


Програма для проведення 
християнських таборів

Він жив двічі



«Господь дав Себе пізнати, — Він суд учинив» 
Псалом 9:16

Кожна людина на землі має шанс прожити жит-
тя двічі. Тільки одні ним скористаються, а інші, на 
жаль, назавжди втратять таку можливість. Великий 
апостол Павло (у першому житті Савл) не проґавив 
свого шансу. Він розпізнав голос Бога, Котрий суд 
учинив над ним, і прийняв рішення на користь своєї 
душі. Воно миттєво змінило вектор його буття. Від-
тоді, коли цей чоловік визнав Ісуса за Господа, він 
став апостолом для язичників.

Як про все це розповісти дітям у таборі? Та ще 
й так, щоб вони захотіли стати учнями живого Бога? 
Вам у цьому допоможе даний посібник.

Книга «Він жив двічі» написана служителями-
практиками, які мали бажання поділитися з вами сво-
їми напрацюваннями. Отже, матеріал протестований 
на якість та актуальність. Будьте у цьому впевнені.

Далі все доволі просто. Читати, втілювати і че-
кати результатів. А вони не забаряться. Адже Слово, 
посіяне вчасно і у добрий ґрунт, неодмінно пророс-
тає. Про це розповідав Сам Ісус.

Автор концепції написання програми «Він жив двічі» — Олена Медведєва

Творчі ідеї належать: Тетяні Дуніній, Оксані Петрик, Тетяні Ревко, Воло-
димиру Дуніну, Катерині Ковалик, Олександрі Дяк, Ользі Мирончук, Іва-

ну Фурсовичу, Валентині Сакур, Анастасії Господарисько

Відповідальний редактор — Катерина Ковалик
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З міст

День 1. Подвійне громадянство 5

День 2. Три дні темряви 43

День 3. Час чудес 63

День 4. Світ мандрів 81

День 5. Невдала змова вбивства 99

День 6. Павло не дає хабарів (біблійна позиція) 123
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Розпоря док дн я

День 1
8:30-9:00 — Молитва команди
9:00-10:00 — Реєстрація дітей
10:00-10:30 — Лінійка «Відкриття табору»
10:30-11:30 — Біблійний урок
11:30-13:30 — Майстер-класи
13:30-14:00 — Обід
14:00-15:00 — Вільний час +Тематичні ігри
15:00-17:00 — Табірна гра
17:00-18:00 — Вечірнє зібрання

День 2-5
8:30-9:00 — Молитва команди
9:00-9:30 — Прославлення (збір дітей + розминка)
9:30-10:00 — Ранкова лінійка
10:00-11:00 — Біблійний урок
11:00-13:00 — Майстер-класи
13:00-13:30 — Обід
13:30-14:00 — Вільний час
14:00-15:00 — Вільний час +Тематичні ігри
15:00-17:00 — Табірна гра
17:00-18:00 — Вечірнє зібрання
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День 1

Подвійне громадянство

Тема даного табору — «Він жив двічі». Ми довго роздумували, в яко-
му стилі провести табір, і зупинилися на такому питанні, як паспорт: 

закордонний і громадяни-
на України. Оскільки цей до-
кумент ніби дає друге життя. 
Закордонний паспорт дозво-
ляє побачити інший світ, ви-
їхати за межі кордону. А пас-
порт громадянина України 
підтверджує наше існуван-
ня, підкреслює нашу особис-
тість. У паспорті зазначають-
ся певні аспекти життя — змі-
на статусу, місця проживан-
ня, віку і т. д.

Тому за основу ми обрали ЦНАП — Центр надання адміністра-
тивних послуг. Це заклад, в якому надають інформацію стосов-
но різних сфер життя, таких як:

Автотранспор 3 т
Архівні послуг 3 и
Будівництво, архітектура, землекористуванн 3 я
Громадянств 3 о
Житлові питанн 3 я
Захист прав дитин 3 и
Комунальне господарств 3 о
Культурна спадщин 3 а
Нерухоміст 3 ь
Освіт 3 а
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Охорона прац 3 і
Охорона природних ресурсі 3 в
Підприємницька діяльніст 3 ь
Реєстрація місця проживання / перебуванн 3 я
Санітарне та епідемічне благополуччя, ветеринарна медицин 3 а
Сім’я, молодь, спор 3 т

Але найголовніше для нас те, що цей заклад видає документи, які за-
свідчують особу — паспорти.

Одна із запропонованих абревіатур ЦНАП — ЦЕНТР НАДІЇ 
АПОСТОЛА ПАВЛА (можете змінювати визначення на влас-
ний розсуд).

Структура команди:

Керівник ЦНАПу — директор табору. 3
Адміністратор — координатор. 3
Державні реєстратори (або консультанти) — наставники. 3
Завідувач сектору фізичної підготовки — спортивний інструк- 3
тор.
Відділ надання музичних послуг — музичний керівник. 3
Відділ надання послуг з рукоділля — майстри з рукоділля. 3
Управління духовної сфери — проповідники 3
Відділ програмного забезпечення — оператор. 3
Кафе «Цмаколики» — кухарі. 3

Мал. 1 Мал. 2
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Завідувач господарською частиною — завгосп, водії. 3

Форма одягу команди: білий верх (сорочка, блузка), чорний низ, бей-
джи, краватки. Для всіх членів команди можна використати тканину од-
ного кольору, виготовивши з невеликих клаптиків гарний аксесуар у вигляді 
хустинки на шию для дівчат (мал.1) та краваток для хлопців (мал.2).

Варто також оформити й територію табору (такий вигляд має 
ЦНАП — мал.3, 4)

1. Столи реєстрації (кожен стіл зі своїм номером — актуальні тіль-
ки на час реєстрації дітей). Номер столу відповідає віку дитини. 
До столу № 1-3 підходять діти до 3-ох років., № 13-13 років і т. д. 
Цей стіл є початковим і кінцевим пунктом; після того, як всі діти 
зареєструвалися, таблички із цифрами потрібно поміняти на від-
повідний колір (див. нижче).

2. Гуртки, кімнати команди — з табличками (відділ, сектор, кабінет 
керівника і т. д.)

3. Можете виставити прапор України, роздрукувати різні грамоти 
в рамках («Заслужений працівник року», «За кращі досягнення 
в галузі …»), зробити стінгазету з новинами табору, там же роз-
містіть правила табору, план евакуації у випадку надзвичайних 
подій і т. д.

ЗУСТРІЧ ДІТЕЙ (РЕЄСТРАЦІЯ)

Кожна дитина підходить до відповідного столу й реєструється (ПІБ, вік 
+ ок до дня №1«Список»). На цьому пункті їй видають довідку (для кож-
ної групи видається довідка окремого кольору, або просто на ній ставить-
ся мітка того кольору, що відповідає певній групі). Цю довідку штампують 
на кожному пункті. На останньому пункті (пункт того кольору, якого їхні 
аркуші), де чекають реєстратори-наставники, діти обмінюють довідку на 

Мал. 3, 4
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паспорт, але тільки тоді, коли зібрано всі штампи. (Для паспорта можете 
обрати бедж).

Пропонуємо такі пункти:

Медичного обслуговування 3  (Медсервіс).
Житлові питання  3 (якщо табір стаціонарний, то дітей поселяє-
мо в кімнати, а в довідці вказуємо адресу (№ кімнати).
Сім’я, молодь, спорт 3  (віджатися на швидкість чи кількість, під-
тягнутися, присісти і т. п. — результат записуємо в довідку і 
ставимо штамп).
Освіта 3  (прочитати через лупу дуже дрібний текст, розв’язати 
задачу чи рівняння, перекласти вислів з анг.мови і т. п. — у довід-
ці проставляємо «виконано / невиконано»).
Культурна спадщина  3 (розказати вірш, заспівати пісню, загада-
ти загадку).
Громадянство 3  (дитина може вибрати собі будь-яке громадян-
ство, але повинна засвідчити його. Наприклад, якщо це грома-
дянство Англії, то треба сказати щось англійською чи описати 
жестами країну).
Будівництво, архітектура, землекористування 3  (побудувати із 
пластикових стаканчиків вежу або взяти участь у грі Джанга).

Пункти обирайте на власний розсуд (залежно від кількості членів ко-
манди і можливостей).

На останньому пункті наставник збирає усіх дітей, знайомиться, спіл-
кується і разом з ними прямує до місця проведення лінійки «Відкриття 
табору».

ЛІНІЙКА «ВІДКРИТТЯ ТАБОРУ»

1. Вітання координатора, молитва, пісня
— Доброго ранку, шановні відвідувачі! Сьогодні ми урочисто відкри-

ваємо наш «Центр надії…», скорочено ЦНАП.
— На території Дому молитви, що розташований на вулиці Малино-

вій, 5 села Світанкове … (тут має бути адреса вашого табору), буде діяти 
наш заклад. Час роботи його обмежений, він працюватиме з 5 липня по 11 
липня 2018 року з 9 ранку до шостої години вечора.

— Наш центр надає безліч послуг у різних сферах життя. У вас при 
реєстрації була можливість відвідати деякі відділи. Упродовж часу робо-
ти центру ви зможете отримати послуги з християнської етики, духовно-
го пізнання світу і себе Тут ви познайомитеся з різними методами приєм-
ного проведення дозвілля й отримання незабутніх вражень. Вам запропо-
нують захопливі маршрути для пошуків пригод і друзів. Але головне — ви 



9

День №1

познайомитеся з одним надзвичайним героєм віри, який здолав понад 10 
тис. кілометрів пішки, аби допомогти різним мешканцям Землі стати гро-
мадянами Небесної держави. На початку своєї земної мандрівки він мав не 
те ім’я, яке ми всі знаємо. Спробуйте відгадати! Це дуже легко! (Діти роз-
шифровують ребуси). Молодці! А як його згодом почали називати? Пра-
вильно! Саме в різні сфери життя апостола Павла ми й зазирнемо впро-
довж часу роботи нашого центру.

2. Правила табору (Додаток до дня №1 «Правила табору»)

3. Гімн

4. Паспорт і його призначення
Кожному з вас був виданий особливий документ. На період перебуван-

ня в таборі він є надзвичайно важливий. В жодному випадку не загубіть 
його! Він надає можливість отримувати певні привілеї у таборі: проживан-
ня, харчування, можливість брати участь у всіх табірних заходах.

5. Завдання дня для команд — придумати свою назву (АБРЕВІАТУРА 
+ пояснення. Наприклад, НОКІЯ — Неймовірно обдарована команда Ісу-
са явилась; СНІП — Сохрани нас і помилуй).

6. Директор коротко пояснює принципи подвійного життя 
(тези)

1. Закон України про подвійне громадянство. Громадянство для 
людини має принципове значення, оскільки визначає її політич-
ний і соціальний статуси, матеріальне й духовне благополуччя. 
Завдяки громадянству для людини розширюється суверенітет 
держави і особливо її можливість користуватися державними га-
рантіями своїх прав і законних інтересів як всередині країни, так 
і поза її межами.
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Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття 
і припинення громадянства України визначаються законом.

2. У нашому житті існує дві країни, два світи, до яких ми належи-
мо. Уявімо, що наша душа — це паспорт, перепустка в інший світ. 
Є духовний і матеріальний світ. Проте тільки від нас залежить, 
громадянство якого царства обере наша душа: світла чи темряви. 
Належність до духовного світу і громадянство в ньому дає нам 
привілей. По закінченні земного життя ми зможемо автоматич-
но оселитися у небесних оселях.

А щодо матеріального світу, то для нашої душі це лише міс-
це тимчасового перебування. Чи зможе наша душа по закінченні 
земного шляху забрати в інший світ усе, що тут цінувалося: гро-
ші, будинок, автомобіль? Чи можна якось відкупитися від світу 
темряви?

Єгипетські фараони вірили, що після смерті їхнє багатство 
залишиться з ними. Тому вони будували величезні піраміди-
гробниці, закривали в них своє золото, коштовності, навіть рабів 
та домашніх тварин. І що ж далі?.. Їхні тіла перетворилися на по-
рох, як і тіла їхніх рабів, а піраміди згодом були пограбовані роз-
крадачами гробниць. І де опинилася їхня душа? У якому світі?

3. В Конституції України є така стаття:

Стаття 25. Громадянин України не може бути вигнаний за межі 
України або виданий іншій державі.

Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які 
перебувають за її межами.

Так само і в духовному світі: якщо ми належимо Богові, то 
Він гарантує піклування та захист Своїм громадянам, які пере-
бувають за межами Його Держави, тобто тимчасово живуть на 
Землі.

4. Згідно з Конституцією, подвійне громадянство в Україні заборо-
нене. Адже такі особи можуть будь-коли дуже просто перетнути 
державний український кордон, заробляти гроші, сплачуючи по-
датки в скарбниці інших держав. Подвійне громадянство часто 
має певні негативні наслідки, пов’язані з наданням дипломатич-
ного захисту, військовою та державною службою, сплатою по-
датків тощо. Аналогічно і в духовному світі: наша душа не може 
служити двом панам.



11

День №1

«Ніхто двом панам служити не може, бо або одного знена-
видить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а 
другого знехтує. Не можете Богові служити й мамоні» (Матвія 
6:24).

5. За ці кілька днів табору ми детальніше познайомимося з одним 
римським громадянином, який дуже мудро скористався своїм 
паспортом. Але до того він належав до іншої держави, мав інші 
повноваження й привілеї. Сьогодні на біблійній годині у вас буде 
можливість дізнатися, з чого все почалося. Запрошую вас разом 
із наставниками на біблійну годину.

Біблійний урок (Див. ок до першого дня)

Майстер-класи

Обід

Табірна гра (Див. додаток до першого дня)

ВЕЧІРНЄ ЗІБРАННЯ

1. Молитва, пісні.
2. Представлення груп (пояснення абревіатур назв).
3. Представлення команди табору (За 

посиланням https://goo.gl/gQpB16 
ви можете завантажити архів із 
відео- та аудіофайлами. У заван-
таженому архіві — папка «Пред-
ставлення команди»).

4. Загальна гра на знайомство. По 
залу під музику пускається торбин-
ка із запитаннями (ок «запитання 
для знайомства»). Коли музика зу-
пиняється, той, в кого торбинка, 
витягує запитання і дає на нього 
відповідь.

5. Відео (Відеоролики з архіву, який 
ви можете завантажити за посиланням https://goo.gl/gQpB16: з 
Ціль_метелик.avi, Чи правильний ми напрямок обираємо.mp4).

— Не завжди ціль, до якої ми так несамовито рвемося, в ре-
зультаті нас задовольнить. Ми часто у своїй уяві малюємо цілі, 
досягнувши яких, станемо більш привабливими,популярними чи 

https://goo.gl/gQpB16
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щасливими. Але дуже важливо, женучись за примарним, не втра-
тити те світло, яке є всередині нас. Бог недаремно створив кож-
ного такими, як ми є: з певними вадами, талантами, рисами, зо-
внішністю. У Нього для нас є інша ціль, ідучи за якою, ми зможе-
мо отримати значно більше. Тоді ми не будемо боятися, що до-
сягнувши мети, все в одну мить втратимо, як цей метелик.

— Наш герой віри, ще будучи юнаком, як і ви, був дуже впев-
неним, що йде правильним шляхом. Він дуже завзято прямував 
до своєї цілі. Пригадаймо, що нового ми сьогодні дізналися про 
Савла.

6. Вікторина з дітьми. «Знайомство із Савлом».
Координатор або запрошений гість Савл ставить запитання.

Що ви знаєте про Савла (про мене)? 3
Де народився? 3
Ким був його батько? 3
Кого Савл переслідував? 3
Яке громадянство мав Савл? 3
Як звали диякона, який постраждав через діяльність  3
Савла?

7. Проповідь

Завдання на табір. Взяти впродовж 4-5 днів у дітей інтерв’ю. 
Дане відео продемонструвати в шостий день табору на ранковій 
лінійці.
Запитання для інтерв’ю:

1. Що таке хабар?
2. Чи ви особисто з таким зіштовхувались у школі чи в лікар-

ні? Якщо так, розкажіть про цей випадок.
3. Якби вам запропонували хабар за те, що … (здасте замість 

когось екзамен, напишете контрольну, скажете неправду 
про однокласника і т. п.), ви б погодилися? Чому?
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№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові Вік (дата 
народження)

Список
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Правила оголошується як для команди, так і для дітей.
Розпорядок дня існує для того, щоб усі учасники табору знали, що, де і 

коли відбувається, аби не проґавити нічого цікавого і взяти учать у всіх важ-
ливих табірних заходах. Тому кожний присутній зобов’язаний дотримувати-
ся розпорядку табору без порушень і запізнень.

Для повноцінного відпочинку кожному з мешканців кімнати варто до-
тримуватися таких рекомендацій:

співіснування — домовитися про особливості спільного прожи- 3
вання в кімнаті.
щодня дбати про порядок і чистоту кімнати й території табору; 3
наставник або координатор має право у будь-який час перевірити  3
чистоту в кімнаті, а також за необхідності висунути штрафні санк-
ції;
належно поводитися з майном табору, спортінвентарем, речами у  3
кімнатах проживання;
про будь-які поломки чи несправності негайно доповідати керівни- 3
кам табору;
не можна перебувати у кімнатах під час проведення табірних захо- 3
дів (молитви, біблійних уроків, ігор і т. п.), потрібно брати активну 
участь у всьому, що нам пропонують організатори;
дотримуватися тиші після команди «Відбій»; 3

суворо заборонено виходити за межі табору без дозволу наставни- 3
ка;
поважати один одного, не сваритися та не розпочинати бійок, не  3
вживати нецензурної лексики та грубих жартів;
зразково поводити себе під час зібрань, лінійок, молитви, конкур- 3
сів та ігор.

* Враховуйте ситуацію на воді чи поблизу водойми.

Зовнішній вигляд відображає внутрішній стан людини та впливає на ото-
чуючих. Надто відвертий одяг, яскрава косметика чи прикраси негативно 
впливають на атмосферу табору. Ті ж наслідки породжує і неохайність. Тому 
кожен у таборі має бути уважний до свого зовнішнього вигляду, щоб не ви-
кликати збентеження у тих, хто тебе оточує. Також не варто брати із собою 
дорогі (коштовні) речі. Організатори табору не несуть відповідальності за 
загублені речі.

У випадку невиконання чи порушення правил, адміністрація залишає за 
собою право приймати рішення щодо будь-якого покарання дитини (навіть 
відправлення додому без повернення коштів). 

Правила табору
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Уяви, що в тебе є можливість загадати три бажання.
Назви їх.

Якби ти міг зробити одне диво, що б ти зробив? Чому?

Який найкращий подарунок ти отримав у житті?

Якби твій будинок загорівся, які три речі (не людей) ти спробував би 
врятувати?

Який твій перший заробіток у житті? Розкажи про нього.

Чого ти найбільше хочеш із того, що можна купити за гроші? Чому?

Які твої два улюблені літні заняття? Чому саме вони?

До кого ти першим підеш за порадою і чому?

Якби ти зустрів сьогодні Ісуса, що б ти в Нього запитав?

З якими трьома словами у тебе асоціюється Бог? Чому?

Про що ти найбільше говориш із Богом? Про що найчастіше твої 
молитви?

Коли ти був дитиною (малим), ким мріяв стати? Чому?

Хто був твій герой в дитинстві або сьогодні? Чи ти намагаєшся бути на 
нього схожим? Яким чином?

Яку країну або місто ти б хотів відвідати?

Назви свій улюблений предмет у школі.

Якби тобі подарували цуценя,
яке прізвисько ти б йому вибрав?

Запитання для знайомства/криголам 
(розрізати на смужки і вкинути в торбинку)
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День 1. Табірна гра

Ціль гри: коротко пройтися етапами становлення ап. Павла, на-
гадати після біблійного уроку історію життя Павла.

1. ���� ����� (	
�
�	
 �
�
����� �
 ����� �����)

Савл народився в суворій єврейській сім’ї на початку 1 століття. На 
восьмий день після народження він був обрізаний. Його рідним містом був 
Тарс — людний центр Кілікії, який розташовувався у північно-східному ку-
точку Середземного моря. Із Тарса дорога вела на північ і захід через гір-
ські перевали під назвою Кілікійські ворота, пристані міст були центром 
перевезень. Університет в Тарсі славився своїми курсами з філософії та 
медицини, а храм Ескулапа — бога зцілення, слугував лікарнею, а також в 
ньому отримували знання студенти медики. Чи відвідував Павло цей уні-
верситет, невідомо, проте він не міг уникнути впливу цього міста і світо-
гляду його мешканців.

Завдання: заспівати гімн табору, як колискову.

2. ������� �����

У віці 12 років він був відправлений на навчання до Єрусалима, де на-
вчався у Гамаліїла (доктора єврейського права). Як студент Савл був за-
пеклим прихильником юдаїзму, думаючи, що його прабатьківська релі-
гія з плином часу стане універсальною. До часу повної фізичної зрілості 
він уже був затятим лідером у юдаїзмі. Савл знав арамейську мову, якою, 
швидше за все, розмовляв удома, і грецьку, якою переважно спілкувалися 
тарсяни.

Завдання: відгадати загадки (Додаток до табірної гри Логічні 
загадки)

3. ����	
 �����
Павлу перейшло від батька римське громадянство, що говорить про висо-

кий статус сім’ї, оскільки у той час лише небагато мешканців провінцій Римської 
імперії мали статус громадянина. Він був вихований у суворому єврейському 
звичаї: вивчав давньоєврейську мову і Писання.

Завдання: розказати 10 заповідей

4. ����
�������	

Павло був дуже відповідальний і ревним у служінні. «А Савл, іще ди-
шучи грізьбою й убивством на учнів Господніх, приступивши до перво-
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священика, попросив від нього листи у Дамаск синагогам, щоб, коли зна-
йде яких чоловіків та жінок, що тієї дороги вони, то зв’язати й привести до 
Єрусалиму»(Дії Апостолів 9:1,2)

Завдання: скласти слова (Додаток до табірної гри «Слова»)

5. �����	
�
�����
����

«Я супроводжував Савла під час його полювання на християн, він їз-
див по містах із листами від первосвященика, а ми допомагали заарешто-
вувати християн».

Завдання:
— Із закритими очима мовчки стати по зросту.
— Всі стоять у колі. Закривши очі, знімають взуття і перемішу-
ють його. Hе доторкаючись руками, треба знайти своє взуття 
(ногами).
— Група стоїть у колі. Потрібно пройти і визначити на дотик, у 
кого найтепліші руки (носи, вуха…).
— Розкладається стрічка з туалетного паперу. Дітям потрібно 
пробігти по ній, жодного разу не оступившись.

6. �������������� ����������

Якого терору зазнали християни з боку Савла.
«А Савл похваляв його вбивство. І утиск великий постав того дня про-

ти єрусалимської Церкви, і всі, крім апостолів, розпорошилися по краях 
юдейських та самарійських»(Дії Апостолів 8:1).

«А Савл нищив Церкву, вдирався в доми, витягав чоловіків і жінок та 
давав до в’язниці…» (Дії Апостолів 8:3)

Завдання: клітки
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Висновок. Упродовж цієї гри ми ще раз нагадали, яким був Савл-
Павло. Ми зустрічалися з людьми, які мали вплив на нього, почули 
їхні спогади про Савла. Кожен із цих персонажів свого часу зробив 
вплив на Савла, проте жоден не зміг його так досягнути, як досягнув 
Господь. Савл ріс, вчився, пізнавав світ, робив важливу, як він думав, 
роботу для Бога. Про його подальшу долю ми дізнаємося впродовж 
кількох днів табору

ЛОГІЧНІ ЗАГАДКИ

У бабусі Даши онук Паша, кіт Пушок, собака Дружок. Скільки у  "
бабусі онуків? (Один)

Термометр показує плюс 15 градусів. Скільки градусів покажуть  "
два таких термометри? (15)

Сашко витрачає на дорогу до школи 10 хвилин. Скільки часу він  "
витратить, якщо піде разом із другом? (10 хвилин)

Дитина мого батька, а мені не брат. Хто це? "  (Сестра)

У парку 8 лавок. Три пофарбували. Скільки лавок стало в парку?  "
(Вісім)

Батон розрізали на три частини. Скільки зробили розрізів?  "
(Два)

Що легше: 1 кг вати або 1 кг заліза? "  (Однаково)

Вантажівка їхала в село. Дорогою вона зустріла 4 легкові маши- "
ни. Скільки машин їхало в село? (Одна)

Знаменитий фокусник каже, що може поставити пляшку в цен- "
трі кімнати і вповзти в неї. Як це? (Вповзти в кімнату може ко-
жен)

Один водій не взяв із собою водійські права. Був знак односто- "
роннього руху, але він вирушив у зворотному напрямку. Полі-
цейський це бачив, але не зупинив його. Чому? (Водій ішов піш-
ки).

ДОДАТКИ ДО ГРИ
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Що буде з вороною, коли їй виповниться 7 років?  " (Піде вось-
мий)

Що завжди збільшується і ніколи не зменшується?  " (Вік)

Чим більше з неї береш, тим більше стає… Що це?  " (Яма)

Де опинився Мойсей, коли згасла свічка?  " (В темряві)

У коробці 25 кокосових горіхів. Мавпа вкрала всі горіхи, крім 17.  "
Скільки горіхів залишилося в коробці? (Залишилося 17 горіхів)

В якому місяці 28 днів? "  (У кожному місяці є 28-е число)

Що сирим не їдять, а як зварять — викинуть?  " (Лавровий лист)

Скільки яєць можна з’їсти натщесерце?  " (Одне. Все інше буде 
з’їдено вже не натщесерце)

Тобі дано, а люди користуються. Що це? "  (Ім’я)

Що можна побачити із заплющеними очима?  " (Сон)

Чого немає у воді, а є в морі, річці, озері?  " (Букви Р)

Чим кінчається літо і починається осінь?  " (Буквою О)

Чим закінчується день?  " (М’яким знаком)

Які два займенники псують шляхи?  " (Я-Ми)

У трьох лікарів був брат Сашко, а в Сашка братів не було.  "
Чи може таке бути? (Лікарями були сестри)

Гора й долина, що між ними?  " (Сполучник Й)

Який годинник показує правильно час лише двічі на добу?  " (Зла-
маний)

Яке число має таку ж кількість літер при написанні, скільки  "
й означає? (Три)
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1. Роклик —
2. Чипкхло —
3. Топком —
4. Овосл —
5. Шмика —
6. Жиціно —
7. Локбоко —
8. Віккта —
9. Нясох —
10. Ломонсо —

1. Ерводе —
2. Іновк —
3. Янспі —
4. Ишзот —
5. Томсі —
6. Фотенле —
7. Ботора —
8. Кваром —
9. Никга —
10. Сансом —

1. патаЛо —
2. Стакапу —
3. ТоркуЛяЛька —
4. Бомльа —
5. цьВеІЛО —
6. Арпат —
7. ЕняТок —
8. ЕцОнс —
9. ПадДово —
10. АраВАм —

1. Роклик — кролик
2. Чипкхло — хлопчик
3. Топком — компот
4. Овосл — слово
5. Шмика — мишка
6. Жиціно — ножиці
7. Локбоко — колобок
8. Віккта — квітка
9. Нясох — сонях
10. Ломонсо — Соломон

1. Ерводе — дерево
2. Іновк — вікно
3. Янспі — пісня
4. Ишзот — зошит
5. Томсі — місто
6. Фотенле — телефон
7. Ботора — робота
8. Кваром — морква
9. Никга — книга
10. Сансом — Самсон

1. патаЛо — лопата
2. Стакапу — капуста
3. ТоркуЛяЛька — калькулятор
4. Бомльа — альбом
5. цьВеІЛО — олівець
6. Арпат — парта
7. ЕняТок — котеня
8. ЕцОнс — сонце
9. ПадДово — водопад
10. АраВАм — Авраам

Слова
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ЛІТЕРАТУРА ДО УРОКУ:
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БІБЛІЙНА ОСНОВА

B�I 7:58, 8:1

НАЙВАЖЛИВІША ДУМКА УРОКУ
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ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

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

мовлення дорослих, потім звернулася до семи    річного хлопчика.
— А ти що замовиш? — запитала.
Хлопчик кинув несміливий погляд 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 словами, запитавши у малого:
— 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 поглянув на рідних, на кожного зокрема, після чого 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.

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 (перевірте, чи за літо вони 
не розгубили своєї пильності та увагу, використавши додаток 
«Жартівливі загадки» (Див. розділ Додатки в кінці уроку).
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Зіграти в 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). Наприкінці року ви можете 
провести ярмарок, де діти купуватимуть собі подарунки, перевівши різні 
кольори 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. в 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 розпочнемо з першого етапу, на якому нам слід виявити склад 
злочину. Для цього вам потрібнод 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 (додаток на стор. 42, задача 

«Пункт потерпілий»), розв’язавши які, діти знайдуть підказки до ві-
ршів 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 уря-
довий і судовий орган у юде-
їв за часів перського пануван-
ня над Палестиною. Надав-
ши євреям певну державну са-
мостійність, перси надали їм 
право самостійно здійснювати 
судочинство.

Синедріон налічував 71 людину із числа юдейської знаті. Головою 
був первосвященик (див. додаток в кінці уроку). До синедріону нале-
жали також члени сімейств первосвящеників, садукеї та фарисеї. У Но-
вому Заповіті синедріон позначається як «первосвященики зі старій-
шинами й книжниками». Із членів синедріону в Біблії поіменно назва-
ні Никодим, Йосип Аримафейский і Гамаліїл.
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До дітей:
Пригадайте, як відбувалося правосуддя, коли судили Ісуса Христа? 

(Спочатку Його звинуватили в синедріоні, заслухали свідків, винесли 
вирок, потім відправили до Пилата (прокуратора) для отримання до-
зволу на страту. І тільки після дозволу Пилата Ісуса розп’яли).

У синедріоні під час переобрання прокура    торів члени синедріо-
ну могли без    карно обійти положення про затвердження римським 
правите    лем смертного вироку, що і відбулося у випадку з незакон-
ною стратою Степана.

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

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

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

1. Первосвященик (тільки з 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 Зако-
ну Мойсея. І при цьому вони не були скуті заборонами й обмеження-
ми, якщо не рахувати 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 налідування 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 означає, 
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 докази 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 відсутнос-
ті 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 Савла 
(Павла). На думку Савла, Степан був богохульником і справедливо за-
судженим законом. Але докази Степана на слуханні були твердими і 
вагомими. Більше того, видіння воскреслого Христа, про яке він від-
крито заявив, і радість, яка осяяла його лице, надали його служінню, 
життю і вірі реальності, яку «законницькі» докази Савла не могли по-
хитнути. Павло згадував про це в палаці в Антиохії (Дії 22:19,20) як пе-
реживання, яке він не здатний забути. Його навернення, можливо, не 
було безпосереднім результатом цієї події, але відіграло важливу роль 
у формуванні фундаменту для майбутнього преображення, яке звер-
шиться 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-
вчали, 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 в Твоє лице! Я люблю Тебе безмежно…І хочу, щоб Ти 
це знав.

Зараз розпочнеться страшна битва. Хто знає, 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.
Завести щоденник духовних істин і занотувати ті думки, які виникли 

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

Фі лворд



34

День №1 | ДОДАТКИ ДО БІБЛІЙНОГО УРОКУ

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 набуло значення 
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, 
представником якого був Ездра, що бачив порятунок народу в суворому 
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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 загрожувало цілісності: їх могли дотримуватися лише 
вищі, заможніші класи народу. У нижчих, трудових класів, бракувало мож-
ливостей, спеціальних знань для їх дотримання; вищі класи стали цурати-
ся народної маси, особливо митників, не їли з ними разом, не заходили до 
їхніх осель, як це видно з багатьох місць Нового Заповіту (наприклад, 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 судукеїв 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 вся родова і грошова аристократія, вважали Боже-
ственний Закон незмінним і наполягали на суворому його 
дотриманні; для полегшення його тягаря вони вимагали 
лише відміни усіх тих доповнень і нашарувань, які він отри-
мав 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 судукеїв.

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. Зав-
дяки найкращим своїм представникам, фарисеї знову підня-
ли 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 відмічає 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 саддукеями 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». В силу цього закону, батько може 
в судовому порядку піддати свого сина страті за неслухня-
ність навіть у тому випадку, коли відсутній інший злочин, 
караний смертю. Саме цим законом, ймовірно, і скористав-
ся лютий цар Ірод, змусивши синедріон засудити до смер-
ті двох його синів від Маріамни, раніше присудженої ним до 
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смерті за уявну невірність. І ось, починається тлумачення за-
кону. У нім говориться про сина — значить це не застосову-
ється ні до дочки, ні до малолітніх, ні до двох синів; йдеться 
про батька і матір — означає вони обоє мають бути живими 
і обоє мають бути згідні на покарання сина.

У цьому дусі текст тлумачиться далі і з нього виводить-
ся, що для застосування цього закону потрібно, щоб бать-
ко і мати обоє були здорові, не страждали якою-небудь по-
творністю, обоє гідні були один одного і, нарешті, щоб обоє 
мали один і той же тембр голосу. Це, звичайно, абсурд — але 
йдеться про порятунок молодих людей від свавілля батьків, 
які в хвилину гніву можуть вчинити вчинок, про який самі 
потім жалкуватимуть, як це дійсно сталося з Іродом. Закон 
не скасований, але перетворений на мертву букву.

Так само розбирають фарисеї і відомий закон: «око — за 
око, зуб — за зуб». Око — за око, казали 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 за собою смерть кривдника — і вийде «життя — за 
око». Отже, «око — за око» неможливо розуміти букваль-
но, а лише в сенсі «вартості — ока за око» (додаткова ін-
формація 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 фари-
сейської та саддукейської!» В Євангелії від Луки Сам Ісус тлумачить «роз-
чину фарисейську» як лицемірство (Лк. 12:1). У притчі про молитву фари-
сея і митника (Лк. 18:9-14) він засуджує упевненість у своїй праведності і 
зневагу до грішників, якою була просякнута молитва фарисея.
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Конфлікти Ісуса і фарисеїв згідно з Євангелією:

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 фарисея- "
ми і їхніми однодумцями пророків і Сина Божого (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 аристо-
кратами. Вони прагнули до багатства і займали впливові позиції 
в суспільстві, у тому числі серед первосвящеників, також займа-
ли більшість із 70 місць у Синедріоні. Вони намагалися зберегти 
мир, стаючи на бік Риму (Ізраїль у цей час перебував під контр-
олем римлян), і, здавалося, були більше заклопотані політикою, 
ніж релігією. Оскільки вони не конфліктували з Римом і нале-
жали до багатого вищого класу, то їх мало цікавили прості люди 
Хоча саддукеї займали більшість місць у Синедріоні, історія по-
казує, що у більшості випадків вони повинні були приймати 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, підкоряю-
чись лише римській владі, і 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 із них має сестру. Скільки дітей у цій 

родині?

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

За д ач а п у нкт Пот ерпі лий
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Три дні темряви

РАНКОВА РОЗМИНКА

Ранкова лінійка (Відділ надання невидимих послуг презентує)
Всі групи заходять із закритими очима під наглядом і керівництвом на-

ставників. Після того, як всі сядуть, починається програма. Увага! Все це 
робиться із закритими очима.

1. Молитва.
2. 2-3 пісні (ті, які діти знають напам’ять).
3. Вікторина на знання золотого вірша (Діти підіймають руки, і 

той, до кого доторкнеться координатор, відповідає).
4. Конкурс. Завданням дітей є визначити, чий голос звучить (коор-

динатор опитує так, як і в попередньому завданні). Наставники, 
змінюючи свої голоси, підходять до мікрофона і видають якийсь 
звук чи слово. У дітей є тільки 3 спроби відгадати, чий це голос.

5. Звучить аудіозапис або «голос за кадром». (Розповідь ап. Пав-
ла — Він не зміг прийти, оскільки нічого не бачить, не знає, що з 
ним трапилося, і просить дітей з’ясувати це на уроці).

Біблійний урок (Див. ок до 2-го дня)

Майстер-класи

Обід

Тематичні ігри

Табірна гра (Див. додаток до дня 2)

ВЕЧІРНЄ ЗІБРАННЯ

1. Молитва, пісні.
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2. Конкурси (Додаток).
3. Відео про дальтоніка.

Наш герой віри Павло теж свого часу був дальтоніком. Він 
бачив світ лише в одному кольорі — через призму фарисейства. 
Проте Господь дав йому нові окуляри, нові очі, якими апостол 
по-іншому побачив світ і людей. Недаремно кажуть, що очі — це 
дзеркало душі, через них ми пізнаємо світ, і те, що ми дивимося, 
формує наш розум і наші думки. А найголовніше те, що в резуль-
таті це матиме вплив на нашу душу.

Без Бога життя людини безбарвне. Лише Господь надає йому 
нових фарб, але дуже часто ми боїмося повністю довіритися Бо-
гові й дозволити Йому дати нам мож-
ливість прозріти.

4. Сценка «Такі, як є»(Сценку див. до-
даток. Аудіофайли до сценки мож-
на взяти у папці «Сценка» з архіву, 
який можна завантажити за поси-
ланням https://goo.gl/AmbjBX). Як 
ми знаємо, коли Павло осліп, він за-
лишився сам, воїни, які його супро-
воджували, привели його до Дамас-
ку і там залишили. Він для них став 
непотрібний. Що візьмеш зі сліпо-
го фарисея? Яка від нього користь? 
Проте Христос ніколи не залишає, 
якщо Господь дає випробування, то Він обов’язково дасть змогу 
їх гідно пройти. Головне — повністю довіритися Богові.

5. Відео про маленьку дівчинку, яка вперше побачила. (Відео зна-
йдете у архіві за посиланням: https://goo.gl/AmbjBX)

6. Якщо є можливість, продемонструйте дітям шрифт Брайля (Мож-
на просто на папері наклеїти кілька об’ємних слів, щоб діти спро-
бували їх прочитати, або розрізати навпіл велику гладку плас-
тикову пляшку і голкою ізсередини виколоти слова). Запитайте, 
скільки часу їм знадобилося, щоб прочитати одне слово.

7. Опитування дітей за біблійним уроком або показ відео (відео 
«Савл_зміна.mp4» можна завантажити за посиланням https://
goo.gl/AmbjBX, або відсканувавши QR-код наведений вище, трива-
лість 6:40 хв, показані події від засліплення Павла до прозріння).

У той момент, коли Павло піднявся на гору Хеврон, набли-
жаючись до Дамаска, то ось нагло його осяяло світло з неба, і до 

https://goo.gl/AmbjBX
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нього промовив Христос: «Савле, Савле, чому ти Мене переслі-
дуєш?» Христос переміг. Внутрішній опір і внутрішня боротьба 
Павла водночас припинилися, і Павло смиренно скорився.

І в Дамаск Павло увійшов уже повністю зміненим чоловіком. 
І наскільки він змінився? Він подумки прямував у місто як караю-
ча рука Закону, а увійшов немічним і сліпим, спираючись на руку 
супровідників.

У словах воскреслого Христа до Павла полягає сутність хрис-
тиянства: «Йди в місто; сказано буде тобі, що маєш робити». До 
цього моменту Павло робив те, що він хотів, що сам вважав за 
правильне, що велів ГОЛОС розуму. Але відтепер йому доводи-
лося робити те, що йому було велено. Християнин робить уже не 
те, що йому заманеться, а намагається йти шляхом, призначеним 
для нього Христом.

8. Проповідь
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1. #����	�

Інвентар: хустинки за кількістю учасників для зав’язування очей, ко-
робка сірників.

Кількість учасників: від шести до десяти.
Ведучий зав’язує гравцям очі, після чого розсипає на підлозі перед 

ними коробку сірників. Учасники із зав’язаними очима повинні зібрати 
якомога більшу кількість сірників.

Варіанти:
Можна проводити гру з кожним окремо на час — хто більше на- 3
збирає, той і переможець.
Можна змагатися парами. 3
Діти збирають сірники одночасно. 3

2. #�
�
�

Інвентар: хустинка на очі для сторожа, монети.
Кількість учасників: від п’яти чоловік.
Ведучий зав’язує очі одному з гравців, садовить його за стіл. Це — сто-

рож. На столі перед ним розкладені монети. Решта гравців після сигналу 
про початок гри тихо підкрадаються і намагаються зібрати монети. Сто-
рож не має права згрібати монети в одну купу.

Якщо сторож доторкнувся до гравця — той вибуває з гри, а його мо-
нети повертаються на стіл. Гравці не мають права створювати відволікаю-
чий шум і розмовляти.

Виграє той, хто назбирає більшу кількість монет за відведений час, або 
сторож, якщо виведе всіх гравців з гри й збереже в недоторканності своє 
багатство.

3. #%���� ����&���

Запропонуйте дитині із зав’язаними очима визначити рослину за запа-
хом або смаком. Для цього чудово підійде: ромашка, деревій, полин, м’ята, 
свіжий кріп, базилік, часник, цибуля, тощо. Можна також використати спе-
ції і прянощі: лавровий лист, запашний перець, гвоздику, корицю і т. д. Ви-
грає дитина, яка визначить найбільшу кількість компонентів.

4. '�
 ����* ��������...

У кожного з двох гравців є своя скриня або валіза, де складено різний 
одяг. Гравцям зав’язують очі. За командою ведучого вони починають одя-
гати речі зі скрині. Завдання гравців — вбратися швидко і стильно.

Конкурси із зав’язаними очима
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Такі, як є

Короткий зміст: Людина для інших може здаватися бездар-
ною, безглуздою, слабкою і взагалі невдахою. Але для Ісуса кож-
на людина цінна, адже за його порятунок заплачена висока ціна. 
Бог любить нас такими, які ми є.

Музикант. Посеред сцени на стільці сидить людина і грає на гітарі. Вона 
повинен грати дуже добре (або фонограма). Виходить Герой, підходить до 
гітариста і жестами просить його навчити грати на гітарі. Той погоджуєть-
ся і починає вчити. Але у героя нічого не виходить. Гітарист злиться, заби-
рає гітару, вішає на героя табличку з написом «БЕЗДАРНИЙ» і йде.

Спортсмен. Наступним на сцену виходить спортсмен. Він піднімає 
штангу чи гантелі, демонструє свої м’язи і т. д. Герой теж намагається 
підняти штангу, але у нього нічого не виходить. Спортсмен намагається 
щось йому показати, але потім, махнувши рукою, вішає на нього табличку 
«СЛАБАК» і йде.

Модель. На сцену виходить вродлива дівчина з люстерком. Вона по-
стійно чепуриться і дивиться в дзеркало. Герой підходить до неї і теж зази-
рає в її дзеркало. Дівчина показує, що у нього жахлива зовнішність, і знову 
милується собою. Герой намагається щось заперечити їй, але вона вішає 
на нього табличку «НЕПРИВАБЛИВИЙ» і йде.

Вчений. Наступна людина — вчений з книгами і в окулярах. Він нама-
гається щось пояснити Героєві, той навіть рахує щось на пальцях, але всім 
видом повинен показати, що нічого не розуміє. Учений вішає на нього та-
бличку «НЕДОТЕПА»(БЕЗГЛУЗДИЙ) і йде зі сцени.

Бізнесмен. Виходить бізнесмен з телефоном. Він щось говорить у 
трубку. Герой ходить навколо нього, роздивляється. Потім бізнесмен діс-
тає з кишені гроші, показує їх героєві. Той у свою чергу вивертає порожні 
кишені. Бізнесмен показує, що у нього є крута машина. Герой показує на 
велосипед. Бізнесмен вішає на нього табличку «НЕВДАХА» і виходить.

(Музика повільна)

Герой не знімає таблички і не звертає на них уваги. Він виходить напе-
ред, у розпачі схиляє голову, потім піднімає голову і молиться.

Входить Христос у білому одязі і знімає з нього всі таблички. Потім 
Він обнімає героя, і той стає радісним. Христос вішає на нього табличку 
«СПАСЕННИЙ». Вони разом ідуть.

Сценка
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Табірна гра
Гра — Бегемот. Члени команди стають у пари, їм зв’язують ліву і праву 

ногу й видають мішечки з борошном (можна використовувати шкарпет-
ки, наповнені 3-4 ст. ложками борошна). Поділіть дітей на команди (по 9-14 
дітей). Їхнє завдання зробити коло навколо пари наставників і швидко ра-
зом вигукнути назву своєї команди. Діти обов’язково ходять, тримаючись 
усією командою за руки. Завдання «пари» — не дозволити зімкнути коло 
команді. Кого вони ним зачепили мішечком, той вибуває із гри на 2-3 хв.

В цій грі є 3 етапи:
1. Пара наставників з відкритими очима.
2. Одному із пари закривають очі.
3. Обом закривають очі.
Судді підраховують, яка команда найбільше разів замикала коло.

Висновок. З широко відкритими очима ми впевнено крокуємо по жит-
тю. Нам легко даються різні випробування і нами швидко долаються пере-
шкоди. Так і було із Савлом: Бог його кликав, та він не чув. І тільки повніс-
тю осліпнувши, Савл змушений був зупинитися. Він почув правильний го-
лос, і з того дня йому жилося не так легко. Проте його духовні очі були вже 
широко відкритими. Савл без вагань був готовий проходити впевнено ви-
пробування, адже відчував, що Спаситель веде його земною дорогою, міц-
но тримаючи за руку.
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Біблійний урок
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Хі д у рок у

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

Вітання
Привітайте дітей із гарним днем. Можете запитати, що цікавого 

дорогою до недільної школи вони помітили. Зробіть учням комплі-
мент за те, що вони помічають красу навколо себе.

Спів
Можете заспівати пісню «Бачу Бога кожен день».

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. 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 
Брайля). Запропонуйте дітям прочитати написи. Запитайте, чому вони не 
можуть прочитати? (Бо заклеєні назви стрічкою). А чи є можливість ще 
якимось чином прочитати назви? (Вони, звісно ж, не зможуть, оскільки 
не знають про шрифт Брайля). Скажіть, що наприкінці уроку за бажанням 
вони зможуть прочитати «загадкові» назви.

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

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

3. 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.

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

Виберіть ту гру, яка найбільше підходить для ваших учнів, і приміщення, 
в якому ви проводите урок.
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«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-
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 залишилися. 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? Чому 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 допома-
гає у грі, не переживаючи при цьому, що, можливо, програє сам. У 
житті Бог теж ставить нас у різні умови, хоча і правила для всіх одна-
кові. 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, авторучка, олівець тощо (тканина має бути до-
волі грубою). Потрібно на дотик крізь тканину, не відкриваючи мішечка, 
відгадати, що в ньому є. Той, хто відгадує всі предмети, отримує приз.

Обговорення гри:

Чи сподобалася вам гра? "
Чи складними були правила? "
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Що ви змінили б у правилах? "
Яку роль у нашому житті відіграють очі, наш зір? "

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.

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

(Див. карту на сусідній сторінці).

6. 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!

7. 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 «випрошений». Він був досить не-
примітної зовнішності і зовсім не великого зросту. Один із пись-
менників давнини назвав його Homotricubitalis — людиною зав-
вишки всього лише три лікті. Його латинське ім’я, яким його нази-
вали 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 
роках. Павло йшов у Дамаск, щоб заарештовувати віруючих, 
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коли зустрів воскреслого Ісуса. Тепер він став Божою вибраною 
посудиною, «…щоб нести вістку Мою народам, і царям, і синам 
Ізраїля» (Дії 9:15). Три роки Павло звершував служіння в Дамас-
ку і проповідував Євангелію 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 втікали, а ті, хто не вірив у погрози, розпла-
чувалися життям. Чимало тих, хто повірив в Ісуса, змушені були 
втікати до Дамаска.

З іншого боку — Савл справді був людиною непорочною за 
законом, чоловіком із 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 (Іва-
на 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 кіломе-
трів 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, 
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тому Господь і забрав у нього зір, аби той міг сконцентруватися 
на побаченому і почутому, щоб нічого його не відволікало. І він 
настільки перейнявся, що не їв і не пив три дні. Це не було пове-
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!

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

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

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

че коротка довідка про даний 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 -праворуч. 
Цими ж знаками позначаються і букви українського алфавіту з 
додаванням спеціальних знаків. Різні комбінації шести крапок 
дають можливість позначати також цифри, розділові знаки, ма-
тематичні, хімічні й нотні знаки.
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10. 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? "

11. 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.

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

Вони зачитуються 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

13. 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 невидющим Савл? (три)
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7. Скільки днів не пив і не їв Савл? (три)
8. В яке місто йшов Савл? (Дамаск)
9. Як звали учня з Дамаску, 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…)

Розповідь біблійного вірша з посиланням. "

Розказати історію Савла найкращому дру- "
гу, чи братику, чи сестричці, або ж батькам 
за допомогою досліду «Удивительный трюк 
со стрелками, меняющими направление» 
https://goo.gl/PjwpZd.
Учні можуть поділитися тим, що Господь ка- "
зав їм через Біблію.

14. Оголошення

15. Молитва

Перед початком спільної молитви можна зачитати такі роздуми.

Макс Лукадо
Кожен день ми приймаємо рішення. Кожен день ми стоїмо перед вибо-

ром. Ми повинні вибрати одне або інше. Ми не можемо мати і те, й інше. 
Цей вибір 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
руйнування або розвиток; 3
скарги або досягнення; 3
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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
бажання 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 Богу, щоб вони ішли в одному напрямку з 
Ісусом.
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Час чудес

РАНКОВА ЛІНІЙКА

(Відділ аномальних (чудесних, паранормальних) явищ презентує). 
Координатор одягнений, як науковець, волосся дибки, білий халат, вели-
чезні окуляри, різне незрозуміле обладнання для 
пошуків чудес чи аномалій.

1. Молитва, пісня, вікторини на знання 
біблійного вірша. Показати фокус 
(або цікава загадка)

2. Фокус із зв’язаними руками (відео Фо-
кус1. avi, Фокус2. avi — що зможете 
осягнути. Щодо другого відео, то фо-
кус в тому, що він зав’язав собі ноги, 
не притискаючи їх, а тільки роблячи 
видимість. Тому, коли були зв’язані 
руки, він стискав ноги, і так посла-
блювалася мотузка на руках. Відео 
містяться в архіві, який можна за-
вантажити за посиланням https://goo.gl/kNX6MJ).

3. Завдання дня до вечірнього зібрання. Кожна команда на основі 
слайд-шоу (Слайд_1, у архіві за посиланням, папка «Сценка» — 
додатково можуть використовувати музику до слайду) готує іс-
торію про чудеса. Завдання дітей під час трансляції слайду: озву-
чувати складену ними історію.

4. Опитайте дітей, які чудеса з Біблії вони знають. Запитайте, чи 
було хоча б одне з них без Господнього впливу? Запросіть гостя, 
який став свідком надприродного явища.

5. Запрошений гість (обладнання — залізні головоломки, див. мал.1, 
2).

https://goo.gl/kNX6MJ
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В’язничний сторож (перебираючи головоломку). Доброго дня, шанов-
ні! Я працюю в’язничним сторожем у місті Филипи. І належу до заможного 
середнього класу населення, бо перебуваю на цивільній службі у римської 
влади. У моїй в’язниці було багато в’язнів. Але одного я ніколи не забуду. 
(Пропонує дітям головоломку, бажано викликати дитину, яка її не розбе-
ре) Спробуйте хтось це розплутати! Не вдається! Я так і думав (продовжує 
перебирати головоломку). Та одному із моїх в’язнів це вдалося без жодних 
зусиль, міцні кайдани впали самі собою, надійні замки моїх камер пороз-
кривалися якимось неймовірним чудом (повністю розділяє частини голо-
воломки і показує окремі детальки дітям). Проте це чудо ледь не позбави-
ло мене життя. Діти, для вас завдання: з’ясуйте, чому?

Для наставників: Згідно з римським законодавством, якщо 
ув’язнений здійснив втечу, тюремний наглядач повинен був при-
йняти смерть замість нього. Щоб уникнути ганебної страти, 
римський воїн, через вину якого втік ув’язнений, розплачувався 
своїм життям.

Біблійний урок

Майстер-класи

Обід

Тематичні ігри

Табірна гра (Див. додаток до дня 3)

Мал. 1, 2
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ВЕЧІРНЄ ЗІБРАННЯ

1. Пісня, молитва.
2. Вікторина (Додаток до дня 3 «Вікторина Питання-відповіді»).
3. Конкурси (Додаток до дня 3 «Конкурси»).
4. Сценка. Завдання для команд. Можете нагородити команду, яка 

найкраще і найцікавіше озвучила слайд.
5. Опитування дітей щодо загадки тюремного наглядача.

За що Павло потрапив до в’язниці? 3
Яке чудо відбулося у в’язниці у Филипах? 3
Чому це чудо могло коштувати життя вартовому? 3
Хто його врятував? 3
Як це чудо в подальшому вплинуло на життя наглядача? 3

6. Відділ чудесних (аномальних) явищ доповідає:
1. Ця в’язниця ніколи раніше не бачила таких воістину радіс-

них і добрих в’язнів.
2. Вони співали гімни для слави Господа опівночі, коли були 

міцно закуті в колоди у внутрішній в’язниці.

Координатор (додає): Коли християнин з Богом, він віль-
ний навіть у в’язниці, і навіть опівночі йому світло. У хрис-
тиянина ніколи не можна відняти віри в Бога і відчуття при-
сутності Ісуса Христа.

3. Павло був готовий відчинити двері порятунку тюремному 
вартовому, який його ув’язнив, забивши ноги апостолів у 
колодки.

Координатор (додає): Не був злопам’ятною людиною

Саме так Павло міг проповідувати Слово Боже людині, 
яка закувала його в кайдани.

4. Ми стали свідками двох чудес:
Двері темниці, в якій перебували апостоли, закривалися 

дерев’яним брусом, просунутим в два отвори. Подібним чи-
ном були виготовлені колоди, в які були заковані всі в’язні.  
Після молитви Павла і Сили стався неймовірний землетрус. 
Його поштовх вибив бруси з гнізд, в’язні звільнилися з ко-
лод, а двері темниці відкрилися.

Сторож, який став свідком цього чуда...
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Координатор (додає): До того ж, подвійного!

— як це подвійного?

Координатор (додає): Ну, крім того, що трапилося незви-
чайне природне явище, яке розкрило двері всіх темниць, 
жоден із в’язнів не втік.

— А й справді, це ще більше вплинуло на вартового, який 
усім серцем навернувся до Христа. Сторож на ділі довів щи-
рість свого навернення. Він одразу ж омив їхні рани і наго-
дував апостолів.

Координатор (додає): Якщо християнство не робить люди-
ну вдячною, то в неї немає справжньої віри. Якщо проголо-
шене навернення серця людського не підтверджується змі-
ною в його діяннях, воно вдаване і лицемірне.

Як висновок, можете зробити наочність на основі історії (Додаток до 
дня 3 «Притча»). Павло був неймовірною Божою людиною, яка під час 
різних випробувань не ламалася, а навпаки зміцнювалася і змінювала ди-
вовижним чином обставини навколо себе. Він був інструментом Божих 
чудес.

Попередьте дітей про морську тематику на наступний день. 
Завдання: прийти в одязі на морську тематику або вибрати 
вбрання чи аксесуар блакитного чи синього кольору. Найбільш 
оригінальний і близький до морської тематики костюм не за-
будьте відзначити подарунком.
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По залу передають торбинку із відповідями під музику. На кому музи-
ка зупиняється, той дістає відповідь на зачитане запитання.

Запитання (зачитується ведучим, або можна тягнути з іншої 
торбинки)

1. Ти часто прибираєш вдома?
2. Ти любиш виконувати домашнє завдання?
3. Чи ти часто відвідуєш MCdonald’s?
4. Ти любиш грати на музичних інструментах?
5. Ти любиш читати жіночі романи?
6. Ти вмієш вигулювати собаку?
7. Ти миєш посуд, коли його вже ціла гора?
8. Ти співаєш у ванні?
9. Ти розмовляєш уві сні?
10. Чи ти достатньо вихований і терпеливий?
11. Ти віриш у кохання з пергошо погляду?
12. Ти відчуваєш втому від шкільних уроків?
13. Ти віриш у чудеса?
14. Ти часто витрачаєщ гроші на дурниці?
15. Ти відвідуєш ляльковий театр?
16. Ти маєш почуття гумору?
17. Тобі подобається бавити маленьких дітей?
18. Ти вважаєш себе сором’язливим?
19. Ти часто танцюєш на самоті?
20. Ти часто критикуєш нашу владу?

Відповіді (розрізати і покласти в торбинку). Див. на наступ-
ній сторінці

Вікторина «Питання-відповіді»
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1. '�
 �
�
�	����� �
 ����	���?

Ведучий оголошує, що може відгадати, хто доторкнеться до маленько-
го дзеркала, що лежить на склянці з водою. Звичайно, при цьому він по-
винен відвернутися і не підглядати. Гравці збираються навколо склянки з 
водою і будь-хто доторкається до дзеркальця. Після цього ведучий підхо-
дить до гравців, знімає дзеркальце зі склянки і просить всіх вмочити вка-
зівний палець у воду. Потім він підходить до кожного і за допомогою дзер-
кала оглядає, як звисає з пальця краплина. Оглянувши всі краплі, він гово-
рить, хто доторкнувся до дзеркальця. Секрет цього фокуса: серед гравців 
у ведучого є помічник, який вмочував палець відразу після того, хто дотор-
кався до дзеркальця.

2. /�7��	�

Ведучий пропонує одному з дітей загадати якесь слово (будь-якої те-
матики) і сказати його своєму помічникові на вухо. Після цього помічник 
починає хаотично перераховувати будь-які слова, але коли доходить до за-
гадкового слова, ведучий каже «Стоп!» Весь секрет у тому, що ведучий 
домовляється з помічником, що той скаже заповітне слово відразу після 
чогось на чотирьох ногах. Це може бути будь-яка тварина, предмет меблів, 
головне — щоб було чотири ноги.

3. ;	 ������ �����, �� �
�	����8�� 	
������

Деяким глядачам роздають однакові конверти, всередині яких такі ж 
однакові порожні аркуші паперу. Фокусник просить кожного написати 
будь-яке запитання. Потім помічник фокусника збирає конверти із вкладе-
ними всередину аркушиками. Фокусник бере верхній конверт і, перш, ніж 
розкрити його, каже, яке запитання в ньому написано. Наприклад: «Яка 
буде завтра погода?» Фокусник відповідає на запитання і тільки після цьо-
го відкриває конверт, перевіряє, чи правильно він сказав. Виявляється, що 
правильно.

Потім фокусник точно так само поводиться з другим конвертом, з тре-
тім — і так до кінця, поки не прочитає все. Скептично налаштованим гля-
дачам пропонується вийти і перевірити, чи не вигадував чогось фокусник. 
Або ж можна просто запитати зал: «Хто написав це запитання?»

Відкриваю секрет фокусу. Насправді серед глядачів сидить один «по-
мічник». Його конверт із запитанням «Яка буде завтра погода?» кладеть-
ся на самий низ. Ведучий теж це знає. Саме він і повинен простежити, щоб 
цей конверт лежав унизу. Коли фокусник говорить, що написано в пер-
шому конверті, він називає відоме запитання. Коли ж він розкриває після 

Конкурси
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цього конверт, нібито перевірити, то читає, яке запитання там написано і 
називає його наступним, перед тим, як відкрити другий конверт. І так до 
кінця.

Це дуже ефектний трюк. Головне, не дайте цікавим глядачам не-
вчасно вас перевірити, поки фокус не закінчився.

4. #������	� 7
��

Перед учасником — «гора»: стіл, а на столі стілець. Йому кажуть: «Пе-
ред тобою Сінайська гора — святе місце, ти повинен зняти взуття і пере-
стрибнути». Учасник здивований. Зміст же в тому, що йому потрібно пе-
рестрибнути через своє взуття. Завдання учасника: знайти рішення.

5. <��=%������ =
	���

Запропонуйте загадати число від 2 до 10; помножити його на 9, склас-
ти цифри, складові отриманого двозначного числа, відняти 4 (тут вихо-
дить 5, але найголовніше ще попереду). Запропонуйте вибрати в алфавіті 
літеру, що відповідає отриманому числу (1-а, 2-б,…, виходить «д»). Далі, 
згадати країну в Європі на цю букву (Данія, як правило) і, нарешті, велика 
тварина на 3 букву з назви країни (абсолютна більшість загадують носоро-
га). Далі, зробивши розумне обличчя і витримавши паузу, треба сказати: 
«У Данії носороги не водяться».
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Притча

Приходить учень до Вчителя і каже: «Вчителю, я дуже втомився, у мене 
таке важке життя, такі труднощі і проблеми, я весь час пливу проти 

течії, у мене більше немає сил… Що мені робити?»
Вчитель замість відповіді поставив на вогонь три однакові посудини з 

водою. В одну кинув морквину, в іншу поклав яйце, а в третю засипав зер-
на кави. Через деякий час він вийняв із води морквину та яйце й налив у 
горнятко каву.

«Що змінилося?» — запитав він учня
«Яйце і морква зварилися, а зерна кави розчинилися у воді,» — відпо-

вів учень.
«Ні, — сказав Учитель. — Це лише зовні так здається. Подивися: твер-

да морква, побувавши в окропі, стала м’якою і піддатливою. Крихке і 
рідке яйце стало твердим. Зовні вони не змінилися, вони лише змінили 
свою структуру під впливом однаково несприятливих обставин (випро-
бувань) — окропу. Так і люди — сильні зовні можуть розклеїтись і стати 
слабкими там, де крихкі і ніжні лише затвердіють і зміцніють».

«А кава?» — запитав учень.
«О! Це найцікавіше! Зерна кави повністю розчинилися в новому во-

рожому середовищі і змінили його: перетворили окріп в чудовий аромат-
ний напій.

Є особливі люди, які не змінюються через обставини, а змінюють самі 
обставини, перетворюючи їх на щось нове і прекрасне, отримуючи ко-
ристь і знання із ситуації».
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1. Талант — шоу. Діти по командах готуються до міні-фестивалю під на-
звою «Талант-шоу». Їхнє завдання — підготувати невеличкий майдан-
чик, «їхню зону», де вони представлятимуть свої таланти (це можуть 
бути фокуси, якісь цікаві вправи, речі, які іншим важко повторити, 
сюрприз для глядачів і т. п.). Журі — решта незадіяної команди. Потріб-
но обов’язково фотографувати чи знімати на камеру виступи, а на ве-
чірньому зібрані оголосити команду-переможця (висвітлюючи на екра-
ні те, за що саме діти отримали нагороду).

Примітка: обираючи цю гру, бажано дітей заздалегідь попередити, 
тобто ввечері другого дня варто сказати про такій захід, особливо 
якщо табір денний.

Висновок (на вечірньому зібранні після обрання і нагоро-
дження переможців). Кожного з нас Бог наділив особливими 
талантами. І важливо, щоб вони використовувалися на благо 
для нас, а не на шкоду. Ми бачили багато різних номерів і пре-
зентацій. І дуже приємно, що ви докладали зусилля, щоб вияви-
ти себе / вашу команду. Бог одного разу також явно себе пока-
зав, порушивши засуви замків в’язниці, використовуючи силу 
природи. Підкажіть, яку? (Відповіді дітей). Саме так — земле-
трус. В Господній владі — і небо, і земля, тому, довірившись по-
вністю Йому, ми з вами і самі станемо учасниками Божих чуд у 
своєму житті.

2. Захоплення прапора (зруйнувати вежу суперника). Територія ді-
литься на 3 частини. Дві ділянки для команд-суперників, а третя — ней-
тральна. Кожній із команд даються порожні коробки, з яких вони повин-
ні збудувати вежу. Завдання суперника — розібрати вежу. Кожну короб-
ку діти несуть на нейтральну зону і там складають вежу. Коли вони підбі-
гли і доторкнулися коробки, їх уже ніхто не може зачіпати, вони спокій-
но несуть її на нейтральну територію. Команди повинні охороняти свою 
територію і не дозволити добігти суперникам до своєї фортеці. Перема-
гає команда, яка першою розбере вежу противника і збудує свою. Ко-
робки команд-суперників обов’язково потрібно позначити по-різному 
(наприклад, іншим кольором).

Примітка. Команд може бути 2 і більше. На нейтральній території 
вони мають змогу будувати вежу з коробок різних команд. Головне, 
щоб не обманювали й не будували зі своїх коробок.

Табірна гра (на вибір)



73

День №3ДОДАТКИ | 

Висновок. Чи легко було здобути перемогу у цій грі? З якими 
труднощами ви зіштовхнулися? (Відповіді дітей). Що було лег-
ше: зруйнувати вежу суперника чи побудувати свою? (Відпові-
ді дітей). До всього треба докладати зусилля, щоб отримати ви-
нагороду. У сьогоднішній історії наш ранковий гість, в’язничний 
сторож, став свідком неймовірного чуда. Міцні засуви і кайдани, 
які охороняли його в’язнів, просто поспадали. Проте певні зу-
силля докладав Павло: навіть у дуже скрутних обставинах, коли 
небезпека постійно йшла за ним, він повністю всю надію покла-
дав на Бога. Скажіть, чи легко відпустити свій страх і повністю 
довіритися Богові? (Відповіді дітей). А наш Павло довіряв без 
жодних сумнівів Господу, за що у відповідь став свідком і учас-
ником неймовірних Божих див, і відчував Божий супровід по 
земній дорозі. Для Бога немає нічого неможливого.

3. Поле чудес. На всій території розкидані «чудеса», яких в природі не 
буває, завданням дітей (попередньо поділених на команди) — знайти і 
записати всі чудеса. Наприклад:

1. В шкірку банана всадити морквину.
2. Комусь із членів команди приклеїти на лобі грибочок або щось 

незвичайне.
3. На гілку фруктового дерева причепити гілку ялинки, овоч, цу-

керку, гроші.
Розмістіть «чудеса» на всій території табору. Перемагає команда, яка 

першою заповнила весь список.

Примітка. Наголосіть, що «чудеса» знімати не можна, щоб не дис-
кваліфікувалася команда.

Висновок. Сьогодні у грі ми побачили речі, які в повсякденно-
му житті не трапляються, і здавалося б, взагалі такого не буває. 
Таке ж відчуття мав і наш ранковий гість — в’язничний сторож, 
з ним відбулися речі, від яких він не міг оговтатися, щоденна бу-
денність вмить змінилася на неймовірне дійство. Міцні засуви і 
кайдани, які роками сковували в’язнів, вмить поспадали, як сухе 
листя з дерев. Після цього чуда звичне життя сторожа змінило-
ся назавжди.
«І Бог чуда чинив надзвичайні руками Павловими, так що навіть 
хустки й пояси з його тіла приносили хворим, і хвороби їх кида-
ли..» (Дії Апостолів 19:11,12) 
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Хі д  у рок у

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Вітання. Зустрічайте дітей у класі приязно, з посмішкою і турботли-
вими запитаннями — всім приємно, коли ними цікавляться, особливо 
діткам. Будьте щирими й привітними (постійно моліться, щоб Господь 
учив вас більше любити кожного учня). Можна заспівати пісеньку з діт-
ками, яку вони люблять (нехай виберуть самі).

2. Молитва. Моліться з дітьми на початку уроку. Запитайте, можливо, 
хтось із них має особливі потреби, покажіть діткам на власному прикла-
ді, що все варто розпочинати з молитви.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

3. Перевірка домашнього завдання. Трішки пригадайте тему мину-
лого уроку, запитайте,чи виконали всі домашнє завдання.

4. Гра-зачіпка
Обиріть із присутніх 3-4 дітей. Можна поділити їх на дві команди. 

В рядок на столі виставте порожні пластикові стаканчики. Кожному грав-
цю дайте одну повітряну кульку. Гравець повинен якомога швидше на-
дути кульку і струменем повітря з неї збити зі столу якнайбільше стакан-
чиків. Перемагає та команда чи той гравець, який впорався із завданням 
швидше, тобто збив усі стаканчики. 

(Після цього потрібно зро-
бити висновок, що для Бога 
немає нічого неможливого. 
Як легко стаканчики падали 
від струменя повітря, так 
само легко Бог руйнує будь-
які перепони на шляху Своїх 
дітей).
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5. Бесіда для зачіпки.
Поставте діткам 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 подія-
ми і всім, що ми бачимо довкола, Хто Творець всього, знає для всього 
час, і робить усе якнайкраще. Поміркувавши, 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 немає діла до нас? Тоді по-
чинаємо сумувати. А що ж нам ще робити в таких обставинах?

6. Знайомство 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. Читається 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. Існують ще й інші сфери, де від нас 
вимагається вправляння в задоволеності — це наші фізичні недуги, нещас-
тя, нестатки, випробування чи навіть переслідування. Такі обставини час-
то 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 — «Будь-
те життям не грошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте. Сам бо сказав: 
Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе!» (До Євреїв 13:5). Невдо-
волення — це найбільший з поміж усіх диявольських гріхів, і давати йому 
волю означає підняти бунт проти Бога. Павло і Сила як справжні христия-
ни смиренно 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. Євангелія свідчить, що під час народження Хрис-
та співали ангели на небі (див. Луки 2:13-14). Відомо також, що після таєм-
ної Вечері учні із Христом, заспівавши, пішли на Оливну гору (див. Матв. 
26:30). Пізніше апостол Павло, звертаючись до Церкви, також акцентував 
увагу на необхідності музики та співу в громадах: «...З вдячністю співаючи 
Богові у своїх серцях псалми, прославлення, духовні пісні».

Експериментальними даними підтверджується вплив, який чи-
ниться музикою на психофізіологічні процеси, що протікають 
в організмі слухача. Музика здатна підсилити метаболізм у тілі, 
впливає на ритм серцевих скорочень, прискорює дихання, впли-
ває на біоритми, дає таким чином фізичну основу для генезису 
емоцій. Тобто при співі псалмів, духовних пісень понижуються 



78

День №3 | ДОДАТКИ

емоційні переживання. Біоритми тіла, збалансувавшись у такий 
спосіб, допомагають людині дійти до стану душевного та емо-
ційного 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 допомагати 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 по-
просіть, щоб вони не перегортали аркуші. Коли всі отримають завдання 
і будуть готові виконувати його (потурбуйтеся, щоб у кожного були олі-
вець чи ручка), нехай всі разом перегорнуть аркуші. Першим трьом ді-
тям, які розшифрують вірш найшвидше, вручіть приз.

Завдання: Обведіть кожну третю літеру й випишіть вірш.

арБоло впденллдя івБгшоенгтиа йцннгедбмюба 
ьтншгенрмпмосчжівлолиджвепокаї ціжувадлдрпнаконрї 

зжрхєегочпаі!

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

9. Закріплення вивченого 
матеріалу. Заздалегідь під-
готуйте на ватмані кишеньки 
для запитань і призів. Його 
вигляд має бути приблизно 
такий:

(Можна робити кількість кише-
ньок більшою, якщо дітей у класі 
більше).
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Запитайте 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 за чергою 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, як ще у Франції, в недільній школі, йому розповідали 
про те, що у слухняних дітей є добрий Друг і могутній Захисник. І ось од-
ного 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 дня опустив 
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 вечора жінка розповіла своїм друзям про лист маленького емі-

гранта. Вони, не вагаючись, вирішили допомогти цій бідній родині і ста-
ли збирати, хто що міг: теплі речі, продукти, гроші. Вийшла велика і важ-
ка посилка. До неї поклали лист, в якому писалося, що все це надсилаєть-
ся Жану від імені Господа Ісуса Христа. Посилка була відправлена за адре-
сою, 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.

10. 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.

11. Оголошення

12. Молитва
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Світ мандрів

РАНКОВА ЛІНІЙКА

1. Молитва + пісні

2. Вікторина на знання золотого вірша. Запропонуйте командам 
проспівати вірш на відому їм музику (наприклад, гімн табору чи Укра-
їни). Команди можуть кілька хвилин потренуватися. Оберіть журі для 
визначення найкращого аранжування.

3. Конкурс «Танграмс». Сформуйте дві команди по 3-4 людини. Деталі 
бажано зробити на А3 чи А2 форматі. Їх потрібно викладати на дошці чи 
мольберті, щоб зал бачив. Одна людина викладає з деталей фігуру за по-
ясненням своєї команди. Решта учасників пояснює за малюнком, який 
бачить ще й зал. Виграє команда, яка найшвидше складе фігуру.
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4. Розповідь врятованого з корабля
Двоє юнаків із команди допомагають вийти моряку (врятованому — 

далі В). «В», увесь мокрий, входить, озираючись, не розуміючи, де він пере-
буває. Його садовлять на стілець і вкривають ковдрою, щоб той зігрівся.

КО ОРД И НАТОР: «Друже, що з тобою трапилося? Чому ти увесь 
мокрий?»

ВРЯТОВА Н И Й:  «Я нічого не пам’ятаю.»

КО ОРД И НАТОР:  «Зовсім, зовсім нічого? Нічогісінько?»

ВРЯТОВА Н И Й:  «Пам’ятаю, як отямився в морі, зачепившись за 
дерев’яну колоду, що і врятувало мене. Я кіль-
ка днів дрейфував, не знаючи, що трапилося зі 
мною, куди я пливу і звідки. Все немов у тума-
ні. Я вже зовсім знесилився, і молився, щоб хоч 
якось урятуватися. Я вже навіть почав проща-
тися із життям, як раптом побачив землю. Ваші 
друзі допомогли мені вибратися з води і довели 
мене сюди».

КО ОРД И НАТОР:  «Жах, навіть не уявляю, як це дрейфувати у від-
критому морі, не знаючи, що відбувається. А як 
вас звати, ви пам’ятаєте?»

ВРЯТОВА Н И Й: «Ні, не пам’ятаю.»

КО ОРД И НАТОР:  «Хм…Як же вас доправити додому? А хоч якісь 
зачіпки ви можете надати, щоб ми могли вам 
допомогти?»

ВРЯТОВА Н И Й: «На жаль, ні. Все — як у тумані! І скільки б я не 
намагався, нічого не можу пригадати. Хоча.. за-
ждіть.. (дістає з кишені мокру зім’яту карту, на 
якій майже нічого не видно, окрім кількох цифр 
і букв). Це лежало у моїй кишені. Можливо, це 
вам допоможе?»

КО ОРД И НАТОР:  (роздивляється обережно карту): «Навіть не 
знаю. Тут дуже важко щось розібрати»

ВРЯТОВА Н И Й:  «Що ж робити? Це єдина моя зачіпка!»

КО ОРД И НАТОР:  «Можливо, щось і вдасться. У нас у цьому таборі 
зібралися дуже талановиті й кмітливі дослідни-
ки. Я думаю, що до вечірнього зібрання ми мати-
мемо всю картину подій, що з вами трапилося».
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5. Завдання дня для дітей: до вечірнього зібрання зібрати і підготува-
ти моряка до плавання (моделлю моряка може бути будь-хто з команди). 
Для екіпіровки надаються сині сміттєві пакети, скотч, картон і т. п.

Біблійний урок (Див. додаток в кінці дня)

Майстер-класи

Обід

Тематичні ігри (Див. додаток до дня 4)

Табірна гра

ВЕЧІРНЄ ЗІБРАННЯ

1. Молитва+пісня («Наш корабль плывет..»)
2. Дефіле у костюмах моряків. Визначення найкращого костюма.
3. Обрання найкращого плоту чи нагородження за табірну гру.
4. Конкурс (Див. додаток в кінці дня 4)
5. Молитва — це найперша річ, яку слід виконати перед будь-яким 

заходом, подією чи рішенням. Жоден наш досвід чи впевненість 
ніколи не забезпечать вдалого результату, якщо там не буде Бога. 
Тільки з Ним ми маємо владу на землі, на морі і навіть у повітрі. 
Для Бога немає нічого неможливого.

6. Відділення міграційної служби (ВМС) опитує дітей:

Привіт, мандрівники, сьогодні нам випала важлива місія — відновити 
спогади моряка. Отож, запитання:

1. Куди плив Павло? В яку країну і в яке місто?
2. Скільки приблизно чоловік перебувало на борту корабля?
3. Що сталося на морі?

Дякую, зараз наш врятований поділиться спогадами.
Р ОЗПОВІ Д Ь МОРЯ КА (читає все із журналу) — О, я вже майже все згадав. 

В цьому журналі містяться замітки нашого капітана 
про все, що відбувалося на борту. Він пише про од-
ного із ув’язнених, що сильно відрізнявся від інших. 
Його звали Павло. Капітана дуже зацікавив і водно-
час злякав цей чоловік. В’язень, не зважаючи на кай-
дани, поводився дуже мужньо і гідно. І що було най-
дивнішим? Ще перед виходом у море він попередив 
нас про небезпеку. «О мужі! Я бачу, що буде плавба з 
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перешкодами та з великим ущербом не лише для ван-
тажу й корабля, але й для наших душ».

Але я не повірив йому, у нас працювала досить до-
свідчена команда, а мій стерничий наполягав на тому, 
що все буде добре. Я бачив, як цей Павло часто мо-
литься до свого Бога. Мене це лякало, адже я відчу-
вав, що це не просто якась церемонія, а справжня 
віра в Живого Бога. Після штилю сталося неймовір-
не: спокійне море вмить перетворилося на страш-
ний шторм. Нас 14 днів кидало по Адриатиці. Мій до-
свідчений стерничий повністю втратив контроль над 
судном.

У темряві ми почули шум далекого прибою і кину-
ли з корми якоря, щоб уповільнити дрейф судна й не 
розбитися на невидимих в темряві скелях. Моя ко-
манда намагалася рятуватися на човні, який, звичай-
но, не міг вмістити двісті сімдесят шість чоловік, що 
перебували на борту судна. Але цей Павло зупинив 
їхній план. Моряки команди повинні або загинути 
разом з усіма, або врятуватися разом з усіма. Він узяв 
командування на себе.

А ще найдивнішим було те, що він наказав нам сіс-
ти і поїсти.

ВМС:  В таких обставинах?

КО ОРД И НАТОР:  Все правильно. Павло був не з тих, «думки яких на-
стільки поглинуті божественним, що вони непридат-
ні для земного». Він знав, що голодні люди слабкі, і 
він зібрав усіх на судні й запропонував поїсти.

МОРЯ К (продовжує читати): Раптом посеред бурі ми див-
ним чином заспокоїлися. Ця Божа Людина не до-
зволила нам впасти у відчай, а запевнила, що наша 
доля — в руках Божих. Він переконав нас, що ми не 
загинемо і всі спасемося. Що за дивна людина!

ВМС:  Найбільшу користь приносять людству ті, хто збері-
гає у важких обставинах спокій, тим самим надаючи 
іншим упевненість.

КО ОРД И НАТОР: Павло був саме такою людиною. Кожен християнин 
повинен бути стійким і твердим, коли інші люди впа-
дають у відчай.
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МОРЯ К (продовжує читати): Тут записана остання цитата, 
але я не можу її розібрати. Діти, підкажіть, що озна-
чає Приповісті 3:5. («Надійся на Господа всім своїм 
серцем, а на розум свій не покладайся»).

(Закриває журнал). Павло ж казав, що ніхто не заги-
не. Навіть я врятувався. Дякую за допомогу у віднов-
ленні втрачених фрагментів моєї пам’яті.

ВМС:  Наша місія також закінчилася, адже всі події тієї по-
дорожі з’ясовано. І ми ще раз переконалися, що з Бо-
гом жодний шторм і буря не страшні.

Проповідь.
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У 2 склянки наливають різні напої (наприклад,  «Кока-Кола» і 
«Спрайт»). Гравцям заздалегідь пояснюється, у кого яка склянка. Потім 
їм зав’язують очі, повертають 2-3 рази навколо своєї осі і знову ставлять 
обличчям до склянок. Діти повинні підійти до склянки, випити свій напій, 
не розливши його.  Найцікавіше в тому, що склянки потрібно поміняти 
місцями.   

>���
���� �7��

1. Очистити картоплину так, щоб шкірка утворювала безперервну 
стрічку. Перемагає той, у кого стрічка найдовша.

2. Обрізати картоплину так, щоб вийшов куб. Перемагає той, у кого 
вирізаний багатогранник більше схожий на куб.

3. Нарізати картоплю соломкою певної довжини так, щоб вийшло 
якомога більше соломинок.

07�� � �
�
8

1. Загасити свічку за допомогою водного пістолета.
2. Діти повинні наповнити склянки водою за допомоги піпетки, пе-

реливаючи воду з  іншої посудини.  Перемагає той, хто швидше 
впорається із завданням.

/��	��� ���%��

Обладнання: таця, на якій розкладено 10-15 предметів (ключі, моло-
ток, цвях і т.д.). Оберіть 2-3 учасників. Покажіть їм тацю. Потім учасники 
мають вийти чи відвернутися. Ви ж  у цей час повинні забрати один пред-
мет із таці. Хто перший відгадає, що зникло, той отримує 1 бал. На друго-
му етапі конкурсу додавайте новий предмет. Перемагає учасник з найбіль-
шою кількістю балів. 

Конкурси
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Табірна гра (на вибір)

1. " 
*�	�� �
7����

Дітей ділять на команди. Кожній із них надається список із 15 позицій з 
підказками (див. малюнок списку слів, які треба вписати). По всій терито-
рії табору розкидані спогади моряка (малюнок компаса, штурвалу, корми і 
т. п. Усі малюнки і речі підписані). Завдання команд — якнайшвидше запов-
нити список. Цей список обмінюється на координати (або на малюнок те-
риторії із позначеним місцем), за якими діти знайдуть бортовий журнал.

1. ___   ___   ___   ___   ___   А  ___  
2. ___   ___   ___   ___   ___   ___  ___  ___  И  ___ 
3. ___   О   ___   ___   ___   
4. ___   А   ___   ___   ___   
5. ___   ___   ___   К   
6. ___   ___   И   ___   ___   
7. ___   ___   Ф   
8. ___   ___   У   ___   ___   
9. ___   ___   ___   П   ___   ___  
10. ___   Л    ___   ___   
11. ___   ___   ___   Ь   ___   ___  ___  
12. ___   ___   ___   Р   
13. ___   О   ___   ___   ___   ___  ___  ___
14. ___   ___   ___   Т   ___   
15.  Ш   ___   ___   ___   ___   

Запечатаний журнал віддайте моряку, який його відкриє вже на вечір-
ньому зібранні. Він повинен зробити висновок (розповісти свою істо-
рію) і нагородити переможців.

Табірна гра
Знайти координати журналу. Заповнивши список (мал.1. Спогади), 

перша команда отримує координати місця, де захований журнал. (Приклад 
координат: початкова точка — вхідні двері церкви, поверніться спиною до 
дверей, зробіть 5 кроків в напрямку воріт, 10 кроків ліворуч, під першим 
деревом знайдіть схованку). Журнал слід одразу ж вручити моряку.

2. >
�	��� �� 	����� 	
������

Діти повинні з підручних матеріалів виготовити корабель.

1. ШТУРВАЛ
2. ВІТРИЛЬНИК
3. КОРМА
4. ПАРУС
5. МАЯК
6. ХВИЛЯ
7. РИФ
8. АКУЛА
9. КОМПАС
10. ПЛОТ
11. ДЕЛЬФІН
12. ЯКІР
13. КОРАБЕЛЬ
14. КАРТА
15. ШТОРМ

Список слів (діти вписують 
у відповідні клітинки слова)

Мал. 1
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Біблійний урок

ЛІТЕРАТУРА ДО УРОКУ:

������/��	. �	
�. �. �����
. — �.: ���, 2014. 
&
��� �����$��� �F����� ������. — 1998. 
j����� ����� �	
 �����H//   http://cikavo.net/cikavi-fakti-pro-italiyu/.
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БІБЛІЙНА ОСНОВА

B�I $����? ��
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��� 27:1-44

НАЙВАЖЛИВІША ДУМКА УРОКУ
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ОБЛАДНАННЯ
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Хі д  у рок у

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

Вітання з дітьми.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Молитва дітей

2. Перевірка домашнього завдання

3. 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. Хелло

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. 8В. 9. В. 10. Б

4. Відео про найвідоміші місця Італії
Дізнавшись про Італію, пропоную разом подивитися на ті місця, які 

вважають найпривабливішими в цій країні.

5. Знайомство дітей з темою уроку
Сьогодні ми говоритимемо про те, як апостол Павло також мандрував 

по Італії. Проте подорож ця 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!

6. Виклад нового матеріалу. Читається 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 Рима. 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. У ньому їхало 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 27:10).

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 добрим 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 говорив про одне: в подібних бурях усі кораблі то-
нули, 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 
неможливим для людей: «О мужі, тож треба було мене слухатися та не 
відпливати 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 про-
рік: „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 ві-
рую Богові, що станеться так, як було мені сказано. І ми мусимо наткну-
тись на острів якийсь». (Дії 27:21-26).
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В 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.

7. Закріплення матеріалу

Гра «Мандрівка з перешкодами»
Для того, аби краще запам’ятати історію, практично закріпити вивчену 

істину, можна приготувати гру «Мандрівка по біблійній історії». Для цьо-
го на ватмані намалюйте схему, яка подана в зразку (Див. додаток в 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: 
пропустити 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).



93

День №4ДОДАТКИ | 

Червоний "  — пригадай (діти витягують одну із червоних карток. 
На кожній картці написані запитання за біблійною історією, на 
які потрібно відповісти).

Запитання на зелених картках

1. Однокласники вирішили прогуляти урок. Як потрібно тобі по-
ступити в цій ситуації, аби виявити послух Богу?

2. Мама попросила прибрати в кімнаті, а ти збирався в цей час іти 
з друзями до кав’ярні. Як потрібно тобі поступити в цій ситуації, 
аби виявити послух Богу?

3. Ти отримав «2» і не хочеш розповідати батькам про цю оцінку. 
Як потрібно тобі поступити в цій ситуації, аби виявити послух 
Богу?

4. Бабуся попросила допомогти нести важкі сумки, а ти запізнюєш-
ся на зустріч з друзями. Як потрібно тобі поступити в цій ситуа-
ції, аби виявити послух Богу?

5. Тато попросив допомогти йому в ремонті холодильника, а ти 
збирався пограти з друзями у футбол. Як потрібно тобі поступи-
ти в цій ситуації, аби виявити послух Богу?

6. Мама попросила перевдягнути молодшу сестричку, а ти хочеш 
подивитися улюблений серіал. Як потрібно тобі поступити в цій 
ситуації, аби виявити послух Богу?

7. Бабусі не вистачає грошей на ліки, а ти збираєш кошти на нові 
навушники. Як потрібно тобі поступити в цій ситуації, аби ви-
явити послух Богу?

8. Друзі йдуть на прем’єру фільму в той час, коли в тебе недільна 
школа. Як потрібно тобі поступити в цій ситуації, аби виявити 
послух Богу?

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 Рима?
7. Чому моряки не вірили Павлу?
8. Чому Павло був упевнений у тому, що ніхто не загине?
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8. Вивчення золотого вірша
Роздрукуйте карту Італії (Див. додаток в кінці уроку). На звороті на-

пишіть біблійний вірш. Розріжте малюнок на частини-пазли. Діти повинні 
скласти карту, прочитати вірш і вивчити його напам’ять.

III.ПІДСУМОК УРОКУ

В 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 Істину, 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 Тому 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 місіонер-
ського будинку, і там проповідник розповідав про одну добру людину, Ісу-
са. Отож, я хочу з’ясувати, чи правду про Нього казали. 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 про Христа почули інші, коли я прику-
тий 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?»

Тому 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 увагу 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 усі 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 буду продовжуватиму тут 
свою роботу. Я хочу утримувати свій погляд на Ньому. Для такого хлоп-
чика, 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 же 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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9. 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 Богу?

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Субота

10. Оголошення

11. Молитва
Помоліться про те, щоб бути слухняними Богу завжди, навіть тоді, 

коли інші люди цього не розуміють
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День 5

Невдала змова вбивства

РАНКОВЕ ЗІБРАННЯ

(підготувати територію: позначити на місця «Безпечно \ Небезпеч-
но». Групи проводять урок на незвичному для них місці — під знаком 
«Безпечно»).

1. Пісня + молитва

2. Представлення золотих віршів й опитування за матеріалом 
попередньому уроку

3. Конкурс

4. Завдання дня. Скласти слово (з 5-ти літер). По всій території табору 
на місцях «Безпечно» сховані клаптики паперу із зашифрованою літе-
рою. В кожної команди — свій колір клаптика. Наголосіть дітям, що у 
випадку недобросовісного пошуку з боку іншої команди (наприклад, при-
ховування чи псування папірців іншої команди), дана команда автома-
тично буде дискваліфікована. Перемагає та група, 
яка швидше складе слово. Наставники можуть до-
помагати. Правильним посиланням із зашифрова-
ною літерою є вірш, в якому згадується слово «НЕ-
БЕЗПЕКА». Правильно складене слово команда 
таємно говорить координатору. На вечірньому зі-
брані буде оголошена команда-переможець.

5. Юнак щось на вухо сказав координатору.
Координатор: «Мені передали вкрай важливу ін-

формацію — Павло у небезпеці». Відразу після цих 
слів звучить сирена (евакуація) Відео 1, яке можна за-
вантажити за посиланням: https://goo.gl/rb8Lts. Оголошується термінова 
евакуація у відведені безпечні місця.

https://goo.gl/rb8Lts
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Групи з наставниками розходяться на урок в «інше» заздалегідь при-
готовлене місце.

Біблійний урок

Майстер-класи

Обід

Тематичні ігри

Табірна гра (Див. додаток до дня 5)

ВЕЧІРНЄ ЗІБРАННЯ

1. Молитва
2. Пісні
3. Конкурс «Неправильна відповідь». (Див. додаток до дня 5)
4. Гумористична сценка «Велика таємниця» (Див. додаток 

до дня 5)
5. Конкурс (Див. додаток до дня 5)
5. Відділ розкриття таємних змов — ВРТЗ (входять люди, одягнені в 

чорне, в темних окулярах):
— Доброго дня, діти, ми розслідуємо таємну змову. І нам по-

трібна певна допомога від вас. До нас дійшла інформація, що ви 
непогано обізнані в цій справі.

— Отож, яка команда першою розгадала зашифроване сло-
во (Див. додаток «Зашифроване слово» в кінці дня 5)? Це слово 
становило небезпеку для Павла.

Нагородження команди, яка першою склала слово. 
(«Херем»).

— А хтось знає, що це слово означає? (Відповіді дітей).
Херем — перекладається як клятва, обіцянка. Чоловік, який 

давав таку клятву промовляв: «Та будь я проклятий Богом, якщо 
не зроблю цього». Сьогодні ви дізналися про те, що близько 40 
юдеїв заприсяглися вбити Павла. Вони в деяких обставинах ви-
правдовували вбивство, якщо це стосувалося їхньої релігії чи мо-
ралі. Ці сорок чоловік готові були не їсти і не пити, стати відлуче-
ними від Бога до тих пір, поки не вб’ють Павла.

— Хто допоміг розгадати таємну змову?
Все правильно! І в той же час ми дізналися, на що був гото-

вий піти римський уряд для забезпечення неупередженого пра-
восуддя. Павло був усього лише в’язнем, але він був римським 
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громадянином. Тому тисячник спорядив сильний військовий 
конвой, щоб у безпеці доставити Павла в Кесарію на суд прави-
теля Фелікса.

(Вийти з Єрусалима апостол повинен був у супроводі двох сот-
ників і чотирьохсот сімдесяти піших і кінних воїнів під покро-
вом темряви о 9 годині вечора).

— Всім дуже дякуємо, нам саме бракувало деяких фактів, щоб наре-
шті закрити цю справу. Гарного вам вечора. І будьте чемні, ми за вами 
спостерігаємо!

Координатор:  Як ми бачимо на Божий план щодо Павла не зміг впли-
нути ні херем, ні ув’язнення, ні жодні таємні змови. На 
щастя, ці сорок юдеїв були такими ж балакучими, як і 
наша жіночка зі сценки, не змогли втримати в таємни-
ці своєї змови — що і врятувало життя Павла. Навіть у 
небезпечних обставинах, коли здається, що вже виходу 
немає, Бог завжди поведе шляхом, про який наш розум 
і гадки не мав.
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Завдання. Викликаються 3-4 добровольці. Ведучий швидко ста-
вить запитання першому гравцю, який повинен швидко відпо-
вісти. Якщо він замешкався на 2-3 секунди, то виходить з гри. 
Гравець повинен швидко давати неправильну відповідь, яка не 
повторюється.

Запитання:

1. Столиця України. (Київ)
2. Де знаходяться очі? (На голові)
3. Скільки коліс в автомобіля? (Чотири)
4. Супутник планети Земля. (Місяць)
5. Де знаходиться Ейфєлева Вежа? (У Парижі)
6. Скільки пальців на одній руці? (П’ять)
7. Друг Вінні Пуха. (П’ятачок)
8. Найдовша річка у світі (Ніл)
9. Коли співають колядки? (На Різдво)
10. Скільки у кота вух? (Два)
11. Президент України. (Порошенко)
12. Де знаходиться статуя свободи? (У Нью-Йорку)
13. Як звали кота з мультика «Простоквашино»? (Матроскін)
14. Чим ми розмішуємо цукор в чашці? (Ложкою)
15. Два кінця, два кільця, посерединці — цвяшок. (Ножиці)
16. Президент США. (Трамп)
17. Де живе королева Єлизавета. (У Великобританії)
18. Висить груша, не можна з’їсти. (Лампочка)
19. Перша планета від Сонця. (Меркурій)
20. З чого починається театр? (З гардеробу)
21. Скільки коліс у мотоцикла? (Два)
22. При скількох градусах кипить вода? (100 градусів за Цельсієм)
23. У якій країні знаходиться Лувр? (У Франції)
24. Вона буває білокачанна та цвітна? (Капуста)
25. Чоловік кози. (Козел)
26. Дружина барана. (Вівця)
27. З чого зроблений колобок? (З борошна, з тіста)

Конкурс «Неправильна відповідь»
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28. Що зображено на логотипі компанії Apple? (Яблуко)
29. Кохана Ромео. (Джульєтта)
30. Якого кольору прапор України. (Жовто-блакитний)

Додаткові запитання

1. Де живуть білі ведмеді?
2. Чим шиють одяг?
3. Що росте у людини на голові?
4. Де росте буряк і капуста?
5. Що п’ють від спраги?
6. Лондон — це столиця якої країни?
7. Чим слухає людина?
8. Скільки букв в російському алфавіті?
9. Чим закінчується урок у школі?
10. Де ми купуємо хліб?
11. Куди птахи відлітають восени?
12. Скільки буде п’ять плюс п’ять?
13. Що ми носимо взимку?
14. 8 березня — це чиє свято?
15. Чим обмінюються на весіллі наречений з нареченою?
16. Якого кольору буває троянда?
17. Що зазвичай чутно після блискавки під час грози?
18. Куди вчитель ставить оцінки?
19. Як називається людина, яка стриже волосся?
20. На чому ми летимо з аеропорту?
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Гумористична сценка «Велика таємниця»

А ВТОР: Дорогі друзі! Сьогодні ми хочемо розповісти вам про одну 
жінку, яка страждала багатослів’ям. Вона, хоч і знала вірш 
«при багатослівності не минути гріха», але все-таки роби-
ла інакше. Як же була здивована наша героїня, коли в тро-
лейбусі до неї підсів невідомий громадянин.

ЧОЛОВІ К : Здрастуйте, Маріє, тут не зайнято?

Ж І Н КА : (здивовано) Ні, але звідки ви знаєте моє ім’я?!

ЧОЛОВІ К : Даруйте, Маріє Федорівно, я знаю про вас знаначно біль-
ше, ніж ви думаєте!

Ж І Н КА : (зі страхом) Але звідки?!

ЧОЛОВІ К : Одну хвилиночку, Маріє Федорівно, я зараз Вам все деталь-
но поясню. Вам 35 років, чоловіка Вашого звуть Костя, він 
працює інженером на заводі. Ви вийшли заміж у 18 років, 
Ви були дуже вродливою. За Вами бігало багато молодих 
людей, але Ви вийшли за Костянтина.

Ж І Н КА : Так! Це було Кохання!

ЧОЛОВІ К : Нісенітниця! Це через добротну квартиру!

Ж І Н КА : Але це брехня!!!

ЧОЛОВІ К : Тихіше-тихіше, не перебивайте! У Вас троє чарівних ді-
тей, усі вони схожі на Вас. А на роботі у Вашого чоловіка 
працює якийсь Свинаренко, ось у нього дітей всього двоє, 
і один гірший від іншого, дуже невиховані, ну, що ж, і пріз-
вище в них відповідне.

Ж І Н КА : О, жах! Це все правда!

ЧОЛОВІ К : Спокійно! Далі буде ще цікавіше. Не так давно Ви купили 
дорогий пральний порошок за 26-50 в універмазі, і випра-
ли 63 речі, з них 10 шт постільної білизни, дитячих речей 
десь штук 40, решта — Ваш одяг, а блакитний фартух по-
фарбував Вам 16 носових хустинок.

Ж І Н КА : О, жах! Я не знаю, що сказати!
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ЧОЛОВІ К : Послухайте далі. Зараз у вас при собі 50 гривень, Ви їдете в 
універмаг, щоб купити нову скатертину.

Ж І Н КА : Але звідки Ви все так досконало знаєте про мене?

ЧОЛОВІ К :А це зовсім не складно!

Ж І Н КА : (полегшено) А. Зрозуміла! Ви мабуть екстрасенс.

ЧОЛОВІ К : О, ні, що Ви, я в таке не вірю! Я ще згадав дещо! Ваш Кос-
тя готує їжу собі сам. А нещодавно він отримав зарплату — 
1195 гривень 75 коп. 1195 гривень він віддав Вам, а 75 коп. 
Ви дали йому на дрібні витрати.

Ж І Н КА : А, це він розповів?

ЧОЛОВІ К : Ні-ні, я його в обличчя ніколи не бачив

Ж І Н КА : Мене це починає дратувати!

ЧОЛОВІ К : Все-все, я зрозумів, адже Ви в гніві дуже страшна. Я зовсім 
не з цього міста, і не з області, і навіть не з цієї країни (по-
казує паспорт). Подивіться!

Ж І Н КА : Але що все це означає?

ЧОЛОВІ К : Це зовсім не складно. Просто потрібно слухати. Я сьогодні 
5 хвилин стояв за Вами в черзі!

А ВТОР: Так, друзі, пам’ятатимемо, що «від марнослів’я тільки зби-
ток», і «при багатослівності не минути гріха». Нехай Гос-
подь збереже вас від такої вади!
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Конкурс

На ра нкову лінійк у
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У темний мішечок складається 8-10 невеликих предметів: ножиці, руч-
ка, пробка від пляшки, котушка ниток, наперсток, ґудзик, ложка і т. п. Ді-
тям треба на дотик через тканину мішка відгадати, що в ньому лежить. Тка-
нина мішка може бути грубою. Кожен із команди пробує на дотик усі пред-
мети. Завдання: назвати якомога більше речей з мішечка.

�
������� ������

Викликаються кілька бажаючих. Ведучий пропонує їм за сигналом на-
дути повітряні кульки. Перемагає той, у кого кулька швидше лопне.
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За певний час учасники повинні на кульці намалювати портрет ведучо-
го, свій портрет, а потім надути кульку.
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Потрібно викликати 4 учасники, сформувавши з них дві команди. Один 
учасник із команди бере тенісну кульку або яйце (варене) в рот і диктує 
своєму напарнику статтю. Завдання команди: почути і правильно записа-
ти. Перемагає той, хто швидше і точніше запише продиктоване. Статті ма-
ють бути різні, але однакові за розміром.
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Для гри потрібно викликати 2-3 учасники одного віку. Ведучий швид-
ко називає слова. Діти повинні переставити букви цього слова і відразу за-
писати їх на дошці крейдою або на аркуші паперу фломастером у зворот-
ному порядку. Наприклад, ведучий говорить слово «пілот», дитина пише 
«толіп»; «саламандра» — «арднамалас»; «верблюд» — «дюлбрев» і т. д. 
Можна починати з коротеньких слів, замінюючи їх згодом на довші. Хто 
перший напише слово без помилок, отримує 1 бал. Перемагає той, у кого 
буде найбільше балів.
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Н а вечірнє зібра нн я
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Гравці по черзі ставлять запитання і відповідають на них.
Наприклад, перший: «Ти чув погану звістку? У нашому місті вчора вве-

чері був землетрус!». Другий: «Так! Але є і гарна новина!..»(Придумайте 
відповідь) «Сьогодні не буде уроків! Завалилася школа».

Якщо Ви граєте командами, можна дати кожній команді кілька хви-
лин перед стартом, щоб скласти список «поганих новин». Якщо команда-
суперник знаходить «добру новину», то отримує 1 бал. Якщо немає — 
втрачають бал.

Коли Ви хочете завершити гру, попросіть тиші і скажіть: «Ви чули по-
гану новину? Всі ми грішники і всі ми помремо!» Запитайте, чи знає хто-
небудь гарну новину. Якщо ніхто нічого не скаже, попросіть відповісти 
другого лідера. «А гарна новина — Ісус помер замість нас, ми прощені і 
живемо з Ним — вічно!» 
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Зашифроване слово (тільки для координатора)

Приповісті 17:17
5-е слово 3-я літера

Буття 28:12
5-е слово 7-а літера

Псалми 110:3
3-є слово 3-я літера

Естер 6:1
7-е слово 1-а літера

Дії апостолів 19:40
9-е слово 6-та літера

2 Петра 3:15
3-є слово 2-а літера

Филип’ян 2:30
20-е слово 1-ше слово

2 Івана 1:6
7-е слово 4-а літера

Марка 10:15
14-е слово 2-а літера

Псалми 118:109
6-е слово 3-я літера

Луки 8:23
10-е слово 3-я літера

Тита 2:11
1-е слово 1-а літера

Псалми 34:9
2-е слово 2-а літера

Римлян 8:35
3-є слово 1-ша літера

Колоссян 3:12
11-е слово 4-а літера

Якова 1:27
11-е слово 2-а літера

*  при вичисленні правильної літери — сполучники, займенники, 
прислівники (і, на, в, я і т. п., крім розділових знаків) врахову-
ються як окреме слово.

Слово ХЕРЕМ зашифровано в наступних посиланнях. За окреме зав-
дання для них ви кажете правильну послідовність літер.

1. Х — Дії апостолів 19:40 (Бо ось є небезпека, що нас за сьогоднішній 
розруХ оскаржити можуть, і немає жадної причини, якою могли б 
виправдати це зборище. І, промовивши це, розпустив він громаду).

2. Е — Псалми 118:109 (У небезпеці душа моя завжди, алЕ я Закону 
Твого не забув).

3. Р — Римлян 8:35 (Хто нас Розлучить від любови Христової? Чи не-
доля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, 
чи меч?)

4. Е — Луки 8:23 (А коли вони плинули, Він заснув. І знялася на озЕрі 
буря велика, аж вода заливати їх стала, і були в небезпеці вони).

5. М — Филип’ян 2:30 (Бо за діло Христове наблизився був аж до смер-
ти, наражаючи на небезпеку життя, щоб доповнити ваш нестаток 
служіння для Мене).
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Табірна гра.

Мінне поле

Морський бій (замінити назву: замість республіка скласти інше 
слово, скажімо, євангелист чи хлібопекар.

Пропонуємо декілька варіантів цієї гри:

1. Чотири команди. Кожна команда вираховує бази іншої команди. Ко-
манда Б вираховує бази команди В, а команда А вираховує бази команди 
Б. Та команда, у якої вирахували всі бази (наприклад, команда Г), віддає 
свою карту команді В і починає допомагати вираховувати по карті ко-
манди Г бази команди А.

2. Дітей у командах потрібно поділити на пари за віковими 
категоріями.

Висновок. У кожної команди було завдання — зруйнувати базу 
суперника. Вирахувати місцезнаходження баз, слідкувати за ре-
акцією конкурентів на ходи і самим не подавати виду, коли влу-
чення було дуже близьким від вашої бази. Досить напружена 
гра! Чи не так? Адже треба встигнути вирахувати і знешкодити 
бази суперника, не втративши свої. Наш герой віри Павло якось 
теж потрапив у напружену і небезпечну ситуацію. Здавалося, 
що йому з неї вже не вибратися; можна сказати, із 10 баз зали-
шилася лише одна, і лише один постріл, та для Бога немає нічо-
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го неможливого. Навіть у скрутних ситуаціях Павло, надіючись 
лише на Бога, завжди здобував перемогу. Навіть продумані та-
ємні змови не змогли досягнути Павла. Отож, покладаючи на-
дію на нашого Господа, ми завжди будемо під надійним захис-
том, і жоден «прицільний вогонь» нам не зашкодить

Таємн а змова

З табору «злочинним» угрупованням викрадається кілька людей, 
3-4 чоловіки (бажано тих, кого будуть шукати, тобто лідерів, але не на-
ставників). Заручників не охороняють, але залишають в добре продума-
них схованках. Діти повинні відшукати лідерів.

Якщо всіх заручників не знайдуть, то перемогу здобувають загарбни-
ки, і їхньою винагородою будуть смаколики, які призначалися для дітей. 
Перед початком гри виставте велику коробку з призами. Не обов’язково 
показувати її вміст, але обов’язково наголосити про нагороду за звільнен-
ня заручників.

Грати найкраще ввечері. Всі діти діляться на команди по три людини 
(при собі потрібно мати ліхтарики), тому що шукати викрадених можна 
лише в команді не менше трьох осіб.

В іншому випадку, якщо трійки в процесі пошуків роз’єдналися, зло-
чинці мають право ловити таких дітей і ховати їх як заручників. Гра три-
ває від 1 до 1,5 годин, саме за цей час детективи повинні відшукати всіх 
заручників.

Висновок. Нашим завданням у цій грі було викриття таємної 
змови, яку намагалося втілити у життя злочинне угруповання. 
Проте наші юні детективи вдало впоралися з цим завданням, 
знайшли всіх заручників і викрили таємні плани злочинців (або 
невдало впоралися, не знайшли всіх та не викрили таємний план 
злочинців по захопленню коробки із призами). В нашій сьогод-
нішній темі дня теж було викрито таємну змову. Підкажіть, хто 
допоміг викрити змову проти Павла? (Відповіді дітей). А в чому 
була мета змови? (Відповіді дітей). Як ми бачимо, навіть у добре 
прорахованих підступних планах і змовах все може піти не так, 
якщо вони суперечать Божим істинам. Павло перебував під пов-
ною Божою опікою і захистом, тому жодні таємні змови йому 
були не страшні.

Що ж скажемо на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас? (Римлян 
8:31).
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Хі д  у рок у

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

Вітання
На початку, ще до молитви, почніть 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…)

Розвісивши 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 виве-
ла на шлях порятунку, то хочеться дітей трішки налаштувати 
на хвилю подорожі, дороги, якогось маршруту, щоб у резуль-
таті прийти до бажаної цілі.

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

1. 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 Пав-

ла, він мені часто їх розповідав. Напевно, ви вже багато історій про ньо-
го 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 віри-
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ти в Ісуса, але були й ті, котрі постійно переслідували Його і шукали мож-
ливості вбити. Ви чули, що недавно Павла ув’язнили в Єрусалимі?

(Відповіді дітей)
Я теж там був! Це пригода, яку 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.

2. Молитва дітей разом із юнаком.

3. 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» (наклейок) на карту подорожі Павла.  3
Нагадуємо, що червона стрілка — це домашнє завдання, вико-
нане на «відмінно», зелена — щось недопрацьовано, синя стріл-
ка — домашнє завдання не виконано взагалі. Декілька дітей мо-
жуть поділитися тими біблійними істинами, про які вони довіда-
лися під час читання Біблії.
Показують щоденники читання Біблії — у них учителем роблять- 3
ся помітки, пишуться заохочувальні слова (якщо у них такі бу-
дуть).

4. Гра-зачіпка
Умови гри: на столі у вчителя розкладені картинки різноманітних 

предметів (одяг, їжа, ліки, цукерки тощо, які будуть потрібні для завдань) 
і 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 біноклем). 
Також потрібно встановити межу, за яку не можна заходити.
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Діти по черзі підходять, дивляться у бінокль, читають завдання, пере-
дають бінокль іншому, вибираючи на столі картинку, яка допоможе вирі-
шити проблему. Цю ілюстрацію вішають на плакат біля свого завдання 
(тут вже 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 плаката, обговоріть із діть-

ми 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 ваш 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!

6. Знайомство дітей із темою уроку. Їм говориться про те, що сьо-
годні вони пізнають одну духовну істину, за яку любитимуть Господа ще 
більше — Бог захищає і допомагає тим, хто надіється на Нього.

7. Виклад нового матеріалу.
Звучить (із диска) або читається з Біблії оповідь — Дії 23:12-31.

Павло був ув’язнений, коли дехто з юдеїв, скликавши збори, урочис-
то дали клятву, що нічого ні їстимуть, ні питимуть, доки не вб’ють Павла. 
Цих людей було досить багато, Біблія пише, що понад сорок. Більше того, 
вони були готові на все, аби досягнути своєї цілі. Стає страшно, коли ро-
зумієш, 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 тепер разом із радою переконайте тисяцького, щоб він ви-
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вів його до вас, ніби ви хочете розвідати докладніше про його справу, а ми 
тоді, як він наблизиться, готові його вбити».

— Діти, чи пам’ятаєте ви слова, які Бог сказав Павлові у сні?
— Давайте ще раз скажемо їх один 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 
просто вільну бесіду про дорогу, тут можна згадати про те, що у Павла 
теж була дорога, не схожа на наші, мається на увазі його дивний поряту-
нок і супровід) до Кесарії дві сотні піхотинців, сімдесят кіннотників та дві 
сотні 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 ніякі ідеально сплановані змови, хай би скільки людей заради 
цього не об’єдналися. Наш Бог — більший і сильніший, Його поміч завжди 
потужніша!

«Будь бадьорий!» — скажемо один одному ще раз, бо заради нас, які 
надіємося на Бога, Він готовий робити дива.

8. Обговорення

Використання обладнання та проголошення основних думок 
за темою

Намалювати дорогу, яка розгалужується на менші стежки (Див. дода-
ток 1 в кінці уроку). На основному шляху намалювати або приклеїти зо-
браження людини. На менші дороги по черзі прикріпити основні думки 
уроку:

Господь готовий заступатися за нас і вирішувати наші пробле- 3
ми.
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Бог завжди пильнує за нами. 3
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 3

9. Вивчення ключового вірша
Вирізати шаблони у формі стопи, на них записати слова ключового 

вір ша, розкласти їх, ніби сліди на дорозі. Діти по черзі крокують, ставлячи 
ногу біля шаблону і читають вголос слово, яке там написане, потім — на-
ступне, і так до кінця.

10. Закріплення вивченого матеріалу шляхом гри «Усі на 
волю!»

Учасниками є всі діти класу. Нарешті це можливість розпакувати пода-
рунок, 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 б звільнити всіх! Кількість завдань вам потрібно підібра-
ти 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 всіх 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.

11. Рукоділля — виготовлення виробу «Окуляри»
Приготуйте шаблони окулярів із картону різної форми, щоб хлопчи-

кам і дівчаткам було з чого вибирати (Див. додаток 2 в кінці уроку). Та-
кож слід знайти матеріали для оздоби окулярів, це може бути папір, стріч-
ки, бісер, намистинки, блискітки, кольорове пір’ячко, фломастери. Після 
оздоблення до одного краю окулярів потрібно приклеїти дерев’яну шпаж-
ку (використовують у кулінарії) — таким чином окуляри можна буде під-
тримувати 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 намагав-
ся вилізти з нього. Хлопчикові стало жаль 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 майбутність. 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 Гетсиманських 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 Петра 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 без-
мірнім багатстві славу вічної ваги, коли ми не дивимося на видиме, а на 
невидиме. Бо видиме — дочасне, невидиме — ж вічне!» (2 до Коринтян 
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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12. Скарбниця мудрості життєвої
(Скарбниця, у якій лежать яскраві картки із афоризмами. 

Вони зачитуються 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).

13. 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

14. Оголошення

15. 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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Павло не дає хабарів (біблійна позиція)

Ранкова лінійка (Представлення відділу корупційних розслідувань або 
відділу боротьби з корупцією — ВБК, герої якого одягнені у ділові кос-
тюми, уніформу.

1. Пісня + молитва.
2. Представлення золотих віршів й опитування за матеріалом попе-

редньому уроку.
3. Перегляд відео (інтерв’ю, взяте напередодні в дітей про хабар).
4. ВБК звітує: «Нами було зафіксовано протиправні дії з боку одні-

єї владної особи. Можете показати фото на екрані («шпигуна» 
з першого дня) або, якщо він у таборі, то знову його замаскувати 
і ввести у наручниках. Дана персона через корисливі мотиви не 
змогла потрапити до табору / ЦНАПу, тому намагалася усілякими 
способами перешкодити його діяльності. Дана особа по-різному 
намагалася отримати вигоду: у вигляді цінного подарунка, при-
готовленого для дітей табору від директора, реєстраторів та ін-
ших працівників ЦНАПу в обмін на усунення перешкод, які він 
створював. Проте, пробуваючи під Божою охороною і захистом, 
жодних перешкод ЦНАП не зазнав і не відчув.

Під час всеукраїнської масштабної операції національне 
агентство з питань запобігання корупції виявило даного зло-
чинця поблизу нашого центру. Оскільки жоден із працівників 
 ЦНАПу не погодився на запропоновані ним умови, даного по-
рушника вдалося швидко виявити і нейтралізувати, адже спіль-
ників чи однодумців у центрі він не знайшов».

5. КООРД И НАТОР: «Дуже дякуємо відділу ВБК за корисну ін-
формацію. Отож, діти, сьогодні у нас буде унікальна можливість 
стати свідками того, як корисливі люди пожинають свої плоди. 
На біблійному уроці ви дізнаєтеся про одну подію, яка сталася у 
житті Павла. Запрошуємо всіх на урок».
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Біблійний урок

Майстер-класи

Обід

Тематичні ігри

Табірна гра

ВЕЧІРНЄ ЗІБРАННЯ

1. Молитва + пісня
2. Конкурс. Ми спробуємо з вами розпізнати, що знаходиться все-

редині: щось добре чи не дуже.
В коробці (приблизно 30х30 см) прорізаємо екран (Мал. 1). 

Збоку вирізаємо отвори для рук. Учасник стає позаду коробки, 
всовує руки в отвори. Його завдання: розпізнати, що знаходить-
ся всередині. Глядачі бачать через екран, учасник — ні. Предме-
ти: розбите сире яйце, миючий засіб на тарілочці, коріння і т. п. 
Спочатку можете класти неприємні предмети, потім — цукерки 
чи фрукти.

Мал. 1

3. Гумористична сценка «Що посієш, те й пожнеш» (Див. додаток 
в кінці дня 6).

4. Відео «Купила диплом».
5. Запитання дітям: «Що таке хабар? Чи ви з цим зустрічалися?»
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Хабар — це незаконна винаго-
рода матеріального характеру, тоб-
то предмет хабара має виключно 
матеріальний характер.

Про це поняття знали ще за ча-
сів Старого Заповіту. Ще в ті часи 
людина хотіла за свої послуги отри-
мати подвійну вигоду. Так було зі 
слугою пророка Єлисея. (Відео на 
6 хв., якщо є час. Ви можете заван-
тажити всі необхідні медіамате-
ріали для дня 6 за цим посиланням: 
https://goo.gl/UbEFRj). Він прагнув скористатися вигодою за чу-
жий рахунок.

А ви знаєте, що про це говорить Біблія?
Цар утримує край правосуддям, а людина хабарна руйнує його 

(Приповісті 29:4).
Не зміниш вирок бідного на його суді. Відступиш від всякого не-

справедливого слова. Не уб’єш невинного і праведника, і не виправ-
даєш неправедного задля дарів. І не візьмеш дарів; бо дари ослі-
плюють очі видючих і псують справедливі слова (Вихід 23:6-8).

Господь у всі часи засуджував пожадливих людей.
6. Доповідь відділу корупційних розслідувань (діалог двох пред-

ставників відділу з координатором):

ВБК : Суб’єктами, на яких поширюється дія Закону «Про за-
побігання корупції», є особи, уповноважені на вико-
нання функцій держави або місцевого самоврядування. 
У нашому випадку таким суб’єктом є правитель Фелікс.

КО ОРД И НАТОР: Що нам відомо про нього?

ВБК : Фелікс спершу був рабом. Отримавши свободу, він до-
сягнув впливового становища в римській адміністрації. 
У 52 р після Р. Х. імператор Клавдій призначив його пра-
вителем у Кесарію. Фелікс відомий тим, що з кожного 
приводу готовий був вдатися до насильства. У римсько-
го історика Тацита є лаконічна, але їдка характеристика 
на нього: «Він правив, як цар, маючи душу раба».

КО ОРД И НАТОР: Хм, не дуже приємна людина. І що ви дізналися в ході 
службового розслідування? З чого все почалося?

https://goo.gl/UbEFRj
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ВБК : Як ми всі пам’ятаємо, після вчорашньої невдалої змо-
ви зашкодити Павлу римський тисячник таємно до-
правив його до Кесарії, він симпатизував апостолу і хо-
тів, щоб суд над ним пройшов чесно — на нейтральній 
території.

Правитель Фелікс виступав суддею, Павло — обви-
нуваченим, а первосвященик — прокурором.

КО ОРД И НАТОР: Ого, як усе серйозно!

ВБК : Проти Павла було висунуто три звинувачення:
1)  Павло — порушник громадського спокою, що 

розпалює серед юдеїв бунтівні настрої. 2) Він — 
один із головних розповсюджувачів християн-
ської єресі.

3) Він наважився… осквернити храм.
Всі звинувачення були надуманими і носили полі-

тичний характер. Так первосвященик надіявся більше 
вплинути на Фелікса.

КО ОРД И НАТОР: А що Фелікс?

ВБК : Правитель вирішує відправити обвинувачів, наголо-
сивши, що перегляне цю справу пізніше, коли все дізна-
ється від тисячника, який доправив Павла.

Фелікс одразу зрозумів, що всі обвинувачення ба-
зуються на самій лише люті й ненависті до апостола 
Павла.

КО ОРД И НАТОР: А що первосвященик?

ВБК : О, первосвященик і старійшини залишилися дуже роз-
чаровані тим, що Павла не засудили і навіть не переда-
ли їм.

КО ОРД И НАТОР: А що далі? Фелікс отримав інформацію від тисячника?

ВБК : Так, звичайно, тисячник направив до Фелікса листа, в 
якому стверджував, що Павло є абсолютно невинним.

КО ОРД И НАТОР: То він його відпустив?

ВБК : На жаль, все не так просто. Фелікс виявився суддею, 
який ні Бога не боявся, ні людей не соромився. Він май-
же 2 роки утримував Павла в ув’язненні, очікуючи, що 
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Павло дасть йому хабар. Він знав, що у Павла є впливо-
ві друзі, які можуть його викупити.

КО ОРД И НАТОР: Але, відмовляючи у правосудді або відкладаючи роз-
гляд справи, ці люди самі порушують закон.

ВБК : Саме так. Було багато випадків для бесід із Павлом. До 
того ж, досить зручних, але жодним із них Фелікс не ско-
ристався. Уся його турбота зводилася тільки до того, як 
отримати хабар від Павла, а не до того, щоб пізнати че-
рез нього Христа.

КО ОРД И НАТОР: І що далі трапилося?

ВБК : Недаремно кажуть: «Що посієш, те й пожнеш». За ча-
сів правління Фелікса тисячі юдеїв були вбиті, а війська, 
за згодою і заохоченням Фелікса, грабували будинки ба-
гатих юдеїв.

Юдеї скористалися правом і поскаржилися римському уряду на Фелікса. 
Ось чому Фелікс, йдучи зі своєї посади, залишив Павла 
в кайданах. Він хотів хоч якось догодити юдеям.

КО ОРД И НАТОР: І допомогло це йому?

ВБК : Ні! Він був знятий з поста правителя. І, як свідчать іс-
торики, новий правитель Юдеї Фест доставив Фелікса в 
Рим у кайданах.

КО ОРД И НАТОР: Отож, незважаючи на ті можливості, які Павлу пропо-
нував грошолюбний правитель, апостол навіть у кайда-
нах не поступився дияволові, не спокусився відкупом 
задля своєї свободи. Він залишився вірним біблійним 
нормам і принципам.

Проповідь
Все правильно, про Фелікса мало хто й знає, а деякі з вас, мабуть, дізна-

лися вперше, та й ще й побачили не в кращому світлі. Проте апостол Пав-
ло — це та особистість, на яку прагнуть рівнятися всі щирі християни. Він 
став символом незламного духу і міцної непохитної віри.

Підсумок і загальна молитва.
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Для сценки потрібна ширма з написом «Що посіє людина, те й по-
жне». За ширмою сидить людина, роль якої — перекидати предмети че-
рез ширму.

1. Йде дівчинка з аркушем паперу і раптом помічає цей напис, читає 
вголос і кидає свій аркуш за ширму. Через кілька секунд їй із-за 
ширми випадає зошит або альбом. Дівчинка піднімає зошит і йде 
зі сцени, радіючи.

2. Йде хлопчик і підкидає маленький тенісний м’яч; теж, прочитав-
ши цей напис вголос, перекидає свій маленький м’ячик за ширму. 
Звідти йому перелітає великий футбольний м’яч. Хлопчик заби-
рає його і йде зі сцени!

3. Йде безпритульний, бачить напис, читає вголос і перекидає за 
ширму кілька монет, які знайшлися у нього в кишені. У відпо-
відь отримує кілька паперових купюр. Людина дуже радіє своєму 
щастю, піднімає гроші і йде.

4. Йде бабуся; побачивши цей напис, читає вголос і сміється: «І ви, 
християни, в це вірите? Так це ж брехня!» Бабуся повертається 
до ширми і плює в неї. А з-за ширми на неї — відро води!

Гумористична сценка «Що посієш, те й пожнеш»
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Бюрок рат и

Табір ділиться на три-чотири команди. Завдання кожної з них — зібра-
ти достатню кількість (скажімо, 50) підписів на невеликих папірцях. 

Новий аркуш (Бланк суворої звітності) видається в «канцелярії». Підпи-
си збираються тільки певного кольору (наприклад, зеленого), і ставити їх 
можуть лише деякі лідери, але хто саме, ніхто з команд не знає. Це повин-
ні з’ясувати самі гравці, тому що ці лідери нічим особливим себе не ви-
дають, поводяться непомітно (допускається маскування для підвищення 
інтересу).

Серед лідерів є і «хабарники», які повинні ставити червоний підпис на 
тілі учасника за допомогою фломастера. Упіймавши гравця, «хабарник» 
малює смугу на будь-якій відкритій ділянці тіла. Також за окрему плату 
(наприклад, принести з кухні щось солодке, зробити букет і т. п.) хабарник 
ставить не червону, а фіолетову мітку, яка теж вважається дійсною (це він 
вже робить потай і пошепки). Мічений гравець (з червоною позначкою) 
не має права отримати наступний підпис до тих пір, поки на нейтральній 
базі (відділення реактивної допомоги з видалення несправжніх підписів) 
не «очиститься». Там йому надається допомога у вигляді перекреслення 
червоної смуги чорною. Після цього він продовжує збирати підписи. Фіо-
летовий підпис теж вважається дійсним, АЛЕ при підрахунку підписів на-
явність фіолетового віднімає бали (1 фіолетовий підпис — це віднімання 2 
звичайних підписів).

Та з команд, що зібрала встановлену кількість підписів, отримує план-
схему (інші команди теж отримують цей же план, але тільки після того, 
як зберуть потрібну кількість підписів), використовуючи яку, має можли-
вість першою знайти справжній табірній скарб — коробку зі всілякими 
смаколиками.

Висновок. Дуже неприємно, коли, очікуючи від людини допо-
моги, отримуєш додаткову перешкоду на своєму шляху. В цій 
грі нашим завданням було не втрапити в руки хабарників. Іно-
ді, шукаючи легких шляхів, ми погоджуємося на не зовсім до-
бросовісні вчинки. На перший погляд, нам здається, що ми по-
переду і легко обійдемо інших, проте в кінцевому результаті всі 
наші старання можуть стати марними, оскільки багато часу і зу-
силь ми витратимо на сумнівні досягнення. Апостол Павло пе-
ребував у дуже скрутних обставинах. Пішовши на компроміс із 

Табірна гра
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совістю та дещо зруйнувавши особисті стосунки з Богом, він, 
напевно, отримав би свободу. Проте Павло залишився вірним 
біблійній позиції. Що дня нього було важливіше? (Відповіді ді-
тей). Так, не втратити міцні та щирі стосунки з Богом!

Сім бюрок рат ів

Бюрократи — це наставники, які перебувають у різних частинах 
табору.

Завдання команд: знайти кожного вожатого і отримати у нього підпис. 
Виграють ті, у кого це вийде швидше за всіх.
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Хі д у рок у

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

Вітання. Налагодження контакту з класом так, аби дітям було з вами ком-
фортно, приємно і добре.

Спів пісні «Очисти меня» (слова пісні в додатку після уроку).

ІI. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Біблійні персонажі: Фелікс, Друзілла, Павло, добра думка, погана 
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 садовлять на стілець, самі ж відходять назад. 
Павло 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 гієні 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 право-

го, друга — з лівого боку.
Чорна думка каже:
— 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).

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 всім, 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!

2. 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».

3. 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».
Наклеюйте кольорові стрілочки, кораблики або ж сліди. Якщо  3
дитина бездоганно виконала завдання, позначка на карті буде 
червоною, якщо виконала частково — зеленою, якщо ж взагалі 
не виконала — синьою. Ця загальна картина і визначить найпра-
цьовитішого та найдисциплінованішого учня, котрий отримає 
гарантований подарунок.

4. Інсценівка-зачіпка «Велика Британія»
Умови гри. На аркуші формату А4 ����������� ��� �����, 

��� �!����"� ���:

���#!"�$% — '��� ��"���(�), "  що в перекладі озна-
чає «той, що ображає і насміхається» майстер із металу на фір-
мі «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  " �.����(��"!� ��"/��� �����, що в перекладі з 
британської означає «друг світу» (збирає двигуни до автомобі-
лів на тій же фірмі ось уже 3 роки),
���+!"� ����� �����, "  в перекладі означає «завзята» 
(яку гратиме дівчинка), 
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їхні діти, два хлопчики:  " /�����"  — «мирний правитель» та 
�"��"�  — «неоціненний» (їх також роздрукуйтете на окремих 
аркушах); 
також є ще  " ����� ��"���(�)  — означає «сердитий», 
(брат Хукка Вандербоша), 
є також  " ����� /�������"  — «удачливий», 
�’��"!$� " , куди посадять Вінфреда Стілла, триматиме його за 
руку, ніби ув’язненого, 
�����"� " , де буде лежати хворий Ентоні (на руках у дитини, 
яка гратиме лікарню), 
директор фірми  " /���"  — означає «невеликий вовк».

Сюжет: Хукк Вандербош вкрав на підприємстві велику суму гро-
шей і підставив Вінфреда Стілла, залишаючи біля людини, яка грає 
фірму, якусь річ, Вінфреда. Коли директор фірми Фелан виявляє не-
стачу, він у ході розслідування (проведете розслідування), дізнається, 
що це зробив Вінфред, оскільки на місці крадіжки була знайдена його 
річ (пенал, чи будь-що цієї дитини). Фелан притягує його до відпові-
дальності через суд, в якому суддя Фелікс виносить вирок — 5 років 
ув’язнення. Чоловіка саджають за ґрати, де його тримає за руку дити-
на, яка «грає» в’язницю.

У Стілла є родина — дружина Зелія та дві дитини Фред та Ентоні, 
Фред починає хворіти, оскільки нікому заробляти достатню суму гро-
шей на забезпечення сім’ї, він потрапляє до лікарні, де він 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 речо-
вий доказ, оскільки на фірмі лише Хукк займається мастилами. Вінфре-
да 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 хлоп-
чика — тобто компенсацію за те, що Вінфреда помилково ув’язнили.
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Обговорення гри. Жадібність і бажання мати більше грошей при-
звела до того, що Хукк вкрав їх і підставив свого співробітнка, якого за це 
посадили 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 ж 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 не-
має нічого таємного, що не стане явним.

5. Перевірка домашнього завдання
На ватмані формату А-1 в колонку намальовані зображення: бджола, 

гриб, небо, пес, пташка, сонце, людина.
Ви починаєте запитувати дітей, записуючи відповіді навпроти кожно-

го 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 ви-
года в тій чи іншій ситуації).

6. Знайомство дітей із темою уроку. Їм говориться про те, що сьо-
годні вони пізнають одну духовну істину, з якої довідаються, що хаба-
рі — це погана річ, і що волею Божою є відмова від них. Нам завжди 
потрібно покладатися на Бога, і Він допоможе та вирішить те, що нас 
турбує.

7. Виклад нового матеріалу. Звучить (із диска) або читається з Біблії 
оповідь — Дії святих апостолів 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 впав 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 декілька 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» (2Петр. 
1:19). Воно — «світло для стежки моєї»(Пс. 118 (119):105). У ньому міс-
титься зрозуміла правда, щоб привести до Бога кожного, хто щиро його 
шукає (Ів. 14:6; Дії 4:12; 1Петра 3:18). Адже Боже Слово живе та діяльне 
(Євр. 4:12). Святе Письмо славне, воно містить авторитетні докази про Іс-
уса Христа, Який є його центром.
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8. Обговорення. Використання обладнання та проголошення основних 
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.

9. Вивчення ключового вірша. Вірші роздруковані на аркушах фор-
мату 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 разом рахуєте до трьох і підносите різко руки вгору, промовляючи: 
«Бог є Любов».

10. Закріплення матеріалу шляхом перегляду відеоматеріалу про за-
тримання 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 не-
малий період: 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. 
Варто дотримуватися і виконувати закон.

11. Рукоділля. «Чисті руки». Кожна дитина повинна мати одну персо-
нальну тарілку з густуватим (не рідким) гіпсом. Працюйте охайно, 
оскільки цей матеріал може забруднити одяг дитини. Вихованець гру-
пи кладе руку в тарілку на гіпс і в такий спосіб робить її відбиток. Через 
певний час гіпс затвердіє. Після цього дитина розфарбовує все в таріл-
ці, окрім відбитку, залишаючи його чистим. Висновок — наші руки ма-
ють бути чистими, не забрудненими гріхом. Тоді Бог зможе використа-
ти 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. Він не хоче нас якось обмеж-
ити — навпаки, хоче вберегти від поганих вчинків і від їхніх наслідків у на-
шому житті. Господь досконалий у всьому. Він турбується, аби ми не втра-
пили в халепу. Завжди покладаймо свої справи на Нього, просячи допомо-
ги та благословення на ту чи іншу справу. Також не забуваймо дякувати, 
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. 
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Та так грамотно і правильно він це зробив, що куля (важко собі уявити, та 
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-
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ківка, яка мала у своїй чашечці різнокольорові сніжинки; крихітні інеєві 
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 берег-
ли 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 слова, 
відпускали товари за таким же 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, 
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все втрачало духовну цінність. Взагалі-то про духовність мало хто й гово-
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 повин-
ні 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 ой 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 поволі видужувати. І знаєте, хто її виходив? Той 
маленький білочубий хлопчик, імені якого ми так і не знаємо, тільки зна-
ємо, що він був українцем і майстром своєї долі. Він один-єдиний не про-
дав жодного свого слова безмовцям. І більше того, постійно читав україн-
ські книги, аби поповнити своє серце тим багатством, яке не порівнюєть-
ся 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 Біб-
лію. 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.

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

Вони зачитуються 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

13. Домашнє завдання:

Творити тиждень «Виконання заповідей» і наступного заняття  3
розповісти про це! Кожна дитина протягом семи днів має відпо-
відати Божим заповідям.
Вивчити напам’ять ключовий вірш. 3

14. Оголошення

15. 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 листочках, 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




