

Засумували об’єднанці. Дуже вже вони хотіли їсти. Все ближче і ближ-
че підкрадався сумнів… Стали українці жестами розмовляти та рішення 
шукати. Думали-думали — і вирішили… піти далі. Мудрість, на наше з вами 
щастя, таки переважає інстинкти.

Звернули ліворуч — і опинилися у квітучому саду. Безмовці мали пре-
красні технології, тому у них сади могли рости навіть на 22 поверсі цегля-
них будинків-велетнів. А посеред саду виднілася дерев’яна криниця з над-
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писом «Прохолодна смачна вода». Що було робити? Повстанці кинули-
ся до криниці і аж припали до дерев’яних стін своїми спраглими вустами. 
Вони так хотіли пити, що мало не втрачали свідомості. На поверхні води 
плавало

невеличке відерце, в якому лежала маленька писулька з текстом: «Це 
вода української землі. Ви може пити її стільки, скільки душа забажає. Але 
вона коштує слово. І це слово — «матір».

Засмутилися об’єднанці. Адже вони прийняли рішення: ніколи і ні за 
яких обставин не продавати українські слова, а тут така вода і так хочеть-
ся пити!

Стали українці сперечатися. Одні хочуть купувати воду, інші їх стри-
мують. Засумнівалися громадяни-шукачі у правильності свого рішення, 
адже попереду незвідана дорога, яка невідомо коли закінчиться, і взагалі 
мандрівники засумнівалися, чи доведуть цю складну справу до кінця. Чи 
знайдуть ту заповітну карту руху Землі, щоб повернути планету на своє 
попереднє місце. Тому стався у них розкол. Одні кивали головами «так», 
інші заперечували «ні». Аж раптом до українців, уже роз’єднанців, підій-
шов хлопчина літ одинадцяти, який крадькома йшов слідами повстанців, 
підбіг до свого батька, котрий був серед подорожніх, і обняв його. А потім 
сказав: «Тату, я такий щасливий, коли ти зі мною говориш».

Заплакали об’єднанці. Подякували світлочубому хлопчині за підба-
дьорення і вирішили не віддавати жодного слова із залишеної української 
мови.

Частина четверта, у серці якої запекла битва

Чи довгим, чи коротким виявився подальший шлях повстанців — вже 
не пам’ятає ніхто, але вони таки дісталися лабораторії Кулькодува (хто шу-
кає, той знаходить — хіба не так?). Чемно вклонилися йому українці і по-
просили повернути Землю на її місце. А той, думаєте, взяв — і погодився? 
Де там! Став висувати наукові теорії та славословити теперішнє сите і за-
можне життя!

— Чи вам погано бути багатими? — запитував він.
— Ми втрачаємо рідну мову, зрікаємося самих себе, — відповідали по-

встанці Кулькодуву то словами, то рухами.
— Що та мова у порівнянні із власною галактикою чи персональним 

океаном? Схаменіться і прийміть умови безмовців. Не будьте безумними!
— Безумний той, хто втрачає свою сутність, історію, хто забуває рідну 

мову і своїх батьків; той, хто віддає землю свою чужинцям.
— А вам що, погано, коли чужогалактійці турбуватимуться про вашу 

землю? Вони ж он які грамотні!
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— Ми любимо її, нашу землю. А вони ненавидять. Ми хочемо жити на 
своїй землі, а не існувати на ній, ми хочемо спілкуватися зі своїми батька-
ми та дітьми рідною мовою, а не бути безмовцями.

Кулькодув замислився. Здавалося, він вагався: віддати карту чи ні. Та 
це лише здавалося.

— Нічого я вам не віддам, — категорично заявив упертий винахід-
ник. — Земля і надалі буде жити і процвітати у Безмовній галактиці. — А 
ви можете творити собі нову Землю.

Ох, і засумували після цих слів об’єднанці! Заплакали та заголосили! 
Але у той час, коли дорослі побиваються, то діти можуть про щось таки ду-
мати! Те, пригадуєте, мале білочубе хлоп’я знайшло не карту руху плане-
ти Земля, ні-ні, а мотузку, якою був зав’язаний хвостик велетенської геліє-
вої горе-кулі, через яку трапилася ця прикра історія. І ось хлопчик легень-
ко потягнув хвостик — і куля почала…здуватися.

П’ята частина
Невідомо, яка за змістом, але за числом — остання

Дорослі і далі переконували Кулькодува у своїй правоті, а він і слуха-
ти їх не хотів. Планета ж Земля у цей час повільно опускалася і повернула-
ся до своєї рідної галактики. Вона опинилася на тому ж місці, з якого і під-
нялася в космос. Це нагадувало гру у гольф, коли м’яч потрапляє у свою 
лунку.

Мешканці Землі цього не помітили. Хіба що вазони на їхніх підвікон-
нях захиталися. Але ж так само вони хитаються і тоді, коли приземляється 
будь-яка космічна ракета. Тому вони не звернули на це уваги. Але коли у 
календарях землян зникли плодоцвіт та снігоквіт, а доба стала складатися 
із 24 годин, вони замислилися, та не засмутилися, не сказали, що це пога-
но. Бо повернулися до всього свого, рідного. А рідне хіба буває поганим?

Мова українців почала потрохи видужувати. І знаєте, хто її виходив? 
Той маленький білочубий хлопчик, імені якого ми так і не знаємо, тіль-
ки знаємо, що він був українцем і майстром своєї долі. Він один-єдиний 
не продав жодного свого слова безмовцям. І більше того, постійно читав 
українські книги, аби поповнити своє серце тим багатством, яке не порів-
нюється з усіма скарбами світу.

Згодом хлопець потрапив до Книги історії України як справжній-
хлопець-Українець-з-великої-літери. Кулькодув йому заздрив. Ходив на-
віть брати автограф. А хлопчина подарував чоловікові «Кобзар» та Бі-
блію. І сказав на прощання: «Щоб бути щасливим, потрібно читати ці кни-
ги. Прочитаєш Біблію — станеш Людиною, прочитаєш «Кобзар» — ста-
неш Українцем. Ось яка формула справжніх щасливчиків нашої землі!»
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І задзвеніла знову блакитна даль неба, і проросло золоте колосся на 
українських полях, і зазвучала наймиліша пісня всього українського наро-
ду — його Мова.

Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, у якій лежать яскраві картки з афоризмами. 

Їх можна зачитати дітям наприкінці уроку).

«Не бери хабарів ні за які гроші». 3

«Той, хто отримує хабар, так само, як і той, хто його дає, — оби- 3
два забруднюють руки одним гріхом».
«Будь непідкупним — і тебе оцінять». 3

«Хабар — це форма зла у вигляді вдячності». 3

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Творити тиждень «Виконання заповідей» і наступного заняття  3
розповісти про це! Кожна дитина протягом семи днів має вико-
нувати Божі заповіді.
Вивчити напам’ять ключовий вірш. 3

V. ОГОЛОШЕННЯ

VI. МОЛИТВА

« Всемогутній Боже! Дякую Тобі за день і за ніч, дякую Тобі за 
те, що Ти залишив Свої заповіді, які ми маємо виконувати, аби 
бути Твоїми дітьми. Даруй мудрості дивитися на світ через 
Біблію».

Якщо діти мають якісь прохання, за які потрібно молитися, не-
хай вони напишуть їх на папірцях, які розберуть інші діти і мо-
литимуться протягом наступного тижня.
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|Bm  |Ebm/Gb |
Я хочу исполнить волю Твою,
|Ebm  |F7 |
Прошу, окропи меня Своей кровью.
|Bm  |Ebm/Gb |
Я хочу увидеть славу Твою,
|Ebm  |F7 |
Наполни меня Своей любовью.
|B  |Ebm |
Я без Тебя не знаю пути,
|F7  |Bm-Ab-Gb |
Куда мне идти и как мне жить.
|Ebm  |F7 |
Прошу, научи меня любить,
|Bm  |
Как любишь Ты.
|Gb Db  |Ebm Bm |
Очисти меня кровью Своей,
|Gb Db  |Ebm Bm |
Не дай мне сойти с Твоих путей.
|Gbmaj9 |Gb11 |
Очисти нас, очисти нас!

ДОДАТОК

Посилання на відео з мелодією:

https://www.youtube.com/watch?v=9fIy7w3QDXM
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Хі д  у рок у

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Вітання з дітьми

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

2. Молитва дітей

3. Перевірка домашнього завдання

4. Вікторина про Італію
Учитель. Я думаю, кожен із вас любить подорожі. Це так цікаво: відкри-

вати щось нове, пізнавати те, чого раніше не знав і не бачив! Сьогодні ми 
також здійснимо мандрівку. Але буде вона не в літаку, не в кораблі чи авто. 
Мандрівка наша відбудеться в нашій уяві. А помандруємо ми до прекрас-
ної країни — Італії. Спершу перевіримо, що ви знаєте про цю державу.

1. Який музичний інструмент був придуманий в Італії в 1709 році?
А. Фортепіано
Б. Кларнет
В. Контрабас
Г. Скрипка

2. Яка найдовша річка Італії?
А. По
Б. Тибр
В. Арно

3. На які звуки закінчуються всі італійські слова?
А. Тверді приголосні
Б. М’які приголосні
В. Голосні

4. Яка квітка вважається національним символом Італії?
А. Троянда
Б. Лілія
В. Хризантема
Г. Орхідея

5. В якому місті відкрилася перша піцерія Італії?
А. Верона
Б. Неаполь
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В. Венеція
Г. Рим

6. Що в Італії заборонено забирати додому з узбережжя?
А. Морську воду
Б. Водорослі
В. Сміття
Г. Мушлі

7. Що займає 80 % території Італії?
А. Озера та ріки
Б. Рівнини та степи
В. Морські водойми
Г. Пагорби та гори

8. Як відповідають італійці на телефонний дзвінок?
А. Алло
Б. Чао
В. Пронто
Г. Хеллоу

9. Скільки відсотків культурної світової спадщини міститься в 
Італії?

А. 25 %
Б. 40 %
В. 60 %
Г. 75 %

10. Рецепт яких ласощів привіз до Європи відомий італійський море-
плавець Марко Поло?

А. Шоколад
Б. Морозиво
В. Торт
Г. Карамель

Відповіді: 1. А; 2. А; 3. В; 4. Б; 5. Б; 6. А; 7. Г; 8. В; 9. В; 10. Б.

5. Відео про найвідоміші місця Італії
Дізнавшись про Італію, пропоную разом подивитися на ті місця, які 

вважають найкрасивішими в цій країні.

6. Ознайомлення дітей з темою уроку
Сьогодні ми говоритимемо про те, як апостол Павло також мандрував 

по Італії. Проте ця подорож була не такою, про яку ми мріємо. Ця мандрів-
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ка була надзвичайно важкою і небезпечною. Чому? Чим вона відрізнялася 
від звичних подорожей? Що трапилося під час неї? Прочитаймо про це в 
Біблії!

7. Виклад нового матеріалу. 
Хтось читає оповідь із Біблії.
У І столітті, як і сьогодні, люди, що жили без Бога, не любили слуха-

ти Істину. Саме тому апостола Павла, який проповідував про Ісуса Христа, 
ув’язнили і відправили до кесаря. Павло разом з іншими в’язнями вирушив 
до Риму. Проте не на екскурсію, а на суд.

Мандрівка ця була дуже небезпечною і тривалою. Потрібно було плив-
ти кораблем. Хто з вас колись плавав у відкритому морі? Чи страшно це? 
Чи є якісь небезпеки?

Корабель, на якому плив Павло, був дуже великим. На ньому перебу-
вало 276 осіб. Якщо припустити, що у вашому класі навчається 27 учнів, то 
в цьому кораблі помістилося 10 ваших класів. Зрозуміло, що корабель був 
великим та важким. Ним керували досвідчені моряки, які добре знали, що 
потрібно робити з цим непростим і складним транспортом.

Проте на початку подорожі Павло застеріг цих досвідчених моряків 
про небезпеку, яка трапиться в дорозі: «О мужі! Я бачу, що буде плавба з 
перешкодами та з великим ущербком не лиш для вантажу й корабля, але й 
для наших душ». Та сотник довіряв більше стерничому та власникові ко-
рабля, ніж тому, що Павло говорив» (Дії 27:11).

Павлу не повірили. Нічого не передбачало небезпеки, море було спо-
кійне. Та Павло точно знав, що подорож буде складною. Про це йому ска-
зав не досвід, а Сам Господь.

Так і трапилося. Всупереч гарним прогнозам, у відкритому морі роз-
почалася страшна буря. Чотирнадцять днів корабель кидали великі хвилі, 
не видно було ні сонця, ні зірок. Моряки так перелякалися, що почали ви-
кидати речі з корабля, аби зменшити його вагу. Проте жодної надії не за-
лишалося. Їхній досвід свідчив про одне: в подібних бурях усі кораблі тону-
ли, а люди гинули. Проте ми знаємо, що Павло не надіявся на досвід, силу 
чи розум людей, але на Бога. Господь знову сказав Павлу те, що було не-
можливим для людей: «О мужі, тож треба було мене слухатися та не від-
пливати від Кріту, і обминули б були ці терпіння та шкоди. А тепер вас 
благаю триматись на дусі, бо ні одна душа з вас не згине, окрім корабля. Бо 
ночі цієї з’явився мені Ангол Бога, Якому належу й Якому служу, та і прорік: 
Не бійся, Павле, бо треба тобі перед кесарем стати, і ось Бог дарував тобі 
всіх, хто з тобою пливе. Тому то тримайтесь на дусі, о мужі, бо я вірую Бо-
гові, що станеться так, як було мені сказано. І ми мусимо наткнутись на 
острів якійсь» (Дії 27:21-26).
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У це важко було повірити, адже надії не було. Та Павло надіявся не на 
розум чи вміння людей. Він довіряв Богу навіть тоді, коли це здавалося не-
можливим. І Господь зробив диво: корабель причалив до берега і жодна 
людина не загинула.

Господь сильний зробити диво тоді, коли людям це здається немож-
ливим. Проте в нас завжди є вибір: надіятися на власний досвід, розум чи 
силу, як це робили моряки, або покладатися й довіряти Богу, як Павло. 
Він надіявся на Господа і був слухняний Йому всупереч усім обставинам і 
перешкодам.

8. Закріплення матеріалу

Гра «Мандрівка з перешкодами»
Для того аби краще запам’ятати історію, практично закріпити вивче-

ну істину, можна підготувати гру «Мандрівка біблійною історією». Для 
цього на ватмані намалюйте схему, яка подана в зразку (див. додаток у кін-
ці уроку). Розділіть дітей на команди. Кожна команда матиме свою фішку, 
яку вони, кидаючи кубик і виконуючи завдання, повинні якомога швидше 
провести по колу.

Кожен колір, на якому зупиняються гравці, має своє значення:

Блакитний "  — залишайся на місці (фішки залишаються на цьому 
кружечку, чекають свого наступного ходу за чергою).
Чорний "  — покарання (зі скриньки команда вибирає покарання: 
пропусти хід, повернутися на 3 кроки, з’їсти лимон, 1 хвилину 
постояти на лівій нозі).
Білий "  — приз (зі скриньки діти обирають приз: додатковий хід, 
подарунки, пройти вперед на 3 кроки).
Зелений "  — подумай (діти витягують одну із зелених карток. На 
кожній картці написані запитання, на які потрібно відповісти).
Червоний "  — пригадай (діти витягують одну із червоних карток. 
На кожній картці написані запитання за біблійною історією, на 
які потрібно відповісти).
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Запитання на зелених картках

1. Однокласники вирішили прогуляти урок. Як потрібно тобі вчи-
нити в цій ситуації, аби виявити послух Богові?

2. Мама попросила прибрати в кімнаті, а ти збирався в цей час іти з 
друзями до кав’ярні. Як потрібно тобі вчинити  в цій ситуації, аби 
виявити послух Богові?

3. Ти отримав «2» і не хочеш розповідати батькам про цю оцін-
ку. Як потрібно тобі вчинити  в цій ситуації, аби виявити послух 
Богові?

4. Бабуся попросила допомогти нести важкі сумки, а ти запізнюєш-
ся на зустріч із друзями. Як потрібно тобі вчинити  в цій ситуації, 
аби виявити послух Богові?

5. Тато попросив допомогти йому в ремонті холодильника, а ти 
збирався пограти з друзями у футбол. Як потрібно тобі вчинити  
в цій ситуації, аби виявити послух Богові?

6. Мама попросила перевдягнути молодшу сестричку, а ти хочеш 
подивитися улюблений серіал. Як потрібно тобі вчинити  в цій 
ситуації, аби виявити послух Богові?

7. Бабусі не вистачає грошей на ліки, а ти збираєш кошти на нові 
навушники. Як потрібно тобі вчинити  в цій ситуації, аби вияви-
ти послух Богові?

8. Друзі йдуть на прем’єру фільму в той час, коли в тебе недільна 
школа. Як потрібно тобі вчинити  в цій ситуації, аби виявити по-
слух Богові?

Запитання на червоних картках

1. Куди плив корабель?
2. Що сказав Павло на початку подорожі?
3. Скільки днів тривала буря?
4. Скільки людей було на кораблі?
5. Що сказав Бог Павлу під час бурі?
6. Для чого Павло плив до Риму?
7. Чому моряки не вірили Павлу?
8. Чому Павло був упевнений у тому, що ніхто не загине?
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9. Вивчення золотого вірша
Роздрукуйте карту Італії (див. додаток у кінці уроку). На звороті напи-

шіть біблійний вірш. Розріжте малюнок на частини-пазли. Діти повинні 
скласти карту, прочитати вірш і вивчити його напам’ять.

III.ПІДСУМОК УРОКУ

У житті часто бувають ситуації, коли доводиться вибирати. Іноді по-
слух Богу — це вибір, який не схвалять і не зрозуміють інші. Павла не розу-
міли моряки, але це не заважало йому йти за Богом і впевнено слухати го-
лосу Господа. Так само і нас не розумітимуть люди, коли ми будемо вико-
нувати Його волю: не будемо обманювати, допомагатимемо, жертвувати-
мемо, сумлінно виконуватимемо доручені завдання. Але навіть тоді, коли 
люди не розумітимуть нас, ми повинні дбати про те, щоб надіятися на Гос-
пода і догоджати Йому своїм послухом за будь-яких обставин.

Оповідання для закріплення вивченого

Маленький благовісник
У вологій кімнатці на горищі однієї вбогої оселі жив хворий хлопчик 

Том. Рано залишившись сиротою, він перебував під опікою далекої родич-
ки, яка не дуже обтяжувала себе турботою про сироту-інваліда. Однак Том 
був радий, що є людина, яка пам’ятає про нього.

Після смерті батьків Том остаточно зліг у ліжко. Мама навчила хлоп-
ця читати й писати, але оскільки сама не пізнала Істини, то ніколи не роз-
повідала синові про Бога. Лежачи день за днем на самоті, Том захотів щось 
дізнатися про Бога і мріяв дістати Біблію. Коли сказав про це тітці, почув 
у відповідь іронічний сміх: жінку ніколи не цікавили ці питання, і вона не 
могла зрозуміти, навіщо Томові Біблія.
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Одного разу до нього скрипучими сходами примчав його єдиний 
друг Джим. Він знайшов роботу в іншому місті і прийшов попрощатися з 
Томом.

— У мене є подарунок для тебе, Томе, — сказав змовницьки Джим, сів-
ши на край ліжка і дістаючи щось із кишені. — Ось тобі шилінг. Ти повинен 
купити на нього щось особливе.

— Який ти добрий, Джиме! Я таки хочу купити собі щось особливе.
— Правда?
— Я хочу купити Біблію…
— Мені це не цікаво! Я стільки збирав, а ти, незважаючи на вбогість, 

витратиш ці гроші на якусь книгу?
— Не гнівайся, Джиме! Ти поїдеш, і я залишуся зовсім один… Мені 

так хочеться купити Біблію. Пам’ятаєш, одного разу ми ходили до місіо-
нерського будинку, і там проповідник розповідав про одну добру людину, 
Ісу са. Отож, я хочу з’ясувати, чи правду про Нього говорили. Будь другом, 
купи Біблію, це буде твоїм прощальним подарунком для мене.

— Гаразд, Томе, я куплю, хоча не знаю, чи є сенс у цій книзі.
Джим неохоче пішов до магазину, аби придбати книгу для друга. Взяв-

ши до рук Біблію, Том засяяв від щастя. Відтоді вона стала для нього най-
улюбленішим і близьким другом. Том старанно читав Біблію і протягом 
місяця пізнав більше, ніж за інші роки. Єдиним Учителем його був Дух 
Святий.

Том незабаром зрозумів, що послух волі Божій полягає в спасінні ін-
ших. «Недобре, що я тримаю цю благословенну вістку тільки для себе, — 
думав Том. — Але як зробити, щоб Христа почули інші, коли я прикутий 
до ліжка?»

І тут йому спало на думку: «А що, коли писатиму на папері окремі вір-
ші з Біблії і викидатиму з вікна на вулиці?»

Томові ця думка сподобалася і він почав писати. Хлопчик багато тиж-
нів писав папірці, та, перш ніж викинути їх на людну вулицю, завжди 
молився.

Одного вечора він почув чужі кроки на сходах. До кімнати увійшов не-
знайомий чоловік.

— Це ти кидаєш із вікна папірці з віршами із Біблії? — запитав гість.
— Так! А ви не чули, чи потрапив хоч один папірець комусь до рук? 

Я не звертаю уваги на біль у спині, весь час пишу і пишу. Дуже радий, що 
можу хоч так працювати для Бога. Коли я побачу Ісуса на небі, то скажу 
Йому: «Як тільки я пізнав Тебе, то робив усе, що міг, аби служити Тобі». 
Думаю, ви тепер теж будете шукати можливості послужити Христу.

— Хлопчику мій, я втратив всі свої можливості… Колись і мій син був 
хворий. Одного разу я зібрався в місто у невідкладних справах і нахилив-
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ся, щоб поцілувати його. Він сказав мені: «Тату, я хочу щось зробити для 
Ісуса, бо як піду до Нього з порожніми руками?» Ці слова не давали мені 
спокою цілий день. Увечері, коли проходив вашою вулицею, на мій капе-
люх упав скручений папірець. Я розгорнув його і прочитав: «Ми мусимо 
виконувати діла Того, Хто послав Мене, аж поки є день. Надходить он ніч, 
коли жаден нічого не зможе виконувати» (Ів. 9:4). Це був наказ, який зій-
шов із неба, він сколихнув мене і змусив того вечора схилити коліна пе-
ред Тим, Кого вже знав двадцять років. Коли я дізнався від людей, що ці 
папірці пише прикутий до ліжка хлопчик, то засоромився своєї бездіяль-
ності. Тепер я знову вирішив почати працювати для Вчителя, Якому ти так 
вір но служиш, але спершу хотів би хоч якось поліпшити твоє життя. Хочу 
тобі запропонувати поїхати зі мною в село, де б ти міг бачити дерева, кві-
ти, чути спів птахів. Ти згоден?

Втомлений хлопчик якийсь час задумливо дивився на гостя, а потім 
сказав:

— Дякую вам, пане, я не хочу легкого життя, тоді як мій Учитель за-
знав такої болісної смерті. У небі я захоплюватимусь іншими справами, 
але до того часу, поки Він не візьме мене, краще продовжуватиму тут свою 
роботу. Я хочу утримувати свій погляд на Ньому. Для такого хлопчика, як 
я, отримати помешкання біля ніг Христа на віки вічні — велика радість!

У відповіді Тома гість мимоволі відчув новий докір.
— Гаразд, синку, тоді я подбаю, щоб у тебе завжди була смачна їжа і 

доволі паперу.
Повернувшись додому, цей чоловік швидко, як тільки міг, вибудував 

на своїй ділянці будинок для зібрань і став проповідувати мешканцям сво-
го села Христа Розп’ятого. Коли він зізнався людям, як вірш із Біблії, напи-
саний хлопчиком-інвалідом, привів його знову до Христа, слухачі плакали. 
Багато з них і самі починали служити Господу.

Взимку в дім проповідника прийшла звістка про те, що Том помер. 
Дещо пізніше йому принесли пакет із Біблією Тома. На першій сторінці 
хлопчик написав коротеньку молитву: «О, якби ця Свята Книга стала для 
когось таким самим дорогим другом, яким вона була для мене!»

Одного разу проповідник дав Біблію Тома своєму синові, і коли той 
прочитав цю молитву, то вирішив віддати своє серце Господу. Пізніше він 
присвятив себе місіонерській праці. Всюди, де тільки не був, показував цю 
стареньку Біблію Тома і розповідав про маленького благовісника. Якщо 
вмираючий хлопчик міг відмовитися від усіх зручностей, навіть від свіжо-
го повітря та сонця, то нам, напевно, варто пожертвувати заради Господа 
великим і багато чого зробити для спасіння інших!
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IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити напам’ять ключовий вірш. 3

Перечитати Дії святих апостолів 27:1-44. 3

Намагатися щодня читати Біблію. 3

Занотовувати найцінніші думки у духовний щоденник. 3

Заповнити таблицю: 3

Як ти надіявся на Бога в 
цьому дні?

У чому сьогодні виявляв-
ся твій послух Богові?

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Субота

V. ОГОЛОШЕННЯ

VI. МОЛИТВА

Помоліться про те, щоб бути слухняними Богові завжди, навіть тоді, 
коли інші люди цього не розуміють
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Хі д  у рок у

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Вітання
Налагодження контакту з класом.
Запропонуйте дітям стати в коло. За допомогою клубка ниток зробіть 

павутину (кидаючи клубок один одному навпроти). Поясніть дітям: коли 
кидати клубок один одному, то нитки залишають сліди між нами. Коли ми 
говоримо один з одним, між нами також залишаються невидимі сліди слів, 
тому що слова мають велику силу. Підведіть дітей до молитви, заохотьте 
їх звернутися до Бога й попросити, щоб Він нам допоміг залишати добрий 
слід і говорити добрі слова один одному.

ІI. ОСНОВНА ЧАСТИНА

2. Молитва

3. Перевірка домашнього завдання

4. Гра-зачіпка
Пригадаймо такий цікавий засіб літератури, як оксиморон, в якому по-

єднані слова, кожне з яких виражає протилежне значення. Сполучення різ-
ко контрастних слів утворює нову смислову якість, несподіваний експре-
сивний ефект. Це свідоме зіставлення чи поєднання контрастних понять, 
які логічно ніби виключають одне одного, але насправді разом дають нове 
уявлення. Оксиморон дуже виразний стилістичний прийом: використову-
ючи мінімум мовленнєвих засобів, він характеризує складність, внутріш-
ню суперечність описуваного предмета або явища.

Приклади оксиморона: крижаний вогонь, світла пітьма, хо-
дячий труп, страшенно весело, гарячий лід, дзвінка тиша, сміх 
крізь сльози, квадратура круга, веселий цвинтар, рідна чужи-
на, холодне полум’я, сухий дощ, крижана посмішка, депресивна 
веселість.

Запропонуйте учням конкурс на кращий оксиморон. Або проведіть 
змагання, яка команда придумає більше оксиморонів.

Чи може отруйна змія бути дружелюбною? Сьогодні на уроці ми зу-
стрінемося з такою змією.
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5. Ілюстрація
Меліта. Мальта. Острів за дев’яносто три кілометри на південь від 

Сицилії.
Респу́бліка Ма́льта (мальт. Repubblikata'Malta, англ. Republicof Malta), 

країна на острові в Середземному морі на південь від Сицилії, на схід — 
від Тунісу і північ — від Лівії; площа 316 км²; столиця і порт — Валетта; ре-
льєф: гористий, включає також острови Гоцо 67 км² і Коміно 2,5 км²; полі-
тична система — ліберальна демократія; недавня історія: анексована Ан-
глією у 1814, одержала самоврядування в 1947, повна незалежність досяг-
нута в 1964 році. Назву острову дали фінікійці, чия колонія мала ім’я Малет 
(нині — Мдіна). Основними мовами Мальти є мальтійська та англійська, 
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доволі широко поширена також італійська. Переважну більшість населен-
ня становлять мальтійці (95,7 %), домінуюча релігія — католицтво (97,3 %). 
Основна галузь економіки Мальти — це туризм. Мальта відома виробами 
ручної роботи з різнокольорового скла. Особливістю Мальтійського ар-
хіпелагу є дерев’яні, яскраво розмальовані човни Луццу. На носі «луццу» 
зазвичай малюють очі, які символізують Око Гора. Існує припущення, що 
луццу має фінікійське походження. Човни луццу традиційно мають назви 
християнських святих. На Мальті вживають багато рибних продуктів.

Цікаві факти:

До основних свят на острові Мальта належить День згадки про  3
корабельну аварію біля Мальти апостола Павла в 60 році. Його 
відзначають 10 лютого («Th e Feast of St. Paul's Shipwreck»).
У соборі Івана Богослова на Мальті є скульптурна композиція,  3
яка датується приблизно 1680 роком чи пізніше. У верхній части-
ні композиції — бюст Великого маґістра Мальтійського ордену 
Ніколо Коттонера, а підтримують його дві мармурові фігури — 
запорозького козака та африканського невільника.
На Мальті розташовано 300 церков, дві з яких мають одні з най- 3
більших куполів у Європі. Зверніть увагу, що площа становить 
316 км². Одна церква на 1 км²!
Мальта — єдина країна в Європі, в якій відсутні річки та озера. 3

6. Ознайомлення дітей із темою уроку
Завжди потрібно бути обережними. Ми живемо поруч зі зміями. Вони 

кусаються. Деякі змії неотруйні, а от деякі дуже небезпечні та отруйні. Їх-
ній укус для багатьох людей стає смертельним. У наш час, якщо вкусить 
отруйна змія, потерпілого потрібно якомога швидше доставити в найближ-
чий медичний заклад. Найбільш ефективний засіб проти зміїної отрути — 
полівалентна протизміїна сироватка, введена не пізніше, ніж через 30 хви-
лин після укусу.

Там, на острові Меліта, сиворотки не було. Люди чекали, що вкушений 
змією Павло одразу впаде мертвий. Та цього не сталося. Чому?

7. Виклад нового матеріалу
Останні новини, які ми чули від Павла та пасажирів — це те, що вони 

несамовито пливуть на уламках корабля до берега. Всі вижили в корабель-
ній аварії і тепер стоять замерзлі, втомлені та мокрі на березі острова.

Давайте зупинимося на мить та поставимо себе на місце Павла. Корот-
ко пригадаймо останні події. Де він був попередні два роки? (В ув’язненні в 
Кесарії). Куди Бог пообіцяв відправити Павла звіщати Євангелію? (Рим). 
Що трапилося на шляху до Риму? (Жахливий шторм і аварія корабля). Як 
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би ви почувалися, живучи Павловим життям? Якою б була ваша реакція 
на його обставини? Якою була б природна реакція людини на такі числен-
ні труднощі? Яким чином Павло зміг стійко, завзято продовжувати свою 
справу, незважаючи на обставини? (Святий Дух давав йому відвагу та силу 
продовжувати свій шлях).

Святий Дух дав Павлові можливість бачити кожну ситуацію, з якою він 
стикався, як можливість ділитися з іншими Доброю Новиною. Давайте бу-
демо пильно спостерігати, як він використовував обставини, щоб спряму-
вати інших до Ісуса Христа, а не шкодував себе і не намагався якось уник-
нути труднощів.

Дії 28:1 3
Як називався острів, на якому врятувався Павло та інші пасажи- "
ри корабля?

Дії 28:2 3
Як мешканці острова поставилися до уцілілих в аварії? "

Дії 28:3 3
Що трапилося з Павлом? "

Дії 28:4 3
Що мешканці острова подумали про Павла і про те, що відбудеть- "
ся з ним? Чому люди подумали, що Павло — убивця?

Дії 28:5, 6 3
Чи зазнав шкоди Павло? "

8. Обговорення
Використання обладнання та проголошення основних думок за 

темою:

1) Де сталася пригода і в який момент?
2) Чому, на вашу думку, це була саме змія?
3) Що було в результаті?
4) Яким ми бачимо Павла в цій історії?
5) Що ми можемо дізнатися про Бога з цього уривка?
6) Якою була реакція людей?
7) Чому це сталося з Павлом, а не з кимось із присутніх? Павло ж 

міг просто зцілити цю людину.
8) Чому сталася ця пригода?
9) Мешканці Мальти були дуже добрі до Павла. Як ви можете вия-

вити доброту до когось на цьому тижні?
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Бог, на диво всіх присутніх, зберіг Павла від отрути зміїного укусу. Це 
було свідченням Божої сили мешканцям острова, саме тому Бог пообіцяв 
Павлові, що він буде в Римі. Наш Бог завжди робить те, що обіцяє, навіть 
якщо для цього потрібне диво.

Коли Бог має план на твоє життя, то ніщо не зашкодить виконанню 
цього плану. Хоча і можуть бути перешкоди, якісь небезпечні загрози. Та в 
Бога все під контролем, все для досягнення Божого задуму. Яка ціль у Бога 
щодо Павла? Свідчити про Бога.

А я? Яка ціль у Бога щодо мого життя? Чи живу я для виконання Божої 
цілі? Все, що відбувається, навіть небезпечні події, слугують засобом для 
благовістя про Нього.

1) Апостол, який отримав особливу Божу благодать, дари, відкрит-
тя, не гордиться, а працює — збирає хмиз.

Цей уривок показує Павла як людину, яка не може сидіти без діла: 
він збирає хмиз, необхідний для підтримки вогню. Ми бачимо, що 
Павло дуже практична людина, більше того, він не соромиться роби-
ти звичайну, корисну роботу.

А я сиджу і дивлюся, як інші працюють, бо я «велика» особа?
2) Мешканці Меліти відразу ж зробили свої висновки щодо Павла. 

Не поспішай судити інших.

9. Вивчення ключового вірша
Діти читають вірш ланцюжком: перший учень читає перше слово, дру-

гий — перше і друге, третій — перше, друге, третє і т. д.

10. Закріплення матеріалу шляхом експерименту «Чим сильніше, 
тим твердіше»

Деякі матеріали, м’які при малих навантаженнях, стають тверди-
ми при сильному впливі.

Матеріали:

півсклянки холодної води; 3

3 краплі блакитної харчової фарби; 3

склянка кукурудзяного крохмалю; 3

невелика скляна миска; 3

ложка; 3

паперові рушники або губка. 3

Метод

1. Розчини харчову фарбу у воді.
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2. Відміряй крохмаль у невелику миску.
3. Додай блакитної води й повільно змішай із крохмалем. Якщо пе-

ремішувати надто швидко, можуть утворитися грудки.
4. Трохи нахили миску. Суміш тектиме, як рідина.
5. Постав миску на стіл і легенько вдар пальцем по поверхні. Чим 

сильніше ти битимеш, тим твердішою здаватиметься поверхня!
6.  Тепер зупини палець на поверхні. Палець зануриться в рідину.
7. Коли закінчиш експеримент, витри миску паперовими рушника-

ми або губкою. Не виливай суміш у раковину!

Висновок
Вода з крохмалем утворює неньютонівську рідину. Властивості 
такої рідини залежать від сили, з якою на неї тиснуть. Якщо тис-
нути сильніше, молекули крохмалю скупчуються на поверхні, і 
тоді здається, ніби поверхня тверда.
Спробуй стиснути цю суміш у руці: чим сильніше її стискати-
меш, тим твердішою вона здаватиметься. Але якщо суміш від-
пустити, молекули води повернуться на поверхню, і рідина роз-
течеться, як сметана.

Застосування
Коли Ісус кличе нас, не варто боятися. Нехай ніщо не лякає тебе на 

шляху до Бога! Дивися на Христа з вірою, бо Він завжди готовий здійсни-
ти для тебе диво.

Для довідки
Рідини, властивості яких ми звикли спостерігати в щоден-

ному використанні, називають ньютонівськими (на честь ан-
глійського вченого Ісаака Ньютона, який відкрив основні зако-
ни класичної фізики). Яка б сила не діяла на ці рідини (чи то пе-
ремішування, переливання або інший фізичний вплив), вони 
все одно зберігають свій рідкий стан. Це вода, рослинна олія, 
молоко…

Неньютонівська рідина — це матеріал, який має дивовижні 
властивості. При малих навантаженнях він м’який і еластичний, 
а при швидкому, різкому й сильному впливі стає твердим і дуже 
пружним.

Ці незвичайні рідини здатні займати вертикальне положення і 
навіть витримувати вагу людини! Це, скажімо, стічний бруд, зуб-
на паста, рідке мило, бурові розчини та інші неоднорідні суміші.

Властивості неньютонівської рідини незабаром планують ви-
користовувати для тимчасового ремонту дорожніх ям.
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11. Рукоділля
Ми виготовляємо острів Меліта для цього уроку. Основою будуть круг-

лі пінопластові диски, на які приклеїмо штучний мох. Основу та мох мож-
на знайти у відділах штучних квітів. Краще зробити круглі основи, але пі-
дійдуть й інші форми. У відділах іграшок або в мережі магазинів «Товари 
від гривні» можна знайти маленькі змійки, а також маленькі пластмасо-
ві дерева. Хмиз виготовимо із соленої соломки. Морські хвилі виріжемо із 
синього листа евапіни або картону. Приєднуємо хвилі до картону шпиль-
ками або клеєм. Фігурки людей роздруковуємо на цупкому папері. Мож-
на кольорові або розмальовки, які учні на уроці розфабують. Прикріплю-
ємо скотчем зубочистку на звороті до вирізаних фігурок та вставляємо їх 
в основу. Вивіску з написом «Меліта» можна приклеїти до дерев’яної па-
лички з-під морозива. Покладіть усі набори заготовок окремо, щоб кожен 
учень міг виготовити свій острів.

III. ПІДСУМОК УРОКУ

Павло був спокійний, адже він знав Божу ціль щодо свого життя. Він 
знав, куди прямує і що на нього чекає. І ніщо (ні шторм, ні отруйна змія) не 
завадило виконанню Божого задуму.

Скарбниця мудрості життєвої

«Неподалік від південно-східної Воркути ми будували після ві- "
йни нову шахту. У нашій бригаді працювали двоє віруючих. У не-
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дільні дні ці два брати відмовлялися від роботи, за що їх дуже час-
то і сильно били. Вони побували вже в багатьох таборах і їх кида-
ли з одного табору в інший. Ніхто їх не хотів бачити у своєму та-
борі. І новий начальник табору вирішив з ними поквитатися.

Однієї неділі, коли віруючі знову відмовилися від роботи, 
ув’язнені побачили, що серед охорони замість двох вівчарок — 
шість, і до того ж вони були голодними. Начальник табору ско-
мандував братам вийти з шеренги. Ув’язнені затамували подих: 
всі знали, що це означає.

Обидва брати (попереду — старець, а за ним юнак) вийшли 
з шеренги і пройшли через ворота, прямуючи в тундру. Потім 
голодних собак спустили на віруючих. Коли брати почули, як їх 
наздоганяють собаки, що скрегочуть зубами і голосно дихають, 
вони зупинилися і повернулися в бік тварин. Схрестивши моли-
товно руки, глянули на небо. День був похмурий і, крім хмар, ні-
чого не було видно.

Кожен знав, що через декілька секунд собаки наздоженуть 
братів і роздеруть їх. Багато ув’язнених закрили свої обличчя 
руками.

Але що це? Голодні собаки, добігши до братів, несподівано 
кинулися вбік і почали кружляти навколо. Потім їхнє сум’яття 
припинилося і первинний злий гавкіт перейшов у радісне ска-
вучання. Собаки, виляючи хвостами, повзали по землі навколо 
братів. Згодом вони почали обом братам лизати ноги. Крім того, 
як тільки припинився злий собачий лемент і скрегіт зубів, в’язні 
табору почули, як обидва брати співали якийсь християнський 
гімн. Ув’язнені і деякі охоронці, охоплені жахом, почали хрести-
тися, багато хто плакав.

Начальник табору зблід і мовчки пішов геть. Врешті-решт, 
один охоронець свистом закликав собак назад, а братам звелів 
повернутися в шеренгу.

«У цей момент, — пише очевидець, — я зрозумів, що є Сила, 
сильніша за будь-які земні сили. І в ці дні багато хто з ув’язнених 
увірував в Господа, я теж у тому числі».

Місіонерові Штудо африканці підклали в ліжко отруйну змію, з  "
якою він проспав усю ніч. Уранці, коли Штудо снідав, африкан-
ські юнаки крикнули місіонеру: «У твоєму ліжку змія!»

Підійшовши до ліжка і піднявши ковдру, він побачив малень-
ку, але смертельно отруйну змію. Місіонер відразу ж згадав, як 
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йому протягом двох останніх днів в п’яти церквах на прощання 
прочитували один і той самий 11-й вірш із 90-го Псалма: «Своїм 
Анголам Він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх доро-
гах твоїх».

Якось один язичник завітав до місіонера Номменсена. Він вдавав,  "
що закурює від вогню, на якому місіонер варив собі їжу. Тим ча-
сом непомітно гість насипав в їжу сильну дозу отрути. Через кіль-
ка місяців язичник знову прийшов і запитав Номменсена: «Що у 
тебе за сильна протидія від отрути?»

Місіонер розповів йому про Христа — і чаклун звернувся до 
Бога, знайшовши в Ньому спасіння. Сьогодні два його сини слу-
жать Богу.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати Дії 28:1-10.  3

Скласти кросворд на тему «Павло на острові Меліта». 3

V. ОГОЛОШЕННЯ

VI. МОЛИТВА
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Хі д  у рок у

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Вітання
Зустріньте дітей перед дверима класу. Привітайтеся з ними і запитай-

те, куди і з якою метою вони сьогодні прийшли? Чи довелося їм долати 
якісь перешкоди для того, щоб потрапити на урок? Скажіть, що за двери-
ма їх чекає цікава дорога, яку кожному доведеться здолати, аби потрапити 
на урок. Запитайте, чи готові вони до незвичної подорожі і чи люблять по-
дорожувати. Отож, час розпочинати!

Кожна дитина сама проходить шлях. Зробіть між учнями невеличкі 
проміжки, щоб вони по черзі заходили до класу. Помічник учителя може 
спостерігати, як одна дитина проходить лабіринт. У цей момент за две-
рима ви стримуєте інших дітей. І розпочати це варто тоді, як учні прихо-
дитимуть на урок, не обов’язково чекати всіх і розпочинати о 10:00.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

2. Наочні матеріали 
На дошці висить карта «Шлях Павла до Риму», роздрукована на фор-

маті А1, на столі — дерев’яний корабель зі скринею (в ній записані вірші до 
«Скарбниці мудрості життєвої»), вирізаний паперовий корабель із канце-
лярською кнопкою, маркер.

3. Молитва дітей разом з учителем
Подякуйте Богові в молитві за те, що діти прийшли, щоб усім разом 

відкривати для себе нові істини Господні.
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4. Перевірка домашнього завдання.

Оцінювання дітей. 3

Учні можуть поділитися тим, що Господь говорив їм через Біб- 3
лію впродовж тижня.

5. Гра-зачіпка «Лабіринт»
Завчасно намалюйте на великому папері (6 м Х 6 м) лабіринт (один із 

запропонованих нижче, або ж придумайте свій). Він має бути таких роз-
мірів, щоб ви могли постелити його як килим у класі. Для цього склейте 
смужки старих шпалер між собою і намалюйте лабіринт. Розташуйте ма-
люнок так, щоб старт починався біля вхідних дверей, а фініш там, де пар-
ти (хоча це і не обов’язково, та дітям буде весело проходити гігантським 
лабіринтом).

Коли перший учень зайде до класу, то побачить перед своїми ногами 
величезний лабіринт. Нехай помічник учителя пояснить дитині, що вона 
має пройти від старту до фінішу, знайшовши свій правильний шлях. І ро-
бити це треба швидко, бо ж за дверима чекають інші учні.

Ускладнення гри: остатньому гравцю потрібно зав’язати очі. 
Перед цим попросіть у всіх учнів, які в класі, щоб вони не ко-
ментували і не запитували, чому йому зав’язують очі. Учень не 
знає, що це тільки він має таке завдання. Умови ті самі. Дити-
на має пройти шлях від старту до фінішу, проте із зав’язаними 
очима. Та вона може запитувати в інших учнів, як потрібно 
рухатися.
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Обговорення:
— Чи складною була дорога?
— У чому саме була складність (дитина, якій зав’язували очі прокомен-

тує, що це не просто)?
— Від чого залежало, чи дійдеш ти правильно до фінішу? (Від того, чи 

запитував, від того, хто говорив і від того, чи правильно чув і виконував 
завдання).

— Чому ви, ті, хто сидів в залі, підказували дорогу своєму 
однокласнику?

— Чому ви не мовчали і не дочекалися, коли він сам виконає 
завдання?

Сьогоднішній наш урок називається «Дорогою не мовчи!». Якою до-
рогою ми йдемо? Чому не варто мовчати? І як це вплине на наше життя? 
Роздумуючи над цими запитаннями, ми продовжимо говорити про Пав-
ла. А саме поглянемо на його приклад, викладений на сторінках Святого 
Письма. Та перед цим ми заспіваємо.

5. Спів «Починаю новий день, чую голос Твій» («Пісні християнської 
молоді» № 105) або «Наш корабль плывет».

6. Ілюстрація 
На дошці висить карта «Шлях Павла до Риму» (вона на російській мові, 

проте ви як креативний учитель можете зробити написи українською мо-
вою і наклеїти поверх російських). Завдання дітей — знайти острів Меліта, 
Сіракузи, Регія, Путеолі, Аппіфор, Тритаверни та Рим.

Коли учні знаходитимуть ці точки на карті, запропонуйте їм взяти мар-
кер, який у вас на столі, і підкреслити ту назву, яку вони знайшли.

7. Ознайомлення дітей із темою уроку
Запитайте в дітей, чому, на їхній погляд, ми шукали назви саме цих 

міст? Правильно, це пов’язано із Павлом і його подорожжю. На початку 
ми грали в гру «Лабіринт», це було цікаво. Проте для декого складно. Та 
все одно це гра. А зараз ми зануримося в Слово Боже і прочитаємо, як Пав-
ло вирушив у морську подорож до Риму. Після дворічного ув’язнення в Ке-
сарії, щоб уникнути фіктивного суду в Єрусалимі, він звернувся з апеляці-
єю до Кесаря.

8. Виклад нового матеріалу — Дії 28:11-16, 23-31.
Запропонуйте дітям зачитати по віршу. При цьому попередьте їх, що 

їм за тим віршем, який вони прочитали, потрібно придумати запитання 
для всього класу (це буде для рубрики «Думаємо разом!»).
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9. Обговорення
Використання обладнання та проголошення основних думок за 

темою.

Чи легкою була подорож Павла? "

На що ви звернули увагу? Що для вас було новим? "

Яку рису Павла ви відкрили для себе? "

Що змушувало його рухатися вперед і розказувати про Христа? "

Подорож Павла була нелегкою. Якби він знав, що очікує в поїздці, то чи 
погодився б на неї? Слава Богу, що ми не бачимо майбутньою. Це на кра-
ще для нас. Ми можемо впевнено рухатися і вірити, що в будь-якій ситуа-
ції Своїх дітей Господь береже і дає сили для того, щоб іти до мети. Проте 
в дорозі ми маємо різні зупинки. У Павла це були острів Меліта, Сіракузи, 
Регія, Путеолі, Аппіфор, Тритаверни та Рим. Виникають запитання: «Пав-
ле, чому ти не залишився в Сіракузах чи Петеолі? Там були віруючі? Там 
ти відпочив? Там було добре?». Та він не шукав місця, де йому добре. Пав-
ло йшов до фінішу, до Риму. І його ніщо не могло зупинити. Віра і любов до 
Бога давала йому сили. Він ішов у Рим, ішов, щоб розказати про Христа. І 
він досягнув цілі, і робив це зі сміливістю два роки (Дії 28:30,31).

У житті кожної людини є свій Рим, свій фініш. І для християн, вірних 
дітей Божих, цим фінішем є Небесний Єрусалим. Та як важливо на життє-
вій дорозі, коли настануть бурі, зупинки, йти вперед з вірою в серці, всу-
переч усім перешкодам. І в кожного це свої зупинки: коледж, універси-
тет, робота, стосунки і т. д. І можливо, на них добре, та це не кінцева ціль. 
І дуже важливо своїм життя, своїм прикладом розказувати іншим про Ісу-
са. Оскільки в Ньому справжня радість, Він — Справжній Помічник, Друг 
і Порадник. «Бо хто буде Мене та Моєї науки соромитися, того посоро-
миться також Син Людський, як прийде у славі Своїй…» (Лк. 9:26).

Рубрика «Думаємо разом!»
Діти по черзі ставлять запитання за віршем, який вони зачитували. 

Інші відповідають. Можна використати карту, що висить на дошці.

Висновок. Християнська віра, яка народилася в Галілеї і в Юдеї, 
укорінилася і в Європі. І основну роль у цьому відіграв Павло. 
Він найкраще підходив для цієї ролі. Юдей і римський грома-
дянин, що народився в Тарсі на перехресті доріг Азії і Європи, 
Павло використовував мову і транспортну систему Римської ім-
перії. Проте по-людськи його успіх неможливо пояснити. За 13 
років (45-58 рр.) він створив церкви в чотирьох римських облас-
тях: Галатії, Македонії, Ахаї і Асії. На кожному кроці його очі-
кували сильні супротиви: юдейські правителі, римська влада, 
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представники язичницьких релігій і фізичні труднощі. Іноді він 
навіть зустрічався з опозицією з боку християн. З людської точ-
ки зору, він повинен був здатися. Пояснити успіх Павла мож-
на лише тим, що вітрила його корабля віри наповнював Боже-
ственний вітер. Сам Бог робив роботу, і людина не могла зупи-
нити Його.

10. Вивчення ключового вірша
Роздайте кожній дитині роздруківку зашифрованого вірша (див. дода-

ток «Зашифрований вірш» у кінці уроку). Завдання: знайти слова вірша, 
які розкидані по карті, і записати їх правильно, як у Біблії. Це потрібно 
зробити якнайшвидше.

« Бо хто буде Мене та Моєї науки соромитися, того посоро-
миться також Син Людський, як прийде у славі Своїй…» 
(Луки 9:26).

11. Закріплення вивченого шляхом обговорення притчі «Пра-
вильна дорога»

Правильна дорога
(притча)

Був один юнак, такий праведний, такий чистий серцем, що й ангели 
з ним бесідували. І дуже засмучувало того юнака, що він як не стараєть-
ся утримуватися від зла, а все одно — в чомусь-то згрішить. Кається він, 
бідний, плаче, каже: «Боже! Я не хотів Тебе засмутити! Прости мені! За-
хисти. Навчи мене більше не грішити». І так уже пильнує, так старається 
берегтися від гріха, але ні — знов той гріх, як ворожа стріла, наздоганяє 
його.

Не стерпів юнак такої тяжкої боротьби й заголосив до Бога: «Господи! 
Може, я не тим шляхом іду? Врозуми мене, бо я знемагаю у цій боротьбі!» 
Аж бачить — сходять до нього ангели Божі, взяли його та й підняли високо 
над землею. «Дивись, — кажуть, — он різні дороги життя».

Бачить юнак: іде одна дорога до самого неба. Уся вона в чорних пля-
мах, як від пожежі, та плями невеличкі, і вже пробиваються крізь них пиш-
ні квіти. А навколо тих плям — наче крапельки крові.

— Чорні плями, — пояснили ангели, — це гріхи, краплі крові — ознака 
боротьби з ними, а квіти — прикликання імені Божого. Хто так бореться з 
гріхом, у того він швидко загасає. І така дорога веде до неба.
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— Але ж ці чорні плями тягнуться аж до самого кінця шляху, — як 
же така грішна людина може потрапити в Царство Боже? — здивувався 
юнак.

— Іншої дороги на небо в людини немає, — відповідали ангели. — 
З гріхом людина воює до останнього свого подиху. Але тільки цей шлях 
веде до Бога, у вічне життя й радість.

Тоді побачив юнак іншу дорогу, яка іде в безодню. Вона була вся спале-
на, уся чорна. І зрозумів юнак, що це дорога тих, хто не бореться зі своїм 
гріхом і не призиває імені Божого, а покинув свою душу напризволяще.

І показали йому ангели ще третю й четверту дорогу. Ці дороги нікуди 
не йшли, бо вони верталися до свого початку. Обидві вони були також по-
палені гріхом, але одна з них була лише покрапана кров’ю, а друга лише з 
квітами.

— Дивись, — проказали ангели, — так нічого не досягає той, хто бо-
реться з гріхом без Бога, або хто молиться Богові, а сам нічого не робить. 
Вибирай же тепер, котра з цих чотирьох — твоя дорога.

— Перша! Тільки перша! — вигукнув юнак. — Я готовий, з Божою до-
помогою, битися з гріхом до останнього свого подиху. Я більше не буду 
сумувати, бо знаю тепер, що саме ця дорога веде в життя вічне, в Царство 
Небесне.

12. Рукоділля
Запропонуйте учням зробити лабіринт. Це цікава дитяча гра, яка має 

глибокий зміст.
У ньому є багато доріг, та лише одна веде до фінішу. Так і в житті є без-

ліч шляхів, та лише один веде до Небесного Єрусалима.
Захоплююча і проста дитяча іграшка «лабіринт», яку можна зробити з 

підручних засіб своїми руками.
Для того щоб виготовити лабіринт власноруч, знадобляться такі 

матеріали:

пластикова кришка від CD дис- 3
ків;
намистина; 3

смужки пластики або пластилі- 3
ну;
клей; 3

ножиці; 3

картон або щільний папір для  3
підкладки, вирізана за розміра-
ми кришки від CD.
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Смужки пластику (пластиліну) 
приклейте до однієї зі сторін у 

формі лабіринту, як показано на 
фото нижче.

Вкладіть кольоровий картон і під-
клейте його. Вкладіть намисти-

ну і склейте кришку від диска, щоб 
вона не відкривалася.

за матеріалами kifl ieslevendula.blogspot.com

III.ПІДСУМОК УРОКУ

Гра «Ділитися вірою»

Матеріали: 1 бейсболка (кепка) і одна повітряна кулька (на кожну 
команду різного кольору) для команд з 5-6 чоловік.

Потрібно поділити учнів на команди по 5-6 чоловік, дати кожній 
команді бейсболку і одну повітряну кульку. Нехай команда вибе-
ре одного гравця, який перший одягне бейсболку і буде утриму-
вати кульку на верхівці кепки.

Мета гри полягає в тому, щоб кожен гравець команди пройшов при-
близно 10 кроків уперед і назад. Кулька не повинна впасти на підлогу з ка-
пелюха, її не можна торкатися жодною частиною тіла. Потім гравець пере-
дає кульку і кепку наступному члену команди, який повинен виконати ту 
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саму дію. (Учасники можуть використовувати руки, щоб передати кепку і 
кульку наступному гравцю. Учні повинні якнайшвидше закінчити переда-
чу й утримування кульки на голові).

Дискусія:

Як балансування кульки схоже на те, коли ми ділимося нашою ві- 3
рою в світі?
Як іноді ми «втрачаємо» можливість поділитися нашою вірою? 3

Що трапляється (відбувається), коли ми «втрачаємо» можли- 3
вість поділитися з ким-небудь?
Коли ми передаємо нашу віру комусь, як можемо підтримати ту  3
людину?

Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, у якій лежать яскраві картки із цитатами).

« Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасін- "
ня кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім гелленові» 
(Рим. 1:16).

« Не помру, але житиму, і буду звіщати про чини Господні!»  "
(Пс. 118:17).

« Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і Моїми ви  "
свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до 
останнього краю землі» (Дії 1:8).

« Не бійся, з тобою бо Я, і не озирайсь, бо Я Бог твій! Зміцню  "
Я тебе, і тобі поможу, і правицею правди Своєї тебе Я підтри-
маю» (Іс. 41:10).

« Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто тра- "
пляються…» (Пс. 45:2).

« …Проповідуючи Царство Боже і навчаючи про Ісуса Христа зі  "
сміливістю і без перешкоди» (Дії 28:31).

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити біблійний вірш із посиланням. 3

Розказати хоча б одному другові про Христа і запросити до не- 3
дільної школи.
Продовжувати щодня читати Слово Боже. 3

V. ОГОЛОШЕННЯ
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VI. МОЛИТВА

Перед початком спільної молитви можна зачитати таку історію.

Чорна крапка
Один старець покликав якось своїх учнів і показав їм аркуш чистого 

паперу, у середині якого стояла чорна крапка.
— Що ви тут бачите? — запитав старець.
— Крапку, — відповів один.
— Чорну крапку, — підтвердив інший.
— Жирну чорну крапку, — уточнив третій.
І тоді їхній улюблений учитель сів у куток і заплакав.
— Скажи нам, отче, чому ти так гірко плачеш? — здивувалися учні.
— Я плачу, адже всі мої учні побачили тільки маленьку чорну крапку й 

ніхто з них не помітив чистого білого аркуша паперу…
Як часто ми судимо про людину тільки за її маленькими недоліками, за-

буваючи про гідність.

Згадуючи постать Павла, ніхто не міг би подумати, що з гонителя 
і жорстокої людини він переміниться на визначну постать, завдяки 
якій поширюватиметься Слово Боже.

Не варто оцінювати себе і когось за однією чорною крапкою!

Молитви дітей. Помоліться за те, аби кожна дитина класу дійшла до 
Небесного Єрусалима.
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ДОДАТОК «ЗАШИФРОВАНИЙ ВІРШ»

Також цей додаток для друку ви можете завантажити 
за посиланням: https://goo.gl/wJTRec




