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Павло. Божий слуга

Вступ

Історії про навернення і служіння апостола Павла допоможуть розповісти дітям про суть Євангелії і 
життя, цілком присвячене Господу. Розглядаючи приклад життя Павла неспасені діти дізнаються про 
те, як Господь може змінити їхнє життя, а спасені діти почують про те, як можна свідчити про Господа 
Ісуса за різних обставин. Прагнення життя апостола добре відкривають його слова в Посланні 
до Филип’ян, 3:8: «Тож усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса…» Ми 
молимося про те, щоб захоплюючі уроки з життя Павла прославили Бога, допомогли багатьом дітям 
навернутися до Спасителя і жити життям, присвяченим Господу.

Пояснюйте і застосовуйте центральну істину в кожному уроці
Не зупиняйтеся лише на простому переказі дітям біблійного оповідання. Докладно пояснюйте 
центральну істину, яку закладено в кожному уроці, і старанно застосовуйте її до життя дитини. 
На початку кожного уроку подано його короткий зміст. В ньому позначено, на якому з етапів 
здійснюється викладання і застосування центральної істини (ЦІ).

ЦІН – застосування для неспасених дітей; ЦІС – застосування для спасених дітей.

За бажанням, ви можете адаптувати застосування до потреб дітей вашої групи. Наприклад, у 
застосуванні може бути використано хлопчачу гру, а на уроці присутні лише дівчата. Можливо, 
застосування, запропоноване в уроці, пасує більше для дітей старшого віку, а ви навчаєте молодших 
дітей. Вносьте зміни, які вважаєте за необхідні.

Пояснюйте неспасеним дітям Звістку про спасіння
Багато дітей знають або трохи, або нічого не знають про те, що Писання каже про спасіння. Ваше 
викладання, якщо ви регулярно працюєте з однією групою дітей (наприклад, у гуртку «Добра 
звістка»), повинне бути поглибленим. В одному уроці не можливо докладно пояснити декілька 
істин.

Викладаючи уроки на щотижневих заняттях, ви намагатиметеся старанно пояснювати аспекти 
Євангельських істин, щоб діти знали, як одержати спасіння, адже не можливо ефективно викласти 
все під час одного уроку. Істини Євангелії…

Бог
Пояснюйте дітям істини про Бога, Його характер і справи: Він – Бог Святий, Справедливий, 
Праведний, Сильний, і Він є Любов; Він особисто зацікавлений в кожному.

Господь Ісус Христос
Розповідайте дітям про Особу і діла Господа Ісуса Христа, Його Божественну сутність, Його 
втілення (Він став справжньою Людиною), передвічне буття, народження від діви, досконале життя, 
смерть спокути, воскресіння в тілі, вознесіння, про Його посередництво і другий прихід.

Гріх
Пояснюйте дітям, що вони грішники за природою і вчинками; вони грішать і повстають проти Бога; 
покарання за гріх – повне і вічне відділення від Святого Бога.
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Шлях спасіння
Розповідайте дітям про те, що вони можуть одержати спасіння лише завдяки звершеній справі Ісуса 
Христа на хресті; щоб отримати спасіння, дітям слід покаятись у своїх гріхах і вірою прийняти 
Христа; завдяки їхньому новому народженню – народженню згори – вони житимуть за Божим 
Словом.

Навчайте спасених дітей зростати у вірі
Необхідно розповідати спасеним дітям про те, як жити для Ісуса Христа. Їм слід глибше пояснювати 
великі істини Божого Слова. Старанно навчайте дітей у цих істинах і показуйте їм шляхи 
практичного втілення істин у щоденному житті. «Усе Писання Богом надхнене, і корисне до 
навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до 
всякого доброго діла готова» (2 Тим. 3:16-17).

Будьте готові до бесіди з дитиною про спасіння
Під час уроку в деяких дітей можуть виникнути питання про те, як одержати спасіння, або про 
християнське життя. Повідомте їм, що ви бажаєте і готові надати їм допомогу. Краще зробити таке 
повідомлення на початку заняття, окремо від біблійного уроку.

Якщо ж ви повідомляєте про це під час викладання біблійного уроку, тоді дуже важливо, щоб 
запрошення на бесіду прозвучало окремо від заклику Бога прийти до Христа. Таким чином, ви 
уникнете непорозуміння: чи звернутись до вас за порадою, чи навернутись до Христа за спасінням. 
Ніколи не намагайтеся створити в дитини таке враження, що їй обов’язково треба поговорити з 
кимось, щоб одержати спасіння, або що вона одержала спасіння, лише поговоривши з вами. Не слід 
тиснути на дитину і грати на емоціях. Просто скажіть дитині, що яким би не було запитання, вона 
може поговорити з вами, спасена вона чи ні. Постарайтеся виділити час після заняття, не беручись до 
інших справ і не поспішаючи.

Наприклад, розповідаючи дітям про те, що Господь був Пастирем Давида, ви можете спитати дітей, 
чи знають вони Господа і чи належать Йому. В той же час ви можете сказати, наприклад, наступне:

«Можливо, Господь ще не є твоїм Пастирем. Можливо, Бог звертається до твого серця, і ти хочеш 
отримати спасіння, але маєш питання. Уважно слухай урок. Якщо після уроку ти все ще матимеш 
питання про те, як спастись від свого гріха, я готовий допомогти тобі. Коли інші збиратимуться 
додому, пересядь, будь ласка, на один зі стільців першого ряду. Коли побачу тебе, то підійду і поясню 
тобі особисто, як отримати спасіння».

В кінці даного посібника ви знайдете «План бесіди з дитиною, яка хоче навернутися до Христа».

Практикуйтесь у розміщенні фігур фланелеграфу

Ще до уроку попрактикуйтеся використовувати наочні посібники і змінювати дії на фланелеграфі. 
Докладно ознайомтеся зі всіма фігурами і запам’ятайте, де вони використовуються в уроці. Можна 
також використовувати фони для дій. Перед кожною дією подано пропозиції, але виконувати їх не 
обов’язково. Розміщувати фігури фланелеграфу можна навіть на чистій дошці (без фону).
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Огляд
Урок Центральна 

істина Застосування Вірш для 
запам’ятання

1. Навернення 
Павла

Дії 9:1-22

Господь Ісус 
Христос помер і 
воскрес, щоб спасти 
тебе від гріха.

Для неспасених: Повір в Ісуса Христа і 
будеш спасений.

Для спасених: Ти віриш в Ісуса 
Христа – значить спасений; 
підбадьорюй інших віруючих.

«Хто вірує в Сина, той 
має вічне життя; а хто в 
Сина не вірує, той життя не 
побачить…» (Ів. 3:36).

2. Павло вчиться 
покорі

Дії 9:20-30;
Дії 11:19-26

Бог бажає керувати 
твоїм життям.

Для неспасених: Повір в Господа Ісуса 
і дозволь Богові керувати твоїм 
життям.

Для спасених: Підкоряйся Божому 
керівництву.

«… і буде Господь тебе завжди 
провадити…» (Іс. 58:11).

3. Павло стає 
місіонером

Дії 13:1-12;
Дії 14:8-28

Бог бажає, щоб ти 
розповідав про 
Нього іншим, 
незважаючи на 
труднощі.

Для неспасених: Бог хоче, щоб ти почув 
про Нього, повірив і став Його 
дитям.

Для спасених: Розповідай про Бога 
іншим, незважаючи на труднощі.

«… Ідіть по цілому світові, та 
всьому створінню Євангелію 
проповідуйте!» (Мр. 16:15).

4. Павло вчиться 
радіти в Господі

Дії 16:16-40

Ти можеш 
радіти в Господі, 
незважаючи на 
труднощі.

Для неспасених: Прийми спасіння – це 
найбільша радість!

Для спасених: Радій в Господі, 
незважаючи на труднощі.

«Радійте в Господі завсіди, і 
знову кажу: радійте!» (Флп. 
4:4).

5. Спокій під час 
випробовувань

Дії 21:27 – 22:22;
Дії 23:11-22;
Дії 27:1, 9-25, 44

Бог може дати тобі 
мир за будь-яких 
обставин.

Для неспасених: Повір в Ісуса Христа – 
і знайдеш мир з Богом!

Для спасених: Дозволь Богу 
сповнювати твоє серце спокоєм 
за будь-яких обставин.

«Зоставляю вам мир, мир 
Свій вам даю! … Серце ваше 
нехай не тривожиться, ані не 
лякається!» (Ів. 14:27).

6. Прагнення до 
нагороди

Повторення 
уривків 
попередніх 
уроків.

Божа мета для твого 
життя – найкраща!

Для неспасених: Прийми Божий дар 
спасіння – це найкраще, що може 
бути для тебе.

Для спасених: Дозволь Богу 
виконати Свої наміри для твого 
життя!

«… я женуся до мети за 
нагородою високого поклику 
Божого в Христі Ісусі» (Флп. 
3:14).
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Урок 1
Навернення Павла

Писання
Дії 9:1-22

Центральна істина
Господь Ісус Христос помер і воскрес, щоб 
спасти тебе від гріха.

Застосування
Для неспасених: Повір в Ісуса Христа і 

будеш спасений.
Для спасених: Ти віриш в Ісуса Христа – 

значить спасений; підбадьорюй інших 
віруючих.

Вірш для запам’ятання
«Хто вірує в Сина, той має вічне життя; а хто 
в Сина не вірує, той життя не побачить…» (Ів. 
3:36).

Наочні посібники
 Ілюстрації: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 і 1-6.

 Картки зі словами «християнин», 
«переслідування», «Дух Святий».

 Мапа.

План уроку
Вступ

«Не розумію, як можна вірити в те, що Він – 
Син Божий!»

Розвиток подій
1. Савл переслідує віруючих
2. Савл одержує листи від первосвящеників 

і вирушає до Дамаску ЦІН
3. Дорогою Савл бачить яскраве світло з 

Неба і падає на землю
4. Савл чує голос і питає: «Хто Ти, 

Господи?»
5. Відповідь: «Я Ісус...» ЦІН
6. Савл з вірою навертається до Ісуса і 

готовий служити Йому ЦІН
7. Господь велить Савлу йди до Дамаску
8. Савла, який осліп від яскравого світла, 

ведуть до Дамаску
9. Він молиться три дні та постить
10. Ананій одержує веління від Бога 

уздоровити Савла від сліпоти і 
підбадьорити його ЦІСН

11. Савл на деякий час лишається з учнями в 
Дамаску

Кульмінація
Навернений Савл починає проповідувати, 

що Ісус – Син Божий
Завершення

Всі, хто чує проповідь Савла про Христа, 
дивуються

Савл проповідує в силі та переконує, що Ісус 
є Христос  ЦІН



Павло. Божий слуга

8

Вивчення вірша для запам’ятання
Біблійний вірш

«Хто вірує в Сина, той має вічне життя; а хто в Сина не вірує, 
той життя не побачить…» (Ів. 3:36).

Вступ
Всім нам доводиться приймати рішення. Іноді – це неважкі 
рішення, наприклад, яку футболку зодягнути або який напій 
замовити в кафе. Іноді потрібно прийняти важливе рішення, 
наприклад, з ким дружити або яку обрати професію. Але кожен 
з нас повинен прийняти найважливіше в житті рішення, саме 
воно визначить, чи житимеш ти вічно в Небесах.

Ознайомлення
(Прочитайте вірш з Біблії або попросіть старшу дитину 
прочитати його, потім прочитайте вірш разом з дітьми 
з наочного посібника). Цей біблійний вірш, як і всі, які ми 
вивчаємо на занятті, записано в Біблії, в книзі, яку дав нам Сам 
Бог. Біблія – це записані Слова Бога. І тому, що Бог ніколи не 
обманює, кожне слово, записане в Біблії, – істина. Бог вибрав 
особливих людей, близьких Йому, і звелів їм записати слово 
в слово все, що ми повинні знати. Біблія складається з двох 
великих частин: Старий Заповіт і Новий Заповіт. Біблійний 
вірш, який ми читатимемо сьогодні, знаходиться в Новому 
Заповіті. Біблія складається з 66 невеликих книг. Кожна 
книга містить розділи, які поділяються на вірші. Вірш, який 
ми вивчимо сьогодні, знаходимо в Євангелії від Івана, розділ 
3, вірш 36. Послухай ще раз про найважливіше рішення в 
житті. (Прочитайте вірш разом з дітьми з наочного посібника; 
починайте і завершуйте повторення вірша місцем Писання).

Пояснення
«Хто вірує в Сина…» – будь-яка людина, яка вирішала повірити 
всім серцем у те, що Ісус – Бог Син, Який помер за наші гріхи.

«… той має вічне життя…» – той, хто прийняв рішення 
повірити в Господа Ісуса як свого Спасителя, одержує прощення 
гріхів і нове чисте життя тут на землі. А після життя на землі 
віруюча людина, її справжня сутність, житиме далі з Богом в 
Небесах.

«… а хто в Сина не вірує…» – будь-яка людина, яка 
відмовляється повірити в те, що Ісус – Бог Син, Який помер за 
гріхи всіх людей.

«… той життя не побачить…» – той, хто вирішив не вірити в 
Господа Ісуса як свого Спасителя, не одержить прощення гріхів, 
не зможе потрапити в Небеса, але навіки буде віддалений від 
Бога.

Метод «ВОПЗП» 
(вступ, ознайомлення, 
пояснення, 
застосування, 
повторення) дуже 
ефективно допомагає 
дітям зрозуміти і вивчити 
біблійний вірш. На 
занятті обов’язково 
відводьте достатньо 
часу для ретельного 
вивчення Писання.

Повторюючи біблійний 
вірш, на початку і в 
кінці повторюйте місце 
Писання; це допоможе 
дітям запам’ятати цю 
важливу частину вірша, 
яку так часто забувають.

Біблійний вірш для 
запам’ятання 
(для дошкільнят)

Протягом усієї серії 
уроків вивчайте з 
дошкільнятами посл. до 
Филип’ян 4:4.
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Застосування
Для неспасених: Тобі потрібно вирішити повірити в Господа 

Ісуса як свого Спасителя, тоді ти одержиш вічне життя 
і зможеш жити в Небесах, коли прийде час. Про віру в 
Ісуса Христа ми більше поговоримо під час біблійного 
уроку.

Для спасених: Якщо ти вирішив і повірив у Господа Ісуса як 
свого Спасителя, ти можеш дякувати Богові за вічне 
життя. Попроси Бога допомогти тобі розповідати 
іншим про те, як вони можуть одержати вічне життя.

Повторення
«Літери-ключі»

(Повторіть вірш з дітьми декілька разів, читаючи з наочного 
посібника. Потім на аркуші паперу напишіть першу літеру 
кожного слова. Повторюйте вірш, вказуючи на літери по черзі, 
щоб нагадати дітям кожне слово вірша. Повторюючи вірш далі, 
щоразу закривайте декілька літер за допомогою клейких аркушів 
для нотаток. Продовжуйте повторюйте вірш доти, доки всі 
літери не будуть закриті).

Повторення 
(для дошкільнят)

«Мова жестів»

Повторіть вірш, 
показуючи жести.

«до Филип’ян 4:4» – 
покажіть чотири пальці 
на правій руці, а потім 
чотири пальці – на лівій.

«Радійте...

... в Господі...

... завсіди...»
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Урок
- Не розумію, як можна вірити в те, що Він – Син Божий! Що 
Він повстав з мертвих і повернувся до життя! Через цих віруючих 
лише неприємності. Їх треба зупинити! – так вважав Савл, один з 
найжорстокіших переслідувачів віруючих в Ісуса Христа.

Від релігійних начальників він одержав особливі листи, які 
дозволяли заарештовувати християн і притягати їх до суду. Він 
не жалів жодного. Як, напевно, боялися віруючі ранньої церкви 
зустрітися з такою людиною, як Савл. Якою ж людиною він був?

Ілюстрація 1-1
Савл народився в місті Тарс, розташованому на березі річки 
приблизно за 16 км північніше Середземного моря (територія 
сучасної Туреччини). Подібно до всіх єврейських хлопчиків, Савл 
навчався в синагозі, там, де євреї поклонялися Богу. Хлопчики 
сиділи на підлозі навколо свого вчителя і уважно слухали. Вчителя 
називали «равві». Хлопчики слухали Писання Старого Заповіту. 
Новий Заповіт, де говориться про Господа Ісуса Христа, в Якому 
здійснилися всі Писання Старого Заповіту, за тих часів ще не було 
написано. Савл намагався ретельно виконувати всі постанови 
Старого Заповіту. Він виріс дуже розумною, обізнаною, але 
гордовитою людиною, яка вважала, що, намагаючись виконувати 
Закон, вона догоджає Богові.

З часом Савл став фарисеєм – поважним релігійним лідером 
юдеїв. Він продовжував сумлінно дотримуватись Закону Писання, 
а також правил, які вигадали самі фарисеї.
(Помістіть на дошці слово «християнин»).

Ілюстрація 1-2
Дізнавшись про те, що з’явилися люди, які називають себе 
християнами, вірять в Ісуса Христа і виконують Його повеління, 
Савл розгнівався! Тоді він приєднався до юдеїв, які переслідували 
християн.
(Помістіть на дошці слово «переслідування»).

«Переслідування» – це гоніння, напади на людей через їхні 
вірування. Савл не бажав вірити, що Ісус – Бог, що Він помер 
за грішників і воскрес з мертвих. Він карав послідовників Ісуса 
Христа в синагогах; чоловіків і жінок сковував ланцюгами і 
доправляв до в’язниці або навіть на смерть. Через це багато 
віруючих в Ісуса втекли в інші міста.

Тож Савл прийняв рішення вирушити за християнами, які 
втекли до Дамаску. Місто знаходилося на відстані 280 км. 
Шлях до Дамаску займав не менше 5 днів. Разом зі своїми 
прибічниками Савл повинен був довго йти пішки або їхати верхи 
на коні або віслюку. Але, незважаючи на всі труднощі, Савл був 

Якщо подані уроки ви 
викладаєте малюкам, 
діліть кожен урок на дві-
три частини, спрощуйте 
слова, адаптуйте 
приклади. Підготуйте 
достатньо інтерактивних 
видів діяльності.

Покажіть на мапі 
дорогу, якою йшов 
Савл. За бажанням, 
можна пронумерувати 
основні пункти, а потім 
з’єднати їх маркером 
або відрізком пряжі: (1) 
Єрусалим, (2) Дамаск. 
Кожен шлях позначайте 
іншим кольором.
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переконаний, що повинен зупинити християн: це вчення не 
повинно розповсюджуватися! Він мав намір привести втікачів до 
Єрусалиму і там покарати їх.

В Дамаску були інші правителі, і Савл знав, що не може ось так 
прийти і на власний розсуд заарештовувати християн. Йому 
потрібні листи від найвпливовіших релігійних начальників в 
Єрусалимі, від самого первосвященика. В Дамаску поважали 
первосвященика, тому, побачивши підписані ним листи, правителі 
Дамаску безумовно дозволять заарештувати християн і відправити 
їх до Єрусалиму.

Савл швидко вирушив до первосвященика за листами. Савл був 
упевнений, що догоджає Богові, коли дотримується правил і 
примушує інших коритися цим правилам.

Можливо, ти також намагаєшся догодити Богові, дотримуючись 
правил, намагаючись гарно поводитися. Проте непокора 
бодай у чомусь прирівнюється до непокори в усьому. В Біблії 
написано (прочитайте з Біблії): «І стали всі ми, як нечистий, 
а вся праведність наша – немов поплямована... одіж…» (Іс. 
64:6а). (Покажіть чистий відріз тканини). Навіть якщо ти 
докладаєш всіх зусиль, щоб добре поводитися, порівняно з Божою 
досконалістю твої вчинки і наміри марні, подібно до такої брудної 
тканини. (Покажіть стару брудну ганчірку). Досконало добрим не 
може бути ніхто. Ми з тобою також згрішили. А гріх – це думки, 
слова або вчинки, які суперечать Божому Закону. Ненависть до 
людини – це гріх. Можливо, ти недобре поставився до когось 
лише тому, що ця людина не така, як ти? Ти колись глузував з 
чийогось одягу або чиєїсь зовнішності? Все це гріх. Бог говорить, 
що ти і я народилися в цей світ грішними, відділеними від Бога 
через гріх. І намагаючись поводитися правильно, ти не зможеш 
позбавитися гріха.

Савл також був грішником, відділеним від Бога. Намагаючись 
виконувати правила або караючи тих, хто не виконує їх, він аж 
ніяк не міг догодити Богові.

Савл точно знав, що Ісус помер на хресті і був похований в 
гробниці. Він вважав, що це неймовірно жахлива вигадка 
християн і безсоромна неправда, – ніби Ісус воскрес і 
повернувся в Небеса. Савл вважав, що зобов’язаний покласти 
край розповсюдженню цієї неправди. Одержавши листи від 
первосвященика, він вирушив до Дамаску.

Ілюстрація 1-3
Приблизно опівдні, в останній день подорожі, коли Савл разом 
зі своїми людьми наближався до міста, сталося дещо дивовижне. 
Раптом з неба засяяли промені сліпуче яскравого світла, сяйво 
переважало сонячне світло. Такого світла мандрівники ніколи не 
бачили!

З малюками порахуйте 
на пальцях, скільки днів 
Савл йшов до міста.

З аркуша паперу 
зробіть простий сувій. 
Напишіть щось на 
ньому, щоб сувій був 
побідний до важливого 
документа – дозвіл. 
Скрутіть сувій і обв’яжіть 
відрізком пряжі. Ті, 
кому легше засвоювати 
за допомогою дотику, 
з задоволенням 
потримають сувій в 
руках.
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Послухай, що сталося з Павлом. (Прочитайте Дії 9:4-5а). «… а 
він повалився на землю, і голос почув, що йому говорив: «Савле, 
Савле, – чому ти Мене переслідуєш?» А він запитав: «Хто 
Ти, Пане?» Неймовірно! Йому з’явився Сам Господь Ісус! Він 
живий! І Савл переслідує Його! Фарисей не усвідомлював, що 
пригнічуючи послідовників Ісуса, він переслідував живого Господа 
Ісуса Христа!

Бог хотів, щоб Савл повірив у те, що Ісус і є Христос, тобто Той, 
Кого Бог обіцяв дати людям, щоб простити їхні гріхи. Бог бажав, 
щоб Савл переконався в тому, що Ісус справді воскрес з мертвих!

Бог хоче, щоб і ти повірив у те, що Ісус помер і воскрес, щоб 
дати тобі прощення гріхів. Ісус – Бог Син. Лише Він досконало 
праведний. Ісус не згрішив жодного разу. Саме тому лише Він 
міг стати твоїм Спасителем. Господь Ісус любить тебе. Він виявив 
бажання зійти з Небес на землю, щоб взяти на Себе покарання 
за твій гріх, щоб померти за тебе. Господь Ісус пролив Свою кров 
на хресті замість тебе. Ось, що написано в Біблії (прочитайте 
Еф. 1:7): «… маємо в Ньому відкуплення кров’ю Його, прощення 
провин…» Це означає, що Господь Ісус заплатив високу ціну 
за наші гріхи, і тепер Бог може дати нам прощення. Після того 
як Ісус помер, Його поховали в гробниці, але третього дня Він 
повернувся до життя. Багато людей бачили Його воскреслим і 
говорили з Ним. А через сорок днів після Свого воскресіння 
Господь Ісус повернувся в Небеса, де залишиться назавжди. Бог 
чекає і бажає, щоб ти щиро повірив у смерть Ісуса Христа за тебе і 
в Його воскресіння. Бог бажає спасти тебе від покарання за гріх і 
допомогти тобі жити, догоджаючи Йому.

Бог також чекав і бажав, щоб Савл щиро повірив у те, що Ісус 
помер і справді воскрес із мертвих.

Нарешті, Савл усвідомив, як сильно помилявся! В Біблії написано 
(прочитайте з Біблії): «А він, затрусившися та налякавшися, 
каже: «Чого, Господи, хочеш щоб я вчинив?» А до нього Господь: 
«Уставай, та до міста подайся, а там тобі скажуть, що маєш 
робити!» (Дії 9:6).

В житті Савла сталася дивовижна подія. Він говорив із Самим 
Господом Ісусом! Тепер він переконався, що Ісус живий, як і 
стверджували християни. Савл став новою людиною, віруючою, 
такою ж, як ті люди, яких він переслідував. Тепер Савл 
щиросердно бажав виконати те, що звелить йому Господь Ісус.

Ілюстрація 1-5
Сліпучо-яскраве світло зникло. Савл повільно підвівся і хотів 
роздивитися… але він нічого не побачив; Савл не бачив навіть 
людей, що супроводжували його. Він осліп!

Бідолашний Савл! Його мали взяти за руку і привести до міста. 
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Люди, з якими Савл йшов до Дамаску, привели його до будинку 
чоловіка на ймення Юда.

Три дні Савл залишався в оселі Юди; він нічого не їв і не пив. 
Ймовірно, він роздумував про все, що з ним сталося. Як він 
помилявся! Савл молився і чекав. Одного разу під час молитви 
Господь показав Савлу видіння – дещо подібне до пророцького 
сну. У видінні Савл побачив, що повинна прийти людина на 
ім’я Ананій і допомогти йому. Тоді ж в іншій частині міста Бог 
звернувся до Ананія, який був віруючим, і сказав:

- Ананію! Устань і піди до оселі Юди. Спитай чоловіка на ймення 
Савл. Він тепер молиться і в видінні бачив, що ти до нього 
прийдеш і уздоровиш його від сліпоти... (Див. Дії 9:10-12).

Ананій злякався:

- Господи, чув я від багатьох про цього чоловіка, скільки зла він 
учинив християнам. І сюди прийшов, щоб в’язати всіх, хто вірить 
в Тебе. (Див. Дії 9:13-14).

Але Господь відказав йому:

- Іди, бо Савла Я вибрав, щоб він проповідував про Ім’я Моє. 
(Див. Дії 9:14-15).

Господь розповів Ананію, що Савл змінився. Відтепер і назавжди 
його життя буде зовсім інакшим. Савлу потрібні були підтримка і 
підбадьорення християн, йому потрібно було допомогти почати 
нове життя. Підтримати і підбадьорити Савла повинен був 
Ананій.

Якщо ти вже повірив в Господа Ісуса як свого Спасителя, дозволь 
Богові через тебе підтримувати і підбадьорювати інших віруючих 
в Ісуса. Підбадьорювати і підтримувати – значить допомагати 
людям долати труднощі в житті. Спробуй зараз пригадати 
інших віруючих в Господа Ісуса, яким потрібне підбадьорення. 
Можливо, ти знаєш людину, яка нещодавно повірила в Господа 
і якій ще важко позбутися старих звичок. Або, може, ти маєш 
друга-християнина, який зараз переживає труднощі вдома або в 
школі. Як ти можеш підтримати і підбадьорити? (Дозвольте дітям 
відповісти). Ти можеш сказати або написати коротку записку про 
те, що молишся про цю людину. Ти можеш зателефонувати цій 
людині або запросити її в гості, стати їй другом і вислухати її. Ти 
можеш розповісти цій людині про улюблений вірш Писання, яким 
підбадьорив тебе Бог. В Біблії ми читаємо (прочитайте 2 Кор. 
1:4): «… в усякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли потішати й 
ми тих, що у всякій скорботі знаходяться…» Подумай, кого цього 
тижня Бог хотів би підбадьорити і підтримати через тебе.

Бог бажав, щоб Ананій підтримав і підбадьорив Савла. Бог також 
хотів, щоб Ананій уздоровив Савла від сліпоти і допоміг йому 
почати нове життя.
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І Ананій послухав Господа. Він вирушив до оселі, де на нього чекав 
Савл. Незважаючи на свій страх, Ананій, звичайно, заспокоївся, 
коли дізнався, що Савл також бачив видіння про його відвідини.

Ілюстрація 1-5
В оселі Юди Ананій знайшов Савла в молитві. Сліпий Савл 
не бачив Ананія, але чув кроки, що наближалися. Християнин 
підійшов до Савла і поклав на нього руки. М’яко і дружньо він 
сказав:

- Савле брате, Господь Ісус, що з’явився тобі на дорозі, послав 
ось мене, щоб зір повернувся до тебе, і щоб ти наповнився Духа 
Святого! (Див. Дії 9:17).

Тієї ж миті з очей Савла ніби впала луска, і зір повернувся до 
нього. Сліпоти більше не було. Яка то радість, що він знову бачить! 
Тепер Савл бачив Ананія. Але найдивовижнішою була неймовірна 
радість у серці. Як чудово знати, що навіть не дивлячись на все 
спричинене Савлом зло, Бог опікувався ним. Бог любив Савла.

Бог любить і тебе. Адже Він створив і знає тебе. І, незважаючи на 
все зло в твоєму житті, Бог опікується тобою і бажає, щоб ти міг 
позбавитися гріха і після життя на землі перебував з Ним вічно 
в Небесах. Бог зробив для цього все. З любові до тебе і до мене 
Господь Ісус прийшов на землю, помер за твій і мій гріх і третього 
дня воскрес. Щоб одержати прощення і спасіння, тобі потрібно 
повірити в Господа Ісуса Христа. Можливо, тобі здається, що це 
дуже просто? Тобі та кожній людині прощення дається лише через 
віру. Але Богові твоє і моє прощення коштувало дуже дорого. Бог 
святий і праведний; гріх повинен бути покараний. Але замість 
тебе і мене покарання за гріх взяв на Себе Ісус Христос, Бог 
Син. Бог заплатив цю високу ціну, тому що дуже любить тебе. Не 
забувай про дивовижну і міцну любов Бога!

Неймовірна радість сповнювала Савла: Бог – святий і праведний 
– любить його, колишнього переслідувача, і піклується про нього!

З Біблії ми дізнаємося, що після того, як до Савла повернувся 
зір, він підвівся і прийняв водне хрещення. А потім вперше за 
тривалий час він почав їсти, щоб відновити сили.
(Помістіть на дошці картку зі словами «Дух Святий»).

Коли Савл повірив у Господа Ісуса, його серце наповнив Дух 
Святий і наділив Савла силою. Святий Дух поселяється в 
кожному християнинові і дає силу жити так, як хоче Бог.

Ще декілька днів Савл спілкувався з християнами в Дамаску, а 
потім залишив місто.

Ілюстрація 1-6
Відтоді навернений Савл почав проповідувати про те, що Ісус 
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справді Син Божий! Люди, які слухали проповідь Савла, ледь 
вірили власним вухам! Вони дивувалися і питали один одного:

- Невже це той чоловік, який завдавав багато шкоди віруючим в 
Ісуса? Хіба не для того він прийшов сюди, щоб заарештовувати? А 
сам проповідує про Ісуса! Що сталося?

Юдеї, які жили в Дамаску, також були вражені. Проповіді Савла 
ставали дедалі переконливішими і сильними. Він переконував і 
доводив, що Ісус справді Христос, живий Спаситель!

Все сталося не так, як задумав Савл. Він мав намір утримати людей 
від віри в Ісуса, але тепер повірив сам. Він намагався зупинити 
проповідь про Ісуса, а тепер сам проповідував про Нього! Раніше 
Савл вважав, що служить Богові, але насправді він боровся проти 
Нього. Нині ж, вперше в житті Савла, Дух Святий сповнив його 
і дав йому здатність бути справжнім Божим служителем. Тому 
Савл цілком міг присвятити себе служінню Богові, допомагаючи 
оточуючим. Чому так змінилося його життя? Тому що Савл 
повірив в Ісуса, в Його смерть за грішників і в Його воскресіння.

Та чи повірив ти? Якщо ні, ти можеш повірити сьогодні, прямо 
зараз. Визнай, що догодити Богові своїми найдобрішими 
вчинками ти не можеш; добрі вчинки подобаються Богу, але не 
допоможуть позбавитися гріха. Якщо ти визнаєш, що згрішив 
перед Богом і якщо тобі прикро через те, що ти грішив, ти 
можеш сказати про це Богу в молитві. Лише Господь Ісус, Який 
помер, взявши покарання за твій гріх, і воскрес, щоб простити 
і виправдати тебе, може позбавити тебе гріха. Він – живий 
Спаситель. Якщо ти повіриш, Господь Ісус простить тебе і змінить 
твоє життя, як змінив життя Савла.

Питання для повторення
1. Як Савл ставився до Бога, коли був фарисеєм? (Він любив 

Бога, пишався, що намагється виконувати закони і правила).

2. Чому Савл ненавидів християн? (Вони виконували веління 
Ісуса, а не правила фарисеїв; вони вірили і проповідували, що 
Ісус – Син Божий).

3. Як Савл переслідував християн? (Бив їх, кидав у в’язниці, 
навіть віддавав на смерть).

4. З яким наміром Савл йшов до Дамаску? (Заарештувати 
християн і привести їх до Єрусалиму на суд і страту).

5. Що сталося з Савлом на дорозі до Дамаску? (Сліпучо-яскраве 
світло засяяло з небес, і почувся голос; Савл осліп).

6. Коли Господь Ісус з’явився Савлу на шляху до Дамаску, в що 
повірив Савл? (В те, що Ісус – Бог Син, Він воскрес).

7. Як Савл потрапив до Дамаску після того, як його осліпило 
світло з Неба? (Його за руку привели до Дамаску ті, хто 

Гра для 
повторення
«Малюємо всліпу»
Поділіть групу на дві 
команди. Команди 
обирають по одному 
представникові, які 
виходять вперед 
і стають перед 
дошкою. Зав’яжіть 
представникам очі і 
дайте кожному маркер. 
Дошку розверніть так, 
щоб група не бачила, 
як їхні представники 
малюють. Але дайте 
представникам команд 
по одному великому 
аркушу паперу. В будь-
якому випадку група 
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супроводжував його).

8. Що Бог сказав Ананію про Савла? (Савл знаходиться в 
Дамаску, молиться і чекає, коли Ананій прийде і уздоровить 
його; Савла вибрано для того, щоб багатьом розповісти про 
Господа Ісуса).

9. Що сталося, коли Ананій прийшов до Савла? (До Савла 
повернувся зір; Ананій підбадьорив і підтримав Савла).

10. Як цього тижня ти можеш послужити Богові і підбадьорити 
іншу віруючу людину? (Написати підбадьорюючі слова; 
молитися; зателефонувати; відвідати або запросити в гості; 
розповісти про улюблений вірш Писання).

11. Що Савл почав робити, коли відновилися його сили? (Він 
почав проповідувати про те, що Ісус – Бог Син).

12. Бог бажає, щоб ти повірив у Господа Ісуса і одержав спасіння 
від гріха. У що ти повинен повірити? (Ісус – Бог Син, Який 
помер і воскрес, щоб кожна людина могла одержати прощення 
гріхів).

Питання для повторення
 (для дошкільнят)
1. Кого Савл відводив у в’язниці? (Християн).

2. Що Савл побачив у Небі? (Яскраве світло).

3. Хто взяв на Себе покарання за твій і мій гріх? (Ісус).

4. Що сталося з очима Савла? (Він осліп, але пізніше знову почав 
бачити).

Прикладна діяльність
«Слова підбадьорення»
Запропонуйте дітям коротко помолитися в тиші і попросити 
Бога вказати їм, кому зі знайомих їм віруючих людей потрібні 
підтримка і підбадьорення. (Якщо дитина не може згадати когось 
із віруючих, можна пригадати й невіруючого друга).

Запропонуйте дітям за допомогою заздалегідь підготованих 
матеріалів (кольоровий папір, картон, маркери, олівці, обрізки 
тканини, пряжа, стрічки, наліпки тощо) зробити свою листівку. 
Потім допоможіть кожній дитині написати слова підбадьорення. 
Пропозиції можуть бути досить короткими. Наприклад, 
«Молюся за тебе», або інші відповідні слова. Запропонуйте дітям 
наступного разу розповісти про те, як сприйняли їхні листівки.

Гра для 
повторення 
(для малюків)
«Звістка спасіння»
Гра категорії «Пам’ять»

На цупкому папері 
зробіть дві копії 
аркуша з символами 
Євангельської звістки. 
Картки виріжте і 
розкладіть на столі або 
на підлозі обличчям 
додолу. Задавайте дітям 
питання по черзі. Якщо 
відповідь правильна, 
дитина може відкрити 
дві картки. Якщо 
картки співпадають 
(однакові), їх залишають 
відкритими. Якщо картки 
не співпадають, їх 
повертають на місце.

не повинна бачити, що 
виходить на малюнках.

Задавайте питання 
командам по черзі. Якщо 
відповідь правильна, 
представник команди 
може намалювати 
одну частину будинку. 
Кажіть «художникам», 
які частини малювати: 
каркас, дах, димохід, 
вікна, двері, сходи. 
Коли команди дадуть 
відповіді на всі питання, 
дозвольте «художникам» 
і командам подивитися 
на «шедеври».

Нехай команди не 
змагаються, але грають 
для задоволення.
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Урок 2
Павло вчиться покорі

Писання
Дії 9:20-30;
Дії 11:19-26

Центральна істина
Бог бажає керувати твоїм життям.

Застосування
Для неспасених: Повір в Господа Ісуса і 

дозволь Богові керувати твоїм життям.
Для спасених: Підкоряйся Божому 

керівництву.

Вірш для запам’ятання
«… і буде Господь тебе завжди провадити…»
 (Іс. 58:11).

Наочні посібники
 Ілюстрації: 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 і 2-6.

 Картки зі словами «Всезнаючий», 
«Провідник», «Біблія».

 Картки з попереднього уроку «християнин» 
і «Дух Святий».

 Мапа.

План уроку
Вступ

Біблія Сашка
Розвиток подій

1. Павло проповідує про Христа
2. Павло переконує юдеїв Дамаску, що Ісус є 

Христос
3. Юдею змовляються вбити Павла ЦІС
4. Павлу допомагають втекти ЦІ
5. Павло іде до Єрусалиму; віруючі бояться 

його
6. Варнава заступається за Павла ЦІ
7. Після проповіді в Єрусалимі Павла 

хочуть вбити
8. Павло вирушає до Тарсу ЦІС
9. Через переслідування християни тікають 

в різні міста ЦІН
10. Варнава запрошує Павла до Антіохії; 

вони разом працюють цілий рік
Кульмінація

Павло та інші християни корилися Божому 
керівництву; багато людей повірили в 
Ісуса

Завершення
Варнава і Павло разом працюють в Антіохії 

рік
Послідовників Ісуса в Антіохії вперше 

почали називати християнами  ЦІСН
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Вивчення вірша для запам’ятання
Біблійний вірш

«… і буде Господь тебе завжди провадити…» (Іс. 58:11).

Вступ
(Покажіть великий малюнок з зображенням гори або зробіть 
нарис гір). Для походу в гори тобі потрібен провідник, вождь. 
Провідник – це людина, яка все знає про гору, на яку планується 
сходження. Він знає, які стежки швидше приведуть до верхівки, 
якими доведеться йти довше, але при цьому милуватися 
дивовижними краєвидами. Провідникові відомі небезпечні 
місця. Лише він може провадити тебе: він проведе тебе і вкаже 
шлях. Нам, християнам, потрібен Той, Хто зможе провадити 
нас у житті, вкаже, як нам жити.

Ознайомлення
(Прочитайте вірш з Біблії або попросіть дитину старшого 
віку прочитати вірш, потім прочитайте вірш разом з дітьми 
з наочного посібника). Господь бажає провадити нас. Ми 
дізнаємося про Нього з Його правдивого Слова, Біблії. На 
минулому занятті ми дізналися, що Бог вибрав особливих 
людей, близьких до Нього, і звелів їм записати Його Слова 
в Біблії. Біблія складається з двох основних частин: Старого 
Заповіту і Нового Заповіту, – і містить 66 книг. В Старому 
Заповіті розповідається про те, що відбувалося на землі до 
приходу Ісуса Христа. В Новому Заповіті розповідається про 
життя Ісуса Христа на землі і про те, що сталося після Його 
смерті й воскресіння. Біблійний вірш, який ми вивчатимемо 
сьогодні, записаний у Старому Заповіті, в книзі Ісаї, 58 розділ, 
11 вірш. Бог вибрав Ісаю записати ці слова. Послухай вірш, 
щоб ще раз почути, Хто бажає провадити тебе в житті. (Ще раз 
прочитайте вірш з наочного посібника; починайте і завершуйте 
повторення вірша місцем Писання).
Пояснення
«… Господь…» – Бог.

«… і буде Господь тебе завжди провадити…» – Бог завжди 
вказуватиме тобі шлях, вдень чи вночі. Ти можеш цілком 
покладатися на Нього!

Застосування
Для неспасених: Цю обітницю призначено для тих, хто повірив 

у Господа Ісуса. Якщо ти ще не попросив Його стати 
твоїм Спасителем від гріха, ти можеш зробити це 
сьогодні. Під час біблійного уроку ти дізнаєшся, як це 
може статися в твоєму житті.

Для спасених: Якщо Господь Ісус – твій Спаситель, Бог 

Допоможіть дітям, які 
мають Біблії, знайти в 
Старому Заповіті книгу 
Ісаї. Потім попросіть 
дітей знайти розділ 58, 
11 вірш.

Біблійний вірш для 
запам’ятання 
(для дошкільнят)

Протягом викладання 
всього циклу уроків 
повторюйте з 
дошкільнятами посл. до 
Филип’ян 4:4.
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провадить тебе в житті, Він керує твоїм життям. Бог 
обіцяє вказати шлях і допомогти, коли тобі потрібно 
буде прийняти важливе або незначне рішення. Бог 
може вказати тобі шлях, коли ти щодня читаєш Його 
Слово, або торкаючись твого серця Духом Святим, 
або через гарну пораду друга, який щиро любить Ісуса 
Христа.

Повторення
«Мова жестів»

(Поясніть, що хлопчики і дівчатка, які не можуть говорити і 
слухати, користуються мовою жестів. Ця мова допоможе нам 
запам’ятати вірш. Засвойте перший жест і повторіть вірш 
з дітьми, користуючись жестом. Повторіть те саме стосовно 
решти жестів. Нехай добровольці продемонструють вивчені 
жести, а решта групи тим часом повторює вірш. Продовжуйте 
доти, доки діти не вивчать вірш).

«… і буде Господь  тебе  завжди  провадити…»

Повторення (для 
дошкільнят)

«Шлях Павла»

Викладіть на підлозі 
паперові тарілки 
в рядок; тарілки 
символізуватимуть 
міста, які відвідав 
Павло. Закріпіть тарілки 
на підлозі за допомогою 
клейкої стрічки. Нехай 
діти повторюють вірш 
разом з вами, йдучи 
«шляхом Павла»: 
наступаючи на «місто», 
діти кажуть одне слово.
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Урок
Якось тато Сашка помітив, що Біблія його сина занедбана, лежить 
на полиці під купою якихось папірців. Він негайно вийшов до 
іншої кімнати і почав відкривати і закривати шафи, полиці, 
шухляди, нібито щось старанно шукав.

- Сашко! – покликав тато. – Допоможеш мені трохи?

Син увійшов до кімнати.

- Чим помогти, тату?

- Шукаю мапу доріг. Допоможеш знайти?

- Може, спочатку світло ввімкнемо? – запропонував Сашко. – Тут 
дуже темно!

- Не треба. Можна знайти й без світла, чи не так? Ти пошукай у тій 
шафі.

Сашко підійшов до шафи, відкрив дверцята і зрозумів, що в шафі 
ще темніше, ніж у кімнаті.

- Тату! Я тут взагалі нічого не бачу!

- Добре, давай ввімкнемо світло! – погодився тато.

- Ось мапа, тату! Знайшов!

- Цікаво, – задумливо промовив тато, – а я чомусь вважав, що її 
можна знайти і без світла…

- Тату, ти дражниш мене?

- Здогадався, – посміхнувся тато. – Мені не потрібна мапа. 
Я просто намагався показати тобі, як ти живеш вже декілька 
останніх днів, – пояснив тато.

- Я? Що ти маєш на увазі? – здивувався син.

- Бог хоче розмовляти з тобою і показувати, як потрібно жити. 
Він хоче відповідати на твої питання, але ти намагався знайти 
відповіді «в темряві», «не вмикаючи світла». Ось на аркуші 
паперу я записав для тебе два біблійні вірші. Прочитай їх, будь 
ласка, і поміркуй над ними.

- Добре, – погодився хлопчик і пішов до себе в кімнату.

Спочатку Сашко прочитав перший вірш (прочитайте Пс. 118 
(119):105): «Для моєї ноги Твоє слово – світильник, то світло для 
стежки моєї». Потім він відкрив книгу Ісаї і прочитав інший вірш 
(прочитайте з Біблії Іс. 58:11): «… і буде Господь тебе завжди 
провадити…» Сашко замислився… Тато хотів пояснити йому 
дуже важливу думку: Бог прагне провадити його в житті, керувати 
ним, і Сашкові потрібно коритися Божому керівництву.

Бог також керував життям Савла. Пам’ятаєш, про яку подію в 
житті Савла ми дізналися на попередньому занятті? (Ісус Христос 
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з’явився Савлу на дорозі до Дамаску, і Савл став християнином). 
Савл дуже змінився, коли Ісус Христос став його Спасителем.

Ілюстрація 1-6
Відтоді Савл почав проповідувати в юдейських синагогах і 
переконувати, що Ісус – Син Божий. Савл так змінився, що 
люди, які чули його проповідь, дуже дивувалися. Він переслідував 
християн, а тепер сам став християнином!

- Невже це і є та людина, яка завдала стільки шкоди віруючим в 
Ісуса? – дивувалися люди. – Хіба він прийшов сюди не для того, 
щоб заарештовувати?

Савл справді йшов до Дамаску, щоб розправитися з християнами, 
але Бог мав зовсім інші наміри. Він хотів, щоб Савл став 
послідовником Ісуса Христа і розповідав оточуючим про спасіння. 
Все так і сталося! Савл відвернувся від свого грішного шляху і 
повірив в Ісуса Христа.

Проповіді Савла ставали дедалі переконливішими. Бог давав йому 
сміливість звертатися до натовпів людей, переконувати і доводити, 
що Господь Ісус – Бог Син. Юдеї ніяк не могли збагнути, чому 
переконання Савла настільки змінилися. Савл став зовсім 
інакшим! Змінилося навіть його ім’я. Він відомий під ім’ям Павло.

Ілюстрація 2-1
Коли Павло перебував у Дамаску, Бог звелів йому піти до Аравії. 
І Павло послухався. Він пішов далеко від родини і друзів, щоб 
побути в тиші і краще пізнати Бога і Писання. Йому потрібно 
було на самоті читати, роздумувати і молитися, щоб дізнатися, 
чого чекає від нього Бог.

Павло навчався в Аравії майже три роки. Він мав стати великим 
проповідником; через нього Бог напише багато книг Нового 
Заповіту. Всезнаючий (Який знає абсолютно все) Бог готував 
Павла до виконання різних завдань, які чекали на нього.
(Помістіть на дошці картку зі словом «Всезнаючий»).

Після тих дивовижних, особливих років спілкування з Богом 
Павло палко бажав розповісти про чудові зміни в його житті. Він 
повернувся до Дамаску, де йому вперше з’явився Господь Ісус.

Ілюстрація 2-2
Павло повсякденно проповідував про Ісуса. А юдеї все більше 
гнівалися. Слова Павла викликали в них ненависть! Вони не 
вірили, що Ісус – Бог Син. Юдеї навіть чути не хотіли про те, що 
вони грішники і їм потрібне спасіння. Тому юдейські релігійні 
начальники порадилися і вирішили вбити Павла. Вдень і вночі 
вони спостерігали за брамою міста: якщо Павло спробує вийти з 
міста, вони схоплять і вб’ють його! Але Павло дізнався про змову 

Продовжуйте 
нумерувати основні 
пункти мандрівок 
Павла: (3) Аравія, (4) 
повернення до Дамаску.

Продовжуйте 
нумерувати основні 
пункти мандрівок 
Павла: (2) Дамаск, (3) 
Аравія. З’єднайте пункти 
кольоровим маркером 
або відрізком пряжі (як 
на першому занятті).
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юдеїв. Як? Бог провадив його і керував ним.
(Поступово під час викладання поміщайте на дошці картки зі словами 
«християнин», «Провідник», «Біблія», і «Дух Святий).

Якщо ти став християнином, тобто повірив в Ісуса Христа як 
свого Спасителя, ти можеш попросити Бога провадити і тебе в 
житті. Бог бажає бути твоїм Провідником. Саме Провідник – 
Той, Хто провадить, – вказує, що і як потрібно робити. Бог керує, 
провадить через Своє Слово, Біблію, і через Духа Святого, Який 
перебуває в тобі. Давай повторимо біблійний вірш, який ми 
сьогодні вивчили. (Повторіть з дітьми Іс. 58:11). Замість слова 
«тебе» ти можеш говорити слово «мене».

Господь провадитиме тебе, Він, твій Провідник, поведе тебе, і ти 
знатимеш, як відповідати на різні питання. Наприклад, такі: «З 
ким тобі слід проводити більше часу?», «Які телепрограми ти 
можеш дивитися?», «Коли ти повинен погоджуватися, а коли 
відмовлятися?» Коли ти завершуватимеш навчання в школі, 
тобі знадобиться керівництво щодо вибору подальшого шляху. 
Всезнаючий Бог і тоді буде твоїм Провідником; Він провадитиме 
тебе через Своє Слово і через Духа Святого, що живе в тобі. 
Але для цього тобі потрібен час, щоб усамітнитися, читати 
Слово Боже, роздумувати і молитися; і Бог провадитиме тебе. 
Якщо ти віриш в Господа Ісуса, обов’язково підкоряйся Божому 
керівництву.

Бог також був Провідником Павла і провадив його, чи не так? 
Віруючі дізналися, що вороги Павла мають намір вбити його, тому 
вигадали, як допомогти Павлу втекти.

Ілюстрації 2-3
За тих часів багато міст були оточені високими мурами. Дамаск 
також був захищений муром. Увійти в місто або вийти з нього 
можна було лише через браму міста. А друзі вирішили вивести 
Павла з міста іншим шляхом. Як ти гадаєш, що вони вигадали? 
(Прочитайте Дії 9:25). «… учні забрали його вночі, та й із муру 
спустили в коші». А вороги, які невпинно пильнували браму 
міста, навіть не знали про втечу Павла.

Павло не знав, чому Бог попустив юдеям таким чином вигнати 
його з міста, де він навчав людей. Бог же знав, для чого це 
потрібно. Він вів Павла крок за кроком. Тепер Бог вів Павла 
до Єрусалиму. Напевно, подорож туди була дуже тривалою. 
Можливо, Павло думав: «Тепер я лишився сам, але в Єрусалимі 
багато християн. Вони радо приймуть мене. Ми станемо друзями, 
адже всі ми любимо Господа Ісуса».

Проте на Павла чекала неприємна несподіванка. Він прийшов 
до Єрусалиму, але християни боялися його. Вони не вірили, 
що Павло став послідовником Ісуса Христа. Можливо, Павло 

Під час викладання 
користуйтеся технікою 
захоплюючого 
викладення історії. 
Описуючи ситуацію, 
створіть напруження, 
очікування. Щоб слухачі 
захопилися сюжетом 
и щоб розвинути 
напружене очікування, 
користуйтеся голосом: 
говоріть повільніше, 
понижуйте голос, 
говоріть тихіше.

З’єднайте на мапі 
пункти (4) Дамаск і (5) 
Єрусалим.
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не розумів: «Навіщо Бог привів мене сюди? Мене тут не 
приймають». Але Бог – Всезнаючий, Він знав, для чого Павло мав 
саме тепер прийти до Єрусалиму.

В місті знаходився християнин, через якого Бог допоміг Павлові, 
підбадьорив і спрямував його подальші кроки. Християнина звали 
Варнава.

Ілюстрація 2-4
Він познайомив Павла з іншими християнами. Варнава 
пояснив, що Павло більше не переслідує християн, але сам став 
християнином. Тепер Павло проповідує про Господа Ісуса. 
Завдяки Варнаві християни Єрусалиму прийняли Павла в свою 
велику дружню родину. Бог хотів, щоб християни прийняли 
Павла, і зробив це через Варнаву.

А Павло приєднався до християн Єрусалиму і разом з ними 
проповідував Добру новину про Ісуса Христа. До того ж, Павло 
проповідував з великою силою. Ворогам це дуже не подобалося!

Ілюстрація 2-5
Друзі Павла знову прийшли на допомогу. Вони дізналися про 
наміри юдеїв вбити проповідника. Друзі тайкома відвели Павла 
до Кесарії, а звідти доправили кораблем до Тарсу, рідного міста 
Павла. Там проповідник міг вивчати Писання і вчити про Господа 
Ісуса, не боячись за своє життя. Бог знову спрямував і захистив 
Павла. Цього разу Він діяв через віруючих людей, друзів Павла.

Чи знаєш ти, що іноді Бог провадить нас через наших віруючих 
друзів? Пам’ятаєш, що записано в біблійному вірші, який ми 
вивчили? (Повторіть з дітьми Іс. 58:11). Тобі, християнину, 
вельми важливо коритися Божому керівництву в житті. 
Всезнаючий Бог спрямовує тебе через Своє Слово, Біблію, і через 
Духа Святого, Який перебуває в тобі. Бог також провадить тебе 
через інших християн або події, які відбуваються в твоєму житті. 
Як дізнатися, як слід діяти? З ким тобі варто більше спілкуватися? 
Коли потрібно відмовитися від перегляду телепрограми? Як 
вирішити, де навчатися далі? Знаючи про те, що Бог – твій 
Провідник, що Він провадить тебе, дій приблизно так само, як 
під час переходу через вулицю: зупинись, роздивись, прислухайся. 
Коли виникають подібні питання, зупинись і помолись. Роздумуй 
над Божим Словом і подіями, які Бог допустив у твоєму житті. 
Прислухайся до того, що каже тобі Бог через віруючих друзів, 
які по-справжньому люблять Господа Ісуса і прагнуть догоджати 
Йому. А потім дій! Тримайся Божого керівництва, знаючи, що 
Бог, твій Провідник, провадитиме тебе правильним шляхом.

Бог також провадив Павла і допоміг йому втекти. Завдяки 
допомозі віруючих людей Павло повернувся до свого рідного 
міста, до Тарсу, де було безпечніше.

З’єднайте на мапі 
пункти (5) Єрусалим, (6) 
Кесарія, (7) Тарс.
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А як щодо інших християн, які служили Господу Ісусу? Через 
жахливі переслідування багато хто втік з Єрусалиму до інших міст 
великого регіону. Їх утискали, з ними поводилися жорстоко, тому 
що вони вірили в Ісуса як у свого Спасителя.

Як ти вважаєш, що робили християни, коли оселялися в нових 
місцевостях? (Вислухайте відповіді дітей). Правильно, вони 
розповідали людям про Ісуса.

Ілюстрація 2-6
А християни, які залишилися в Єрусалимі, почали одержувати 
звістки про те, що багато людей наверталися до віри в Господа 
Ісуса і отримували спасіння. Християни Єрусалиму щиро раділи. 
Вони дізнавалися про те, як Бог звершує працю в інших містах. 
Особливо багато новин вони чули про Антіохію.

Тоді віруючі вирішили відрядити Варнаву до Антіохії, щоб 
допомогти тим, хто нещодавно увірував. Прибувши до міста, 
Варнава одразу побачив, що Бог дійсно звершує тут велику працю. 
Яка радість!

- Залишайтеся вірними Господу щиросердно, – підбадьорював він 
віруючих.

Варнава знав, що через жорстоке ставлення життя християн 
було нелегким. Варнава залишився служити в Антіохії. За цей 
час більше людей стали християнами. Мешканці та гості міста 
уважно слухали проповіді і приймали Ісуса Христа вірою як свого 
Спасителя від гріха.

Чи ти прийняв Ісуса Христа вірою як свого Спасителя від гріха? 
Чи перебуває в тобі Господь Ісус Духом Святим? Він бажає 
перебувати в тобі, проте оселиться в тобі лише тоді, коли в твоєму 
серці не буде гріха. Бог святий, Він досконалий в усьому, і гріх не 
може перебувати в Його присутності. Гріх – це будь-які думки, 
слова і вчинки, яку порушують Божий Закон. Бог завжди знає, 
коли ти кажеш неправду, коли не слухаєшся батьків. Він бачить 
твоє серце. Але Бог любить тебе і зробив усе, щоб ти міг одержати 
прощення гріхів. Він послав на землю Ісуса Христа, Який 
прийняв на Себе покарання за твій і мій гріх. В Біблії говориться 
(прочитайте 1 Кор. 15:3-4): «… Христос був умер ради наших 
гріхів за Писанням, і … був похований, і … третього дня Він 
воскрес…» Тому Господь Ісус може простити твій гріх.

Чи приймеш ти Господа Ісуса вірою сьогодні? Визнай, що ти 
згрішив перед Богом; тобі має бути прикро за свою непокору; 
щиро повір у те, що Ісус помер за твій гріх і воскрес. Тоді ти 
одержиш прощення гріхів, і Сам Бог допомагатиме тобі жити 
життям, яке до вподоби Богові.

Так відбувалося в житті мешканців Антіохії: вони приймали Ісуса 
Христа вірою і жили для Господа.
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Число віруючих зростало дуже швидко, і Варнава вирішив, що 
навчати навернених краще за всіх йому допоможе Павло. Він 
вирушив до Тарсу і попросив Павла приїхати до Антіохії. Я 
впевнений, що Варнава дуже радів, коли Павло погодився! Бог 
знову спрямовував Павла через Варнаву. Проповідники разом 
прибули до Антіохії і далі розповідали про Господа ще багатьом 
людям.

Павло та інші християни підкорилися Божому керівництву, і в 
результаті багато людей повірили в Ісуса Христа.

Ще рік Павло і Варнава навчали і допомагали віруючим в Антіохії. 
В Біблії ми читаємо про те, що вони вчили дуже багато людей і 
допомагали християнам більше дізнаватися про Бога.

Ви помітили, як часто я кажу слово «християни»? (Помістіть 
картку зі словом «християнин»). Саме в Антіохії учнів 
(послідовників) Ісуса вперше почали називати християнами.

Християнин – це той, в кому перебуває Христос, хто повірив в 
Ісуса Христа і одержав повне прощення гріха. Чи перебуває в 
тобі Христос? Чи ти одержав прощення гріхів? Це може статися в 
твоєму житті вже сьогодні. Визнай, що ти грішний перед Богом, і 
щиро повір у смерть і воскресіння Ісуса Христа.

Якщо ти бажаєш одержати прощення гріха, але все ще маєш 
питання, я готовий допомогти тобі. Після заняття, коли всі 
збиратимуться додому, підійди (вкажіть місце) і на підставі Біблії 
я поясню тобі, як одержати прощення.

Якщо ти вже став християнином, корися Божому керівництву. 
Що записано в біблійному вірші, в кн. Ісаї 58:11? (Процитуйте 
Іс. 58:11). Бог, твій Провідник, Той, Хто провадить тебе, бажає, 
щоб ти дотримувався Його керівництва. Коли в тебе виникають 
різні питання, покладайся на те, що Бог спрямує тебе. Він 
провадитиме тебе через Своє Слово, Біблію, через Духа Святого, 
Який перебуває в тобі, через віруючих друзів і обставини, які Він 
допускає в твоєму житті.

Цього тижня, коли тобі потрібно буде приймати рішення, не 
забудь зупинитися, роздивитися і прислухатися. Зупинись 
і помолись. Роздумуй над Словом Божим і над подіями. 
Прислухайся до поради віруючих друзів. А потім дій! Корися 
своєму Провідникові, тримайся Його керівництва, як тримався 
Павло та інші християни.

З’єднайте на мапі пункти 
(7) Тарс, (8) Антіохія.
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Питання для повторення
1. Як змінилося ім’я Савла? (Тепер Савла звали Павлом).

2. Як змінилося ставлення Павла до його колишніх ворогів, до 
християн? (Християни стали для нього особливими друзями).

3. Для чого Павло усамітнився в Аравії майже на три роки? (Для 
того, щоб краще та більше дізнатися про Бога).

4. Чому юдейські релігійні начальники Дамаску хотіли вбити 
Павла? (Вони не бажали, щоб він розповідав про Ісуса).

5. Як Павло втік від юдеїв Дамаску? (Християни спустили його в 
коші з муру).

6. Чому християни Єрусалиму боялися Павла? (Вони не вірили, 
що він міг так змінитися і став християнином).

7. Через кого Бог допоміг християнам прийняти Павла? (Через 
Варнаву).

8. Коли ми можемо розраховувати на провадження Господа в 
нашому житті? Що про це говориться у вірші? (Завжди).

9. Що Павло робив в Єрусалимі? (Проповідував про Господа 
Ісуса Христа).

10. Християни доправили Павла подалі від людей, які хотіли 
вбити його в Єрусалимі. Куди? (До його рідного міста, до 
Тарсу).

11. Як Бог спрямовує, провадить тебе, християнин, в житті? 
(Через Своє Слово; Духом Святим; через віруючих друзів; 
через події, які допускає в житті).

12. Через віру в що ти можеш одержати спасіння від гріха? (Через 
віру в те, що Ісус – Бог Син, що Він помер і воскрес, щоб ми 
могли одержати прощення гріха).

Питання для повторення
(для дошкільнят)
1. Яке нове ім’я одержав Савл? (Павло).

2. Як звали християнина, який допоміг Павлу? (Варнава).

3. Як Павло втік з міста, оточеного високими мурами? (Його 
спустили в коші).

4. В чому полягає Божа Добра звістка? (Бог любить тебе і зробив 
усе, щоб ти міг одержати прощення гріхів).

Гра для 
повторення
«Втеча»
Підготуйте картки: 13 
карток з різною кількістю 
балів, 2 картки зі словом 
«ворог» і 1 картку 
зі словом «втеча». 
Покладіть картки в 
конверт або непрозорий 
мішечок.

Поділіть групу на дві 
команди. По черзі 
задавайте питання 
командам. Якщо 
відповідь правильна, 
дитина може взяти 
картку. Щоб збільшити 
кількість балів для 
своєї команди, гравець 
може продовжити брати 
картки. Якщо дитина 
виймає картку «втеча», 
кількість набраних балів 
подвоюється. Якщо 
попадається картка 
«ворог», всі набрані 
бали зникають. Гравець 
може сам припинити хід 
або хід припиняється 
після картки «ворог» або 
«втеча».

Перемагає команда, 
яка в кінці гри набере 
більше балів.

Гра для 
повторення 
(для 
дошкільнят)
«Шлях Павла»
За допомогою 
двосторонньої клейкої 
стрічки закріпіть на 
підлозі паперові 
тарілки. Кожна тарілка 
символізує місто, куди 
йшов Павло. Задавайте 
дітям питання. Якщо 
відповідь правильна, 
дитина може стати 
на першу тарілку. 
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Прикладна діяльність
«Корися керівництву»
Зробіть для кожної дитини по одній копії картки з додатку. 
Обговоріть наведений приклад, а потім заповніть картку. Якщо є 
час, можна обговорити додаткові теми: чи слід слухатися батьків, 
чи слід ходити до церкви, чи слід жертвувати на служіння Богу 
тощо. Покажіть дітям «Симфонію» і поясніть, як знаходити 
ключові вірші Писання, щоб знайти відповідь в Божому Слові.

Коли наступна дитина 
правильно відповідає на 
питання, вона стає на 
першу тарілку, а перша 
дитина переходить до 
наступної тарілки і так 
далі.

ПРИКЛАД ТЕПЕР ЗАПОВНИ САМ
Рішення: Вибір телепрограми Рішення: З ким мені слід спілкуватися 

більше?
ЗУПИНИСЬ
Помолись
Боже, мені потрібне Твоє провадження. 
Друзі кажуть, що варто подивитися 
цікаву телепередачу. Її дивляться всі. Чи 
можу дивитися і я?

ЗУПИНИСЬ
Помолись
Боже, мені потрібне Твоє провадження…

РОЗДИВИСЬ
Що записано в Божому Слові?
Псалом 100(101):3: «… не поставлю я 
перед очима своїми речі нікчемної, діло 
відступства ненавиджу, – не приляже до 
мене воно…»

РОЗДИВИСЬ
Що записано в Божому Слові?
Приповісті 17:17 

На що вказують обставини?
Які інші програми я можу подивитися 
замість програми, яку пропонують друзі, 
або чим іншим я можу зайнятися?

На що вказують обставини?
Що я про це думаю? 

ПРИСЛУХАЙСЯ
Що пропонує віруючий друг?
Він каже: «Обережно. Все, що ти 
дивишся, залишається в розумі, в пам’яті. 
Ти можеш почати говорити і поводитися 
так, як поводяться герої цього шоу».

ПРИСЛУХАЙСЯ
Що пропонує віруючий друг?

Дій! Чини так, як слід чинити!

В Біблії написано: «Отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить, – 
той має гріх!» (Якова 4:17).
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Урок 3
Павло стає місіонером

Писання
Дії 13:1-12;
Дії 14:8-28

Центральна істина
Бог бажає, щоб ти розповідав про Нього іншим, 
незважаючи на труднощі.

Застосування
Для неспасених: Бог хоче, щоб ти почув про 

Нього, повірив і став Його дитям.
Для спасених: Розповідай про Бога 

іншим, незважаючи на труднощі.

Вірш для запам’ятання
«… Ідіть по цілому світові, та всьому створінню 
Євангелію проповідуйте!» (Мр. 16:15).

Наочні посібники
 Ілюстрації: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 і 3-6.

 Картки зі словами «Євангелія», 
«Всемогутній», «місіонер», «чудо».

 Картка з 1 уроку «переслідування».

 Мапа.

План уроку
Вступ

Микола спробував розповісти другові про 
Ісуса

Розвиток подій
1. Керівники церкви в Антіохії посвячують 

Павла і Варнаву на служіння ЦІС
2. Павло і Варнава проповідують на Кіпрі
3. В місті Паф вони стикаються з 

ворожбитом-юдеєм
4. Правитель бажає чути Боже Слово
5. Еліма (ворожбит) намагається завадити 

правителю повірити
6. За словом Павла Еліма тимчасово сліпне; 

правитель вірує ЦІС
7. В Лістрі кульгавий вірує і уздоровлюється
8. Натовп бажає поклонятися Павлу і 

Варнаві, як божествам ЦІН
9. Павло і Варнава відмовляються і 

проповідують
10. Юдеї з Антіохії підбурюють народ побити 

Павла камінням; 
Павла залишають помирати за містом

Кульмінація
Павло піднімається, живий і неушкоджений, і 

повертається до міста
Завершення

Павло і Варнава вирушають до Пергії, щоб 
провідувати і підбадьорювати християн

Місіонери повертаються до Антіохії і 
повчають учнів  ЦІС, ЦІН
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Вивчення вірша для запам’ятання
Біблійний вірш

«… Ідіть по цілому світові, та всьому створінню Євангелію 
проповідуйте!» (Мр. 16:15).

Вступ
Чим ти можеш поділитися з іншими? (Дозвольте дітям 
відповісти). А що ти міг би розповісти цілій групі людей або 
навіть кожній людині? Є одна звістка, яку за бажанням Бога 
повинні розповідати Його діти: Бог хоче, щоб ми розповідали 
цю звістку всьому світові! Давай дізнаємося, в чому полягає ця 
звістка.

Ознайомлення
(Прочитайте вірш з Біблії або попросіть старшу дитину 
прочитати вірш, потім прочитайте вірш разом з дітьми 
з наочного посібника). Що за бажанням Бога ми повинні 
розповідати? (Євангелію). Ісус Христос сказав ці слова Своїм 
учням, Своїм особливим друзям, коли ще був на землі. Бог 
допоміг людині на ім’я Марк записати ці слова; і ти можеш 
бути повністю впевненим у тому, що все записане ним – істина. 
Хто пам’ятає, скільки книг міститься в Біблії? (66). З яких двох 
основних частин складається Біблія? (Старий Заповіт і Новий 
Заповіт). Старий Заповіт починається з оповідання про те, 
як Бог все створив, і завершується подіями перед приходом 
Ісуса Христа на землю. Новий Заповіт розповідає про життя 
Ісуса Христа на землі і про те, що сталося після Його смерті і 
воскресіння. Євангелію від Марка записано в Новому Заповіті. 
Наш вірш для запам’ятання знаходиться в 16 розділі, 15 вірш. 
(Ще раз прочитайте вірш з наочного посібника; починайте і 
завершуйте повторення вірша місцем Писання).

Пояснення
«… Ідіть по цілому світові…» – це веління Ісус дав кожному, 
хто знає Його як Спасителя. Слово «світ» стосується й тих, 
хто живе поруч, і родини, і тих, хто живе на відстані тисячі 
кілометрів від тебе.

«… та всьому створінню…» – Бог бажає, щоб кожна, створена 
Ним людина, почула Євангелію.

«... Євангелію проповідуйте!» – Для чого за велінням Бога 
ми повинні йти по цілому світові? (Щоб розповідати про те, 
що зробив для нас Ісус Христос). А що Він зробив? (Дозвольте 
дітям коротко розповісти Євангелію). Євангелія – це Добра 
звістка про те, що Ісус Христос помер і воскрес, щоб ми могли 
одержати прощення гріхів.

Якщо діти принесли 
з собою Біблії, 
запропонуйте їм 
знайти біблійний вірш 
для запам’ятання 
навипередки. Можливо, 
ви запропонуєте 
молодшим дітям 
працювати парами 
зі старшими. Нехай 
переможець прочитає 
вірш з Біблії.

Біблійний вірш для 
запам’ятання 
(для дошкільнят)

Повторюйте з 
дошкільнятами посл. до 
Филип’ян 4:4 протягом 
викладання всього циклу 
уроків.
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Застосування
Для неспасених:  Звістку Євангелії призначено для кожного. 

Якщо ти ще не повірив в Господа Ісуса як Спасителя 
від гріха, ти можеш зробити це сьогодні.

Для спасених: Якщо ти прийняв вірою Господа Ісуса як свого 
Спасителя від гріха, це веління звучить для тебе. 
Більше дізнавайся про Євангельську звістку, а потім 
іди! Попроси Господа вказати тобі, кому цього тижня 
ти можеш розповісти Добру новину.

Повторення
«Стій – іди»

(Поясніть, що права рука означає «іти», в ліва – «стій». 
Для дітей молодшого віку, можливо, знадобляться сигнальні 
картки. Почніть повторення, піднявши праву руку «іди». 
Діти починають повторювати вірш – місце Писання, вірш, 
місце Писання, – доти, доки ви не піднімете ліву руку «стій». 
Повторіть вірш декілька разів, піднімаючи то ліву руку «стій», 
то праву руку «іди». Потім запропонуйте добровольцям 
провести повторення).

Повторення 
(для дошкільнят)

«Стій – іди»

Скористайтеся 
поясненням, поданим у 
тексті.
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Пояснення Євангелії
«Найкраща Звістка»
(З кольорового паперу виріжте 6 кругів і складіть їх за таким порядком: зверху – 
сірий, під ним – чорний, потім червоний, білий, і внизу – жовтий. Скріпіть круги 
скріпкою і тримайте в руках. Під час викладання показуйте круги відповідних 
кольорів).

(Покажіть сірий круг).

До гробниці, в яку поклали тіло Ісуса, воїни привалили великий 
камінь. Правитель Пилат звелів запечатати вхід. Але недільного 
ранку друзі Ісуса побачили, що камінь відвалений, вхід відкритий, 
а в гробниці – темно і порожньо!
(Приберіть сірий круг; покажіть чорний круг).

Ісуса в гробниці не було! Він воскрес із мертвих, як обіцяв (Мф. 
16:21; Мр. 16:4).

Темрява порожньої гробниці нагадує нам темряву гріха в наших 
серцях. Гріх – це порушення Божих велінь. Бог кожній людині 
велить казати правду, але ми іноді обманюємо. Бог велить любити 
Його всім серцем, а ми більше любимо речі, свої захоплення тощо. 
Бог бажає, щоб ми виявляли доброту, а ми часто ставимося до 
інших жорстоко. Бог знає про всі наші вчинки, які ми робили 
відкрито або навіть потайки. Богові навіть відомо, про що 
ми думаємо! Послухай, що написано в Божій книзі, в Біблії. 
(Прочитайте Рим. 3:23). «… бо всі згрішили, і позбавлені Божої 
слави…»

Бог – досконалий. Гріх розлучає нас с Богом. Але Бог любить нас і 
бажає, щоб ми стали Його дітьми, щоб слухалися Його і назавжди 
залишилися в Його родині. Тому Бог дав нам можливість 
одержати прощення гріхів.

Через наш гріх Ісус Христос, Бог Син, зійшов на землю і помер 
на хресті. Бог зарахував досконалому Ісусу Христу всі наші гріхи. 
Ісус взяв на Себе покарання, на яке заслуговуємо ми з тобою. Він 
пролив Свою дорогоцінну кров і таким чином заплатив за наш 
гріх.
(Покажіть червоний круг).

Червоний круг нагадує нам кров Ісуса Христа. Ісус зійшов на 
землю, щоб померти замість нас і щоб ми могли одержати вічне 
життя – очиститися від гріха і одержати можливість жити в 
Небесах. В Біблії ми читаємо про те, що кров Ісуса Христа очищує 
нас від усякого гріха (1 Ів. 1:7). Боже Слово правдиве!
(Покажіть білий круг).

Ісус Христос очистить твоє серце, коли ти приймеш Його вірою 
як Спасителя.

Ісус Христос зробив усе, щоб ми одержали прощення гріхів. Він 
бажає, щоб усі стали Божими дітьми. Заради цього Бог Отець 
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заздалегідь замислив відправити Ісуса Христа на землю, щоб 
померти на хресті. Послухай Божу обітниці (прочитайте Ів. 
1:12): «А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими 
стати, тим, що вірять у Ймення Його...»

Якщо ти хочеш стати Божим дитям, прийми Ісуса Христа вірою як 
свого Спасителя від гріха. Ти можеш щиро сказати про це Богові 
в молитві приблизно такими словами: «Любий Господи Ісусе, 
я знаю, що згрішив перед Тобою. Я вірю, що Ти помер, взявши 
покарання за мій гріх, і воскрес, щоб простити і очистити мене. 
Прости мене і очисти від гріха. Дякую Тобі за подарунок вічного 
життя. Амінь».

Що Бог обіцяє тим, хто приймає Ісуса Христа вірою як 
Спасителя? (Дозвольте дітям відповісти). Якщо ти повірив, 
ти став Божим дитям; твої гріхи прощено, і ти одержав вічне 
життя – життя з Богом, яке ніколи не закінчиться; навіть якщо 
завершиться життя на землі, ти все одно житимеш з Богом в 
Небесах. Тепер Ісус Христос живе в твоєму серці; Він допоможе 
тобі слухатися Бога щодня.
(Покажіть жовтий круг).

Ось чому звістка ангела: «Він живий!» – найкраща звістка в світі! 
Господь Ісус довів до кінця справу спасіння, смерть більше не має 
вдали над Ним. Ангел сяяв славою Небес, яка нагадувала про 
Оселю, в якій ми вічно житимемо з Богом!
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Урок
Микола тихенько увійшов до кухні; він був чимось засмучений.

- Що сталося, Миколо? – спитала мама.

- Я сказав Мишкові, що не зможу в неділю подивитися з ним 
футбол, бо іду до церкви, – відповів син. – А коли він спитав чому, 
я розповів йому про те, що Ісус помер за наші гріхи.

- Адже це чудово! – зраділа мама.

- Не дуже, – заперечив Коля. – Після цього Мишко і його брат 
почали сміятися наді мною. Мишко сказав, що не бажає більше 
мати справу з «малюками».

- Так, не дуже гарно вийшло, – поспівчувала мама.

- А я не знав, що відповісти, тому повернувся і пішов, – сказав 
Микола. – Не можу сказати, що ми були близькими друзями, але 
все ж таки…

- Ти повівся правильно, Миколо. Просто деякі люди не 
бажають слухати Євангелію, – відповіла мама. – Давай просто 
продовжувати молитися за Мишка. Але ти все одно не припиняй 
розповідати іншим про Ісуса. Адже Бог бажає, щоб ми 
розповідали про Спасителя.
(Помістіть картку зі словами «Євангелія»).

Павло був Божим служителем, який вірно розповідав всім, кому 
тільки міг розповісти, Євангелію – Добру звістку про те, що Ісус 
помер і воскрес заради грішників. Через Павла Бог звершував 
багато великих справ. Проте Павлу та іншим християнам не 
завжди було легко виконувати Божі веління.
(Помістіть картку зі словом «переслідування»).

Перед Своїм поверненням в Небеса Господь Ісус доручив Своїм 
учням розповідати (свідчити) про Нього в Єрусалимі. Але ті, хто 
не бажав вірити Добрій звістці, почали переслідувати християн. 
І тоді християнам довелося тікати і селитися в інших місцях. Але 
й там вони розповідали людям про те, що звершив для нас Ісус 
Христос. Так Євангелія розповсюджувалася в багатьох містах. 
Іноді здається, що наш ворог, сатана, одержує перемогу, проте 
наш всесильний Бог може все перетворити на добре. Всесильний – 
значить всемогутній.
(Помістіть картку зі словом «Всемогутній»).

Ілюстрація 3-1
Бог по-різному доносить людям Добру звістку про спасіння. 
Наприклад, одного разу багата людина з Африки їхала в колісниці 
додому, до Ефіопії. Дорога було цілком безлюдною. Ефіоп відвідав 
Єрусалим, де поклоняються Богу. В колісниці він читав уривок зі 
Старого Заповіту.
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В той самий час Бог звелів Своєму служителю Пилипу піти на 
безлюдну дорогу, а потім Бог Духом Святим звелів Пилипові 
підійти до колісниці ефіопа. Підійшовши, Пилип почув, що читає 
мандрівник.

- Чи розумієш, про що читаєш? – спитав Пилип.

- Ні. Треба, щоб хтось пояснив мені, – відповів ефіоп і запросив 
Пилипа сісти до нього в колісницю.

Пилип пояснив, що записано в уривку, і ефіоп повірив в Ісуса 
Христа як свого Спасителя від гріха.

Ось інший приклад. В місті Кесарія жив чоловік на ймення 
Корнилій. Він також поклонявся Богу, але ще не знав про Господа 
Ісуса і про те, що Ісус звершив для нього. Бог дав особливі 
настанови Своєму служителю Петру і звелів йому прийти до 
Корнилія. Незабаром вся родина повірила в Господа Ісуса як свого 
Спасителя.

Звістка про спасіння розповсюджувалася. Бог звершував труд 
через багатьох людей. Бог може працювати через будь-яку віруючу 
людину, яка бажає жити для Нього.

Минулого разу ми з вами дізналися про те, що деякі мешканці 
Антіохії також повірили в Ісуса Христа як свого Спасителя. 
Тоді християни Єрусалиму відрядили до них Варнаву з метою 
підбадьорити і підтримати віруючих.

Варнава вирушив до Тарсу і попросив допомоги в Павла. 
Проповідники разом прибули до Антиохії, щоб підтримати 
християн. Цілий рік вони вчили і підбадьорювали віруючих. 
Безперечно, Павло тішився тим, що Бог працював через нього, 
допомагаючи новонаверненим християнам зростати у вірі.

Ілюстрація 3-2
Одного разу, коли п’ятеро керівників церкви в Антіохії молилися 
і прославляли Господа, Дух Святий дав їм особливе веління. 
Ось що сказав Дух Святий (прочитайте Дії 13:2): «… Відділіть 
Варнаву та Савла для Мене на справу, до якої покликав Я їх!» 
Керівники церкви виконали повеління. (Прочитайте Дії 13:3). 
«Тоді, попостивши та помолившись, вони руки поклали на них, і 
відпустили».
(Помістіть картку зі словом «місіонер»).

Павла і Варнаву вислали на місіонерське служіння. Місіонер – це 
будь-яка віруюча людина, яка розповідає оточуючим про Ісуса; 
і, перш за все, це людина, яка вирішує присвятити своє життя 
розповсюдженню Євангелії, найчастіше, в іншій країні. Місіонери 
Павло і Варнава знали, що церква молитиметься за них. Окрім 
того, церква різними засобами підтримувала їхню працю.

Куди ж попрямували перші місіонери? Святий Дух вказав їм, 

Див. Дії 8:26-37.

Див. Дії 10:1-48. 
Покажіть Кесарію на 
мапі.

Див. Дії 11:19-26.

Вкажіть на лінію на 
мапі, яка з’єднує Тарс і 
Антіохію (лінію провели 
на попередньому 
занятті).
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щоб вони піднялися на корабель і пливли до острова Кіпр, 
що в Середземному морі. Місіонери обійшли весь острів, 
розповідаючи мешканцям чудову Божу звістку.

В Саламіні, в найбільшому місті на сході Кіпра, Павло і Варнава 
проповідували Боже Слово в багатьох юдейських синагогах. Вони 
хотіли, щоб люди всюди дізналися про Ісуса Христа, Божого 
Сина. Слухаючи місіонерів, багато людей повірили в Ісуса Христа.

Якщо ти також повірив в Ісуса Христа як у свого Спасителя, 
пам’ятай, що Бог бажає, що ти розповідав про Нього іншим 
людям, незважаючи на труднощі. Що записано в біблійному 
вірші, який ми читали сьогодні? (Всі разом процитуйте Мр. 
16:15). Це означає, що всюди, де б ти не знаходився, коли Бог 
надає можливість, тобі потрібно розповідати людям – дорослим, 
підліткам, дітям – про те, що Господь Ісус звершив для нас на 
хресті. Ти можеш розповісти про те, як і коли ти сам повірив в 
Господа. Святий Дух дасть тобі сміливість розповісти людям про 
Господа. Багато людей з радістю слухатимуть тебе. Однак будь 
готовий зустрітися з людьми, які залишаться невдоволеними, 
почувши істину про Ісуса. Такі люди можуть глузувати з тебе, 
ображати і всіляко перешкоджати. В таку мить обов’язково 
пам’ятай, що Ісус перебуває з тобою і ніколи не залишить тебе. Бог 
благословить тебе, бачачи твоє бажання свідчити про Нього. Якщо 
ти – християнин, пам’ятай, що Бог бажає, щоб ти розповідав 
оточуючим про Нього, незважаючи на труднощі.

Павло і Варнава проповідували Євангелію в синагогах, і багато 
людей приймали вірою Господа Ісуса Христа. Місіонери всім 
серцем бажали, щоб кожен дізнався про те, що Ісус Христос – 
Господь і Бог.

Ілюстрація 3-3
Незабаром місіонери вирушили до міста Паф. Там вони 
зіткнулися з одним юдеянином – ворожбитом і лжепророком на 
ім’я Еліма. (Ворожбит чинив свої так звані чуда силою Божого 
ворога, сатани). Крім того, Еліма служив правителю тієї місцевості.

Одного разу до правителя дійшла чутка про Павла і Варнаву. 
Він висловив бажання почути Божу звістку і звелів місіонерам 
прийти. Дізнавшись про це, Еліма розгнівався. Він намагався 
зробити все, що тільки може, аби не дозволити Павлу і Варнаві 
розповісти правителю істину. Еліма не хотів, щоб правитель почув 
Боже Слово.

Павло, знаючи що з ним перебуває Бог, подивився Елімі прямо в 
очі і суворо сказав:

- Ти – син диявола, ворог всілякої правди! Тебе переповнює 
підступність і лиходійство. Чи не перестанеш ти зводити людей 
з прямих Господніх доріг? – Еліма, напевно, був приголомшений 

Почніть «прокладати 
шлях» першої 
місіонерської подорожі 
Павла. Користуйтеся 
маркером або ниткою 
іншого кольору. 
З’єднайте пункти (1) 
Антіохія і (2) Саламін 
(Кіпр).

З’єднайте пункти (2) 
Саламін і (3) Паф (Кіпр).
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тими словами. А Павло вів далі, – Ось рука Господня проти тебе, 
ти станеш сліпий, і сонця бачити не будеш до часу! (Див. Дії 13:10-
11).

Тієї ж миті Еліма осліп! Він затинався, наштовхувався на щось, 
намагався знайти людину, яка могла б провести його. Побачивши, 
що сталося, правитель, повірив у Господа Ісуса. Правитель 
острова став християнином! Який дивовижний і чудовий початок 
місіонерської подорожі Варнави і Павла!

Бог знову виявив Свою міць і звершив чудо. Еліма намагався 
завадити правителю почути істину. Але Бог через Павла доніс цій 
людині Добру звістку про Ісуса.

Якщо ти став християнином, пам’ятай, що Бог бажає, щоб ти 
розповідав про Нього іншим людям, незважаючи на труднощі. 
Можливо, хтось ще не вірить в Господа Ісуса, заважає тобі 
розповідати іншим про Ісуса. За таких обставин пам’ятай, що 
Бог перебуває з тобою; Він допомагає тобі виявляти сміливість. 
Можливо, ти запросив свого друга на заняття гуртка «Добра 
звістка» або недільної школи. Там твій друг зможе почути 
про Господа Ісуса. Але хтось інший розраджує твого приятеля. 
Або в школі, коли вчитель розповідав про теорію еволюції і 
стверджував, що це єдине правильне пояснення життя на землі, ти 
хотів заперечити і розповісти про свою віру, але вчитель перервав 
тебе. Люди, які ще не стали християнами, часто служать сатані, 
навіть не підозрюючи про це. Вони намагаються завадити іншим 
почути істину про Господа Ісуса.

Коли сатана намагається завадити тобі розповідати про 
Ісуса, скажи про це Господу і попроси Його допомогти тобі 
продовжувати свідчити про Нього. Молись про сміливість 
розповідати істину і обов’язково дякуй Богові за Його силу, якою 
Він наділяє тебе. В Біблії написано (прочитайте Дії 1:8): «Та ви 
приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і Моїми ви свідками 
будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього 
краю землі». Бог має необхідну тобі силу, щоб розповідати про 
Нього іншим.

Бог виявив Свою міць і в житті Павла. Він допоміг місіонерам 
розповісти Добру звістку про Ісуса. І правитель Кіпру став 
християнином.

Але то був лише початок! Послухай-но, що сталося далі!

Ілюстрація 3-4
В Лістрі Павло і Варнава зіткнулися з іншими проблемами. 
Послухай, що про це написано в Біблії. (Прочитайте Дії 14:8-10). 
«А в Лістрі сидів один чоловік, безвладний на ноги, що кривий 
був з утроби своєї матері, і ніколи ходити не міг. Він слухав, як 
Павло говорив, який пильно на нього споглянув, і побачив, що 

Продовжуйте 
«прокладати шлях» 
першої місіонерської 
подорожі Павла. 
З’єднайте пункти (3) 
Паф і (4) Лістра.
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має він віру вздоровленим бути, то голосом гучним промовив: 
«Устань просто на ноги свої!» А той скочив, і ходити почав...»
(Помістіть картку зі словом «чудо»).

Сталося чудо – дещо приголомшливе, надприродне і дивовижне, 
що може зробити лише Бог, адже Бог всемогутній. Павло не міг 
зробити таке чудо сам, він не володів такою силою. Бог наділив 
Павла Своєю силою. Саме Бог звершив чудо!

Ілюстрація 3-5
Побачивши, що сталося з кульгавим, люди почали вигукувати:

- До нас зійшли боги в людському тілі! (Див. Дії 14:11).

Люди подумали, ніби Павло і Варнава – боги! Розумієш, мешканці 
Лістри поклонялися багатьом богам, але не вірили в істинного 
живого Бога. В місті можна було побачити багато статуй і 
зображень божеств. Однак єдиного істинного Бога і Господа Ісуса 
Христа люди не знали. Тому всі вирішили, ніби Павло і Варнава – 
їхні боги, які зійшли до них, і хотіли вже поклонятися їм.

Сьогодні багато людей також не поклоняються істинному живому 
Богу. Деякі вшановують сонце, місяць, природу. Дехто служить 
іншим неправдивим богам і лжепророкам. Хтось взагалі нікому 
не поклоняється. Всі ці люди ще не повірили Добрій звістці про 
Господа Ісуса.

Можливо, і тебе вчили поклонятися творінню, наприклад, Землі, 
природі, ніби вони божества. Однак все це створене єдиним 
істинним Богом. Бог створив Землю і все, що на ній. Бог створив і 
тебе! Але, нажаль, від моменту народження в тебе немає бажання 
поклонятися істинному Богу; навпаки, кожна людина прагне жити 
по-своєму: сама вирішує, кому служити і кого слухатися, і при 
цьому не бажає слухати Бога і порушує Його Закон. Порушення 
Божого Закону, поклоніння чомусь або комусь окрім істинного 
Бога, – гріх. Досконало святий і чистий Бог не допустить гріх у 
Свою присутність, але з великої любові до тебе Він зробив усе, 
щоб ти міг одержати прощення гріха. Лише Бог – істинний і 
всемогутній – може подарувати тобі прощення і вічне життя. 
Саме заради цього Він віддав Ісуса Христа, Бога Сина, на смерть 
на хресті, і третього дня звершив чудо: повернув Господа Ісуса до 
життя. Завдяки пролитій крові Господа Ісуса ти можеш одержати 
прощення, не існує іншої можливості одержати прощення. Якщо 
ти відмовишся від свавільного життя, від порушення Божого 
Закону і повіриш в смерть і воскресіння Господа Ісуса заради 
тебе, тоді Бог подарує тобі повне прощення і можливість служити 
Йому, істинному живому Богові. Повір цій Добрій звістці.

Багато мешканців Лістри не чули Добру звістку і не знали про 
Господа. Вони поклонялися неправдивим богам. Павла і Варнаву 
вони вважали за божество і вирішили влаштувати поклоніння.
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В місті височів храм, збудований на честь неправдивих богів. 
Священики привели волів і принесли квіти, щоб принести Павлу 
і Варнаві жертви! Почувши про те, що відбувається, місіонери 
кинулися до людей і голосно вигукнули:

- Що це ви робите? Ми такі самі люди, як і ви! (Див. Дії 14:15).

А якби Павло і Варнава дозволили мешканцям поклонятися їм, чи 
залишилися б вони слухняними Господу? (Ні). В Біблії написано 
(прочитайте Мв. 4:10): «… Господеві Богові своєму вклоняйся, 
і служи Одному Йому!» Дозволивши мешканцям Лістри 
вклонитися їм, місіонери згрішили б проти Бога.

Павло і Варнава ледь переконали людей, що вони – не боги, і їм 
не потрібно поклонятися. Нарешті, мешканці зрозуміли їх. Деякі 
мешканці Лістри повірили в Господа Ісуса, прийняли Його як 
свого Спасителя. Але незабаром до Лістри прийшли невіруючі 
люди з інших міст, де раніше проповідували місіонери, і почали 
підбурювали народ. Вони намагалися переконати всіх, що Павло 
проповідує неправду.

Ілюстрація 3-6
Тоді ті, хто нещодавно хотів вклонитися Павлу і Варнаві, почали 
кидати в них камінням! Ймовірно, великі камені завдали важких 
тілесних ушкоджень Павлу, а, можливо, навіть зламали кістки. 
Павла витягли за межі міста і залишили на пустирищі. Павла 
вважали мертвим. Кривдники були задоволені, що тепер він точно 
більше ніде не проповідуватиме про Ісуса Христа.

Але Бог мав інші наміри. Він хотів, щоб Павло проповідав 
Євангелію ще в багатьох місцях. Навколо Павла зібралися учні. 
Вони також думали, що місіонер мертвий. Але Бог зробив дещо 
дивовижне!

Павло встав на ноги і самостійно повернувся до міста – живим і 
неушкодженим! Це будо чудо! Лише Бог міг звершити таке!

Наступного дня Павло і Варнава попрощалися з християнами 
Лістри і попрямували назад до тих міст, де вже раніше 
проповідували. Там вони підбадьорювали і навчали віруючих 
в Господа Ісуса. Через деякий час місіонери повернулися до 
Антіохії, звідки починався їхній шлях. Там вони розповіли 
віруючим про все, що звершив Бог. В Біблії написано, що 
місіонери багато часу пробули з учнями в Антіохії. Вони радо 
служили чудовому Богу Неба і землі.

Дивлячись на нашу мапу, ми бачимо, як розповсюдилася звістка 
про Божу любов. В Біблії розповідається про три тривалі 
місіонерські подорожі Павла. Він розповідав про Господа Ісуса 
всім, кому лише міг. Все життя Павла було віддане на служіння 
Богові, хоча сатана й намагався завадити.

З’єднайте пункти (4) 
Лістра і (5) Атталія, 
а потім «перетніть» 
Середземне море аж до 
(6) Антіохії.
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Ймовірно, сатана намагатиметься заважати й тобі. Ти знаєш, 
що ти – Боже дитя, і Бог бажає, щоб ти розповідав про Нього 
оточуючим, незважаючи на труднощі. Можливо, ти намагався 
свідчити, але сатана перешкоджав тобі. Не забувай, що Бог звелів 
тобі робити. (Разом повторіть Мр. 16:15). Бог дає Свою силу 
також і тобі. Якщо цього тижня сатана спробує завадити тобі, 
розкажи про це Господу, помолись про сміливість, розповідай 
істину і дякуй Богові за Його силу.

Якщо ти ще не став Божим дитям, більш того, якщо ти серед тих, 
хто заважає іншим слухати Євангелію, зупинись і подумай. Адже 
Євангелію призначено також і тобі. Бог хоче простити тобі твій 
гріх, який розлучає тебе з Ним. Визнай себе грішним, винним 
перед Богом, і прийми Добру звістку: повір в Господа Ісуса, в 
Його смерть на хресті і в Його воскресіння. Тоді ти одержиш 
чудове прощення і з радістю розповідатимеш іншим цю прекрасну 
Добру звістку.

Питання для повторення
1. Як ефіоп почув про Ісуса на порожній дорозі? (Бог відрядив 

Пилипа розповісти йому Звістку).

2. Яка церква першою благословила Павла на місіонерську 
працю? (Церква в Антіохії).

3. Хто пішов разом з Павлом? (Варнава).

4. Куди спочатку Дух Святий направив Павла і Варнаву? (До 
острова Кіпр).

5. Що бажав почути правитель Кіпру? (Він бажав почути Добру 
звістку).

6. Через кого сатана намагався завадити правителю почути 
Євангелію? (Через Еліму, ворожбита).

7. Як правитель Кіпру повірив у Господа Ісуса? (Він побачив, 
Який сильний Бог, Який засліпив Еліму-ворожбита).

8. Яке перше чудо Бог звершив в Лістрі? (Уздоровив кривого).

9. За кого сприйняли Павла і Варнаву мешканці Лістри? (За 
богів).

10. Чому Павло і Варнава не дозволили людям поклонятися їм? 
(В Біблії написано, що ми повинні поклонятися лише Господу, 
єдиному істинному Богу).

11. Чому пізніше мешканці Лістри намагалися вбити Павла? 
(Невіруючі люди з інших міст намагалися зупинити проповідь 
Павла, тому підбурили людей проти нього).

12. Яке друге чудо Бог звершив у Лістрі? (Уздоровив Павла після 
того, як Павла побили камінням).

Гра для 
повторення
«Перша подорож 
Павла»
В кутах кімнати помістіть 
цифри за порядком: (1) 
Антіохія, (2) Саламін, (3) 
Паф, (4) Лістра.

Поділіть групу на дві 
команди. Задавайте 
командам питання 
по черзі. Якщо 
відповідь правильна, 
той, хто відповідав, 
може обрати у своїй 
команді «Варнаву» і 
«вирушити з ним до 
Антіохії». Коли «до міста 
приходить» наступна 
пара гравців, ті, хто вже 
там знаходився (гравці 
будь-якої команди), 
«переходять до іншого 
міста». Перемагає 
команда, гравці якої 
встигли «повернутися до 
Антіохії».
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Питання для повторення 
(для дошкільнят)
1. Що мали робити Павло і Варнава? (Проповідували 

Євангелію, розповідати Божу звістку).

2. Якщо Ісус став твоїм Спасителем, чого Бог чекає від тебе? 
(Потрібно розповідати іншим про Нього).

3. Що сталося з людиною, яка не могла ходити? (Бог уздоровив 
її).

4. Що таке чудо? (Це дещо, що може зробити лише Бог).

Прикладна діяльність
«Розповім тобі Добру звістку!»
Копіюючи подані символи, збільште їх. Прикріпіть символи 
до великого аркуша паперу (або перемалюйте їх). Попросіть 
дітей розповісти, що необхідно знати, щоб одержати спасіння, і 
запишіть короткі істини навпроти кожного символу. Потім дайте 
кожній дитині по одній копії поданої картки і запропонуйте 
дітям спробувати розповісти Євангелію один одному на занятті. 
Запропонуйте дітям цього тижня розповісти другові про Ісуса 
Христа за допомогою цієї картки.

Гра для 
повторення 
(для 
дошкільнят)
«Розповідай іншим»
На чотирьох картках 
напишіть такі слова: 
«Розповідай», «іншим», 
«про», «Ісуса». Якщо 
дитина правильно 
відповідає на питання, 
вона може вийти 
вперед і помістити на 
дошці картку з одним 
словом (користуйтеся 
пластиліном для 
тимчасового кріплення). 
Наступна дитина 
поміщає на дошці 
наступне слово, тощо. 
Коли всі картки буде 
розміщено на дошці, 
прочитайте все речення.

Повторіть гру; 
скористайтеся 
питаннями попередніх 
уроків. Грайте доти, доки 
кожна дитина не прийме 
участь у грі.

«… всі згрішили…» (Рим. 3:23).

Гріх відділяє нас від Бога.

«… Христос був умер ради наших гріхів… Він був 
похований, і … третього дня Він воскрес…» (1 Кор. 
15:3-4).

Повір в Ісуса Христа і одержиш прощення і вічне 
життя.

«Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого 
Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не 
згинув, але мав життя вічне» (Ів. 3:16).
Визнай себе винним, грішним перед Богом і повір 
в Господа Ісуса. Розкажи про це Богові в молитві. 
Попроси Бога простити тебе, подякуй за чудо спасіння 
і попроси допомогти тобі жити так, як хоче Він.
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Урок 4
Павло вчиться радіти в Господі

Писання
Дії 16:16-40

Центральна істина
Ти можеш радіти в Господі, незважаючи на 
труднощі.

Застосування
Для неспасених: Прийми спасіння – це 

найбільша радість!
Для спасених: Радій в Господі, 

незважаючи на труднощі.

Вірш для запам’ятання
«Радійте в Господі завсіди, і знову кажу: 
радійте!» (Флп. 4:4).

Наочні посібники
 Ілюстрації: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 і 4-6.
 Картки зі словами «радість», «Незмінний», 

«Всюдиприсутній».
 Картка з уроку 3 «Всемогутній».
 Мапа.

План уроку
Вступ

Радісний – сумний
Розвиток подій

1. Служниця-віщунка, якою володів 
нечистий дух, іде за Павлом і Силою

2. Павло Іменем Ісуса уздоровлює 
служницю; господарі служниці гніваються

3. Господарі звинувачують місіонерів у 
порушенні закону; люди вимагають 
покарати місіонерів

4. Павла і Силу б’ють і кидають до в’язниці 
ЦІС

5. Вночі в’язні чують спів Павла та Сили; 
землетрус

6. Сторож, вважаючи, що в’язні втекли, хоче 
вбити себе; Павло зупиняє його ЦІС

7. «Як мені спастися?» – питає сторож 
ЦІН

8. Вся сім’я в’язничного сторожа одержує 
спасіння

Кульмінація
Труднощі Павла і Сили Бог обернув на 

радість і перемогу; 
сторож і його сім’я приймають хрещення

Завершення
Павла і Силу звільнено; 

вони залишають місто ЦІС, ЦІН



Павло. Божий слуга

44

Вивчення вірша для запам’ятання
Біблійний вірш

«Радійте в Господі завсіди, і знову кажу: радійте!» (Флп. 4:4).

Вступ
(На аркуші паперу намалюйте серце і напишіть слово 
«радійте»). Радіти – значить бути сповненим радості. Що 
викликає радість? Можливо, справжню радість приносять 
забавки і веселощі? Ні. Справжня радість залишається навіть 
за не дуже радісних обставин. Бог хоче, щоб ми, хто знає Його, 
раділи. Коли ми повинні радіти? Давай дізнаємося про це з 
сьогоднішнього біблійного вірша для запам’ятання!

Ознайомлення
(Прочитайте вірш з Біблії або попросіть старшу дитину 
прочитати його, потім прочитайте вірш разом з дітьми 
з наочного посібника). Коли ми повинні радіти? Що про це 
говориться у вірші? (Завжди). Біблія – це записане Боже Слово, 
тому ми можемо бути впевненими, що все, що в ній написано, – 
істина на всі сто відсотків. Як називаються дві основні частини 
Біблії? (Старий Заповіт і Новий Заповіт). Багато книг Нового 
Заповіту – це листи, написані Павлом. Більшість листів Павло 
написав церквам, які допоміг заснувати під час місіонерських 
подорожей. Вірш, який ми вивчимо сьогодні, записано в листі 
Павла до церкви у Филипах, в 4 розділі (покажіть дітям 
велику цифру в Біблії), вірш 4 (покажіть дітям маленькі 
цифри, що вказують на вірші). «До Филип’ян 4:4» – це адреса 
вірша, тобто місце в Біблії, де записано вірш. Яку Біблію ти 
б не відкрив, цей вірш завжди буде записано в Посланні до 
Филип’ян, в 4 розділі, 4 вірш. (Ще раз прочитайте вірш з 
наочного посібника; починайте і завершуйте повторення вірша 
місцем Писання).

Пояснення
«Радійте в Господі завсіди…» Що значить «радіти»? Ми вже 
говорили про це. (Значить – бути сповненим радості). Коли ти 
роздумуєш про Господа Ісуса, про все, що Він зробив для тебе, 
про все, що обіцяв тобі, чи сповнюється твоє серце радістю? У 
вірші написано, що повинно сповнюватися!

«… завсіди…» Ти можеш радіти завжди: щохвилини, щогодини.

«… і знову кажу: радійте!» – Павло повторив це важливе Боже 
веління, щоб ми не забували його! Не скаржся і не нарікай; не 
дуйся і не жалкуй себе. Радій!

Застосування
Для неспасених:  Лише Бог дає справжню радість. Якщо ти 

ще не повірив у Господа Ісуса і не одержав спасіння 

Біблійний вірш для 
запам’ятання 
(для дошкільнят)

Повторюйте з 
дошкільнятами посл. до 
Филип’ян 4:4 протягом 
викладання всього циклу 
уроків.
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від гріха, ти не маєш такої радості. Під час уроку ти 
дізнаєшся, що відповів Павло людині, яка хотіла знати, 
як спастися.

Для спасених:  Якщо ти повірив у Господа Ісуса як у свого 
Спасителя, ти можеш радіти в Господі навіть за важких 
обставин. Знаючи, що Бог перебуває з тобою і ніколи 
не зміниться, ти сповнюватимешся радістю навіть, 
коли в твоєму житті виникають неприємності.

Повторення
«Заспівайте вірш»

(Повторіть вірш за допомогою наочного посібника. Потім 
попросіть хлопчиків прочитати слово «радійте» впевнено 
і радісно, а дівчатка нехай прочитають решту слів вірша. 
Місце Писання читають всі разом. Далі, поміняйте завдання: 
дівчатка читають слово «радійте», а хлопчики – решту слів. 
Потім декілька разів заспівайте вірш на простеньку дитячу 
мелодію. Починайте і завершуйте повторення вірша місцем 
Писання. Повторюйте доти, доки діти не завчать вірш).

Пояснення Євангелії
«Найкраща Звістка»
Повторіть пояснення Євангелії з попереднього уроку.

Повторення
 (для дошкільнят)

«Заспівай вірш»

Заспівайте вірш на 
просту дитячу мелодію.

«Радійте в Господі 
завсіди, і знову кажу: 
радійте!» (Флп. 4:4).
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Урок
Давайте пограємо в гру. Стисніть кулак і відігніть великий палець. 
Коли я називатиму те, що викликає в нас радість, великий палець 
повинен вказувати вгору; коли я назву щось, що викликає сум, 
поверніть кулак так, щоб великий палець вказував вниз. (Наведіть 
декілька прикладів: новонароджений братик чи сестричка, звук 
сирени пожежної машини, ангіна, друзі, сварка, примирення тощо). 
Деякі обставини життя радують нас, деякі – засмучують. Про що 
ж говориться в біблійному вірші, який ми сьогодні вивчили? (Всі 
разом повторіть біблійний вірш).
(Помістіть картку зі словом «радість»).

Сьогодні ми дізнаємося про важкі обставини, в яких опинився 
Павло. Чи радітиме він? Чи зможе він радіти?

Павло був готовий вирушити в другу місіонерську подорож. 
Цього разу він вирішив взяти з собою християнина на ім’я Сила. 
З ними пішов і Тимофій, юнак, з яким Павло познайомився в 
Лістрі, в місті, де Павла побили камінням і витягли за місто. 
Пам’ятаєте, потім Павло встав, живий та неушкоджений 
повернувся до міста і підбадьорив християн.

Три місіонери перетнули море і зійшли з корабля в порту 
міста Филипи, яке було головним містом Македонії. Там вони 
розповідали і пояснювали мешканцям чудовий задум Божого 
спасіння; проповідували про те, як Ісус Христос помер за їхній 
гріх і третього дня воскрес.

Павло проповідував не в приміщенні церкви, а на вулиці. 
Разом з іншими християнами місіонери поклонялися Богові 
і спілкувалися під відкритим небом на березі річки. Щодня 
християни раділи спілкуванню і продовжували збиратися в 
Филипах на березі річки, не підозрюючи про труднощі, які чекали 
на них.

Ілюстрація 4-1
Труднощі щоразу виникали через дівчину-служницю, яка весь час 
заважала їм. В Біблії написано, що вона була віщункою. Божий 
ворог, сатана, дав їй здатність вводити людей в оману. Люди 
платили великі гроші, щоб почути передбачення, і господарі 
дівчини збагачувалися.

Щодня служниця йшла за Павлом і Силою і вигукувала 
(прочитайте Дії 16:17б): «Оці люди – це раби Всевишнього 
Бога, що вам провіщають дорогу спасіння!»

Дівчина викрикувала правду, але її поводження непокоїло Павла. 
Одного разу, коли дівчина-служниця знову пішла за місіонерами, 
Павло обернувся і звелів нечистому духу, який володів дівчиною 
(прочитайте Дії 16:18б): «У Ім’я Ісуса Христа велю я тобі – 
вийди з неї!»

Почніть позначати 
на мапі шлях другої 
місіонерської подорожі 
Павла (скористайтеся 
маркером або ниткою 
іншого кольору): (1) 
Антіохія, (2) Филипи.

За допомогою 
запропонованої 
діяльності заохотьте 
дітей до участі в уроці.

Бабуся Тимофія Лоіда 
і мати Евнікія (2 Тим. 
1:5) були жінками віри 
і, ймовірно, навчали 
вірі Тимофія. Нехай 
цей приклад буде 
підбадьоренням для вас, 
вчителів, які звіщають 
дітям Добру новину!
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Ілюстрація 4-2
Нечистий дух негайно залишив дівчинку. Господарі ж, побачивши, 
що більше не зможуть заробляти на служниці гроші, дуже 
розлютилися! Вони схопили Павла і Силу та повели їх на ринкову 
площу до правителів міста.

- Ці юдеї підбурюють місто! – звинувачували вони, – вони вчать 
порушувати римський закон!

Поки правителі вислуховували розгніваних господарів служниці, 
зібрався великий натовп. Люди почали кричати, обурюватися і 
вимагати, щоб Павла і Силу побили.

Ілюстрація 4-3
Але Павла та Силу не лише сікли різками, після яких лишилися 
криваві рани, але й вкинули до в’язниці, до внутрішньої в’язниці, і 
закували. Ноги місіонерів забили в колоди – важкі дерев’яні бруси 
з отвором для ніг.

Криваві рани, сковані ноги, безпросвітна темрява – за таких 
обставин було дуже легко почати скаржитися і висловлювати 
невдоволення. Павло і Сила прийшли до міста, щоб виконати 
Боже веління. А мешканці жорстоко побили їх. Навряд чи за тих 
умов їм хотілося радіти… чи все ж хотілося?

Можливо, ти переживаєш труднощі, і тобі важко радіти. 
Можливо, ти розчарований, тому що сім’я переїхала, і тепер ти 
не можеш спілкуватися зі старими друзями. Чи, можливо, ти 
сердишся через те, що батьки розлучилися, і ти живеш лише з 
мамою чи татом. Коли виникають труднощі, деякі хлопчики та 
дівчатка відчувають гнів і роздратування. Можливо, за важких 
часів ти навіть сумніваєшся, чи знає Бог про те, що відбувається 
в твоєму житті. Проте християнам не потрібно так реагувати 
на труднощі. В Біблії написано, що ми повинні завжди радіти в 
Господі. (Разом повторіть Флп. 4:4). Якщо ти повірив у Господа 
Ісуса як свого Спасителя, ти можеш радіти в Господі, незважаючи 
на труднощі. Адже Бог не змінюється, хоча обставини твого життя 
можуть мінятися, погіршуватися. Бог завжди перебуває з тобою, 
що б не сталося. Усвідомлення цієї істини наповнює серце миром і 
радістю. Обставини можуть бути важкими, але ти все одно можеш 
радіти.

Павло і Сила зіткнулися з труднощами. Навряд чи їм хотілося 
радіти… чи все ж хотілося? Легше було б нарікати і обурюватися, 
ніж радіти. Але вони не нарікали! Послухай, що вони робили! 
(Прочитайте Дії 16:25-26). «А північної пори Павло й Сила 
молилися, і Богові співали, а ув’язнені слухали їх».

Ілюстрація 4-4
«І ось нагло повстало велике трясіння землі, аж основи в’язничні 
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були захиталися! І повідчинялися зараз усі двері, а кайдани з усіх 
поспадали...»

Все змінилося миттєво! Павло і Сила могли втекти.

Гам і безлад розбудили сторожа. Побачивши відкриті двері 
в’язниці і кайдани на підлозі, він жахнувся. Якщо в’язні втекли, 
сторожа стратять! Переляканий сторож схопив свого меча і 
готовий був покінчити з життям.

Ілюстрація 4-5
Павло побачив, що ось-ось має статися, і вигукнув до сторожа:

- Не чини собі шкоди! Ми всі тут!

Хтось приніс світло, і сторож, тремтячи, став перед Павлом і 
Силою.

Він вивів місіонерів з внутрішньої в’язниці. Який він, напевно, був 
вдячний! Павло і Сила врятували йому життя! І тепер більш за все 
на світі він хотів знати того Бога, Який сповнював радістю людей 
за таких важких обставин і так чудово допоміг їм.

Якщо ти вже знаєш Бога, якщо ти вірою прийняв Господа Ісуса як 
свого Спасителя, ти також можеш радіти в Господі, незважаючи 
на труднощі. Можливо, ти переживаєш важкі часи, тому що 
батьки розлучаються? Чи, може, ти нещодавно переїхав до іншого 
міста і втратив зв’язок з друзями? Або ж ти стикнувся з іншими 
труднощами? Як ти можеш радіти? Перш за все, згадай, що Бог 
вже робив для тебе раніше: розв’язав твою проблему, підбадьорив 
тебе через біблійний вірш, дав тобі силу, нагадав істину про Себе… 
Бог всемогутній (Він може все), незмінний (завжди залишається 
таким самим), всюдиприсутній (завжди перебуває з тобою).
(Помістіть картки зі словом «Всемогутній, «Незмінний», 
«Всюдиприсутній»).

Згадавши про те, як Господь завжди допомагав тобі, радій! Дякую 
Господу. Співай пісні хвали. Щиро помолися молитвою подяки 
і прославлення. Ти навіть можеш написати вірш або намалювати 
картину, яка нагадувала б тобі про велич Бога.

Бог не хоче, щоб твоя радість залежала від обставин твого життя. 
Він бажає, щоб твоя радість залежала лише від Нього. Якщо ти 
припиниш зосереджуватися на проблемі, але зосередиш свої 
думки на Богові, Він наповнить твоє серце спокоєм і радістю. В 
Біблії написано (прочитайте Неем. 8:10б): «… не сумуйте, бо 
радість у Господі – це ваша сила!» Ти можеш радіти, знаючи, 
що Бог завжди з тобою. В радості ти одержуєш Божу силу, щоб 
пережити і подолати всі труднощі. Проси в Бога силу. Твоя радість 
виявиться в підбадьорюючих словах і доброму гуморі. Можливо, 
хтось інший, помітивши твою радість, побачить, як допомагає тобі 
Бог, і захоче пізнати твого Бога.
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Сторож побачив радість Павла і Сили і виявив бажання пізнати 
їхнього Бога, Який так могутньо допомагав їм. Він спитав:

- Що мені робити, щоб спастися?

Відповідь Павла і Сили була простою. (Прочитайте Дії 16:31). 
«А вони відказали: «Віруй у Господа Ісуса, – і будеш спасений ти 
сам та твій дім»». Якщо сторож повірить в Господа Ісуса, Який 
помер за його гріх, і прийме Його як свого Спасителя, гріхи буде 
прощено. Сторож позбавиться вічного покарання і одержить 
вічне життя.

Ти також можеш спастися від гріха і одержати вічне життя, якщо 
повіриш в Господа Ісуса. Спасіння необхідно тобі, адже гріх – 
бажання завжди чинити по-своєму, а не так, як велить святий Бог, 
– відділяє тебе від Бога і, в решті решт, призведе тебе до вічної 
розлуки, адже жоден гріх неприйнятний у присутності святого 
Бога. Але Бог дуже любить тебе, тому Він зробив усе, щоб дати 
тобі спасіння від гріха. Господь Ісус прийшов на землю, прожив 
досконале життя і добровільно прийняв на Себе покарання за 
твій і мій гріх: Він пережив розлуку з Богом Отцем на хресті, вмер 
замість нас з тобою і був похований. Господь Ісус не лишився 
мертвим, третього дня Бог повернув Його до життя. Сьогодні 
Господь Ісус перебуває в Небесах. Він – живий Спаситель, тому 
може дати тобі спасіння. Повір у Господа Ісуса всім серцем – і 
будеш спасений.

Таку відповідь Павло дав сторожу, тому що і тоді, і сьогодні 
спасіння і вічне життя можна одержати лише повіривши в Господа 
Ісуса.

І в’язничний сторож повірив! Він миттєво позбавився покарання 
за гріх, і його серце сповнилося радістю. Повірив не лише сторож, 
але й уся його сім’я повірила і одержала спасіння.

Ілюстрація 4-6
Сталися дивовижні зміни. Людина, яка нещодавно була 
в’язничним сторожем Павла і Сили, тепер омивала рани 
місіонерів. А потім вся сім’я вирішила прийняти хрещення.

Труднощі Павла і Сили Бог перетворив на радість і перемогу, а 
сторож і його родина прийняли хрещення, виявивши цим свою 
віру в Господа Ісуса.

Сторож запросив місіонерів до себе додому, нагодував їх і подбав 
про них. Всі раділи спасінню!

Наступного дня правителі міста звільнили Павла і Силу. Вони 
попросили місіонерів залишити місто.

Перед тим, як залишити місто Филипи, Павло і Сила, відвідали 
віруючих, підбадьорили їх і переконували радіти і служити 
Господу.

Спитайте дітей, як вони 
відповіли б на питання 
в’язничного сторожа. 
Коротко поговоріть про 
те, що потрібно сказати, 
свідкуючи іншим про 
Бога. Запишіть відповіді 
дітей на великому 
аркуші паперу.
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Страждаючи у в’язниці, місіонери раділи. Бог допустив в їхньому 
житті такі страждання, щоб сім’я в’язничного сторожа також могла 
одержати спасіння.

Часто ти, можливо, не знаєш, чому Бог допускає труднощі в 
твоєму житті. Вірогідно, ти не розумієш, чому Він не забирає 
важкі обставини. Але якщо ти повірив у Господа Ісуса як 
свого Спасителя, чи радітимеш ти, незважаючи на труднощі? 
Наступного разу, коли тобі буде важко, замість того, щоб гніватися 
або непокоїтися, згадай, як Бог допомагав тобі раніше; згадай 
уривки Писання, які підбадьорюють тебе, пригадай, Який Бог. І 
радій! Дякуй Господу за те, Хто Він. Співай пісні хвали, молися 
молитвою подяки і прославлення. Нагадуй собі про велич Бога.

Не забувай вірш, який ми вивчили сьогодні. (Всі разом 
процитуйте Флп. 4:4). Обставини твого життя можуть 
змінюватися, але Бог не змінюється ніколи. Він завжди перебуває з 
тобою. Нехай Його радість буде для тебе силою, яка потрібна тобі, 
щоб пережити труднощі. І нехай твоя радість виявляється в твоїх 
добрих словах і доброму ставленні. Наступного разу ти можеш 
поділитися з нами тим, як Бог допоміг тобі радіти за важких 
обставин, і ми радітимемо разом з тобою.

Справжня радість – це спасіння в Господі Ісусі. Якщо ти ще 
не повірив у Нього, відповідь Павла на питання в’язничного 
сторожа стосується й тебе. (Прочитайте Дії 16:31). Чи бажаєш ти 
спастися від вічного покарання за гріх? Щоб одержати спасіння, 
визнай себе винним, грішним перед Богом. Зроби так, як сказав 
Павло. Повір, прийми за незмінну істинну той факт, що Ісус – 
єдиний, Хто може спасти тебе від покарання. Лише Він помер 
замість тебе, був похований і воскрес третього дня. Тоді ти 
одержиш спасіння і вічне життя; справжня радість наповнить твоє 
серце, і Бог допомагатиме тобі долати труднощі і радіти в Ньому.
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Питання для повторення
1. Як звали двох християн, які разом з Павлом вирушили в другу 

місіонерську подорож? (Сила і Тимофій).

2. В якому місті християни збиралися для спілкування і 
поклоніння на березі річки? (Филипи).

3. Які труднощі завдавала Павлу дівчина-віщунка? (Вона щодня 
йшла за Павлом і Силою і викрикувала: «Оці люди – це раби 
Всевишнього Бога, що вам провіщають дорогу спасіння!»).

4. Як Павло допоміг дівчині-віщунці? (Ім’ям Ісуса Христа він 
звелів нечистому духу залишити дівчину).

5. Чому Павла і Силу побили та вкинули до в’язниці? (Господарі 
служниці заробляли великі гроші; вони розлютилися, коли 
дівчина більше не могла провіщувати майбутнє).

6. Чому Павло і Сила співали у в’язниці? (Вони знали, що з 
ними перебуває Бог і допомагає їм).

7. Як християнин може радіти за важких обставин? (Потрібно 
згадати, як Бог допомагав раніше; пригадати біблійний 
вірш, який підбадьорює тебе; роздумувати про те, Який Бог; 
радіти і дякувати Господу за те, Хто Він; співати пісні хвали; 
молитися молитвою подяки і прославлення).

8. Як Павло і Сила визволилися від кайданів і колод? (Бог 
зчинив землетрус).

9. Яке важливе питання сторож задав місіонерам? («Що треба 
робити мені, щоб спастися?»)

10. Яку важливу відповідь місіонери дали сторожеві? («Віруй у 
Господа Ісуса, – і будеш спасений…»)

11. Як змінилося ставлення сторожа, коли він одержав спасіння? 
(Він виявив турботу до місіонерів: омив їхні рани, привів до 
себе додому, нагодував їх; потім прийняв хрещення).

12. Який біблійний вірш нагадує нам про те, що потрібно радіти? 
(«Радійте в Господі завсіди, і знову кажу: радійте!» Флп. 4:4).

Питання для повторення 
(для дошкільнят)
1. Що робили у в’язниці Павло і Сила? (Співали).

2. Хто зробив так, щоб упали кайдани і відчинилися двері 
в’язниці? (Бог).

3. Що Павло сказав сторожеві? («Віруй у Господа Ісуса, – і 
будеш спасений…»).

4. Як можна одержати справжню радість? (Повірити в Господа 
Ісуса як свого Спасителя).

Гра для 
повторення
«Радісний – сумний»
Підготуйте п’ять карток. 
На чотирьох картках 
намалюйте радісне 
обличчя, на одній – 
сумне. Покладіть картки 
в непрозорий мішечок.

Поділіть групу на дві 
команди. Задавайте 
питання командам по 
черзі. Якщо відповідь 
правильна, дитина може 
взяти картку. (Кожна 
картка з «радісним 
обличчям» – 50 
балів). Щоб збільшити 
кількість балів для 
своєї команди, гравець 
може продовжити 
брати картки. Якщо 
трапляється картка з 
«сумним обличчям», 
всі набрані бали 
пропадають. Гравець 
може сам припинити хід 
або хід припиняється 
після картки з «сумним 
обличчям».

Перемагає команда, 
яка в кінці гри набере 
більше балів.

Гра для 
повторення 
(для 
дошкільнят)
«Радість»
Коли дитина правильно 
відповідає на питання, 
малюйте радісне 
обличчя на аркуші 
паперу або на дошці. 
В кінці гри порахуйте, 
скільки радісних облич 
ви змогли зібрати. 
Потіштеся результатом!
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Прикладна діяльність
«Радіємо разом»
Поділіть дітей на дві або більше команд. Нехай кожна команда 
подумає про важку ситуацію або про обов’язки, які їм не 
подобається виконувати. Нехай діти подумають, як можна радіти 
в Господі за таких обставин. Наприклад, виконуючи важке 
завдання, можна молитися або співати.

«Нагадування про радість»
Підготуйте кольоровий папір, ножиці і маркери або крейду. Нехай 
діти виріжуть фігури у формі серця або стрічки і напишуть слово 
«Радій». Це слово можна помістити на видному місці у себе в 
кімнаті. Воно нагадуватиме про те, що потрібно радіти в Господі. 
На наступному занятті попросіть дітей поділитися тим, як Бог 
допоміг їм радіти за важких обставин.
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Урок 5
Спокій під час випробовувань

Писання
Дії 21:27 – 22:22;
Дії 23:11-22;
Дії 27:1, 9-25, 44

Центральна істина
Бог може дати тобі мир за будь-яких обставин.

Застосування
Для неспасених: Повір в Ісуса Христа – і 

знайдеш мир з Богом!
Для спасених: Дозволь Богу сповнювати 

твоє серце спокоєм за будь-яких 
обставин.

Вірш для запам’ятання
«Зоставляю вам мир, мир Свій вам даю! … 
Серце ваше нехай не тривожиться, ані не 
лякається!» (Ів. 14:27).

Наочні посібники
 Ілюстрації: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 і 5-6.

 Картки зі словами «мир», «всевладний».

 Мапа.

План уроку
Вступ

Розплутай слово
Розвиток подій

1. Азійські юдеї повстають проти проповіді 
Павла ЦІС

2. Ісус з’являється Павлові і каже, що він 
проповідуватиме в Римі ЦІС

3. Сорок юдеїв клятву склали вбити Павла
4. Племінник Павла відкриває змову Павлу і 

тисяцькому
5. Племінникові велять мовчати; 

Павла під охороною відправляють 
кораблем до Риму ЦІС

6. Павло попереджає капітана корабля про 
небезпеку; капітан не слухає

7. Корабель потрапляє в бурю, яка триває 
декілька днів

8. Павло розповідає команді та в’язням про 
те, як його підбадьорив ангол ЦІС

Кульмінація
З миром у серці Павло підбадьорює команду
Корабель сідає на мілину

Завершення
Всі живі і неушкоджені дістаються до берега  

ЦІСН
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Вивчення вірша для запам’ятання
Біблійний вірш

«Зоставляю вам мир, мир Свій вам даю! … Серце ваше нехай не 
тривожиться, ані не лякається!» (Ів. 14:27).

Вступ
Як виглядає океан, коли немає вітру? (Спокійним, мирним). 
Уяви, що здіймається сильний вітер. Якими словами тепер 
можна описати океан? (Штормовий, грізний, страшний). Вітер 
здіймає хвилі, бентежить океан, подібно до цього проблеми 
можуть бентежити наше життя. Але віруючим в Господа Ісуса 
як в Спасителя Бог залишив особливу обітницю. Послухай, я 
прочитаю про неї.

Ознайомлення
(Прочитайте вірш з Біблії або попросіть старшу дитину 
прочитати вірш, потім прочитайте вірш разом з дітьми з 
наочного посібника). Ісус сказав ці слова Своїм учням перед 
Своєю смертю на хресті. Отже, як ти думаєш, ці слова записано 
в Старому чи Новому Заповіті? (В Новому Заповіті, тому що 
саме в цій частині Писання розповідається про життя Ісуса 
Христа на Землі, про Його смерть, воскресіння і повернення в 
Небеса). Іван, учень Ісуса, записав ці слова, тому що Бог хотів 
сказати їх і тобі. Чи пам’ятаєш ти, які слова, що записані в Біблії, 
правдиві? (Всі. Кожне Слово Бога правдиве!) Подивися на адресу 
вірша. Можеш сказати, в якому розділі він записаний? (14). В 
якому вірші? (27). (Покажіть вірш в Біблії). Я ще раз прочитаю 
вірш з Біблії, а ти слідкуй, дивлячись на наочний посібник 
(вкажіть на наочний посібник). (Ще раз прочитайте вірш з 
наочного посібника; починайте і завершуйте повторення вірша 
місцем Писання).

Пояснення
«Зоставляю вам мир…» – Господь Ісус дає мир і спокій тим, хто 
вірить у Нього.

«… мир Свій вам даю!...» – Мир Божий не залежить від подій, 
що відбуваються навколо нас; він залишається навіть тоді, коли 
виникають труднощі.

«... Серце ваше нехай не тривожиться…» – Не дозволяй 
тривозі заволодіти твоїми думками. Вір, що Бог все тримає в 
Своїх руках, і дозволь Божому спокою наповнювати твоє серце.

«… ані не лякається!» – Якщо ти віриш Божим обітницям і 
покладаєшся на Бога, великі хвилі страху вщухнуть.

Застосування
Для неспасених:  Бог Дух Святий не живе в тобі, якщо ти ще не 

повірив у Господа Ісуса як свого Спасителя від гріха. 

Біблійний вірш для 
запам’ятання 
(для дошкільнят)

Протягом всього циклу 
уроків повторюйте з 
дошкільнятами посл. до 
Филип’ян 4:4.
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Це означає, що ти не маєш Божого миру. Послухай 
біблійний урок, і дізнаєшся, як ти можеш повірити в 
Господа Ісуса.

Для спасених:  Якщо ти повірив в Господа Ісуса як свого 
Спасителя, Бог Дух Святий живе в тобі. Він наповнює 
тебе спокоєм навіть за погрозливих, бентежних 
обставин. Вір, що все в руках Бога, і дозволь Божому 
спокою наповнювати твоє серце.

Повторення
«Зітри слово»

(Напишіть вірш на білій дошці маркером, який можна змити 
або запишіть кожне слово окремо на смузі паперу і помістіть 
смуги на дошці з кишеньками. Повторюйте вірш з дітьми. Після 
кожного повторення дозволяйте комусь із дітей витирати або 
знімати одне-два слова. Щоб урізноманітнити повторення, 
можна запропонувати дітям вибрати літеру і зняти всі слова, 
які містять цю літеру. Продовжуйте повторення доти, доки не 
будуть зняті всі слова).

Повторення 
(для дошкільнят).

«Що робити?»

Наведіть приклади 
різних ситуацій. 
Наприклад, «ти розлив 
молоко», «друг не бажає 
гратися з тобою», «дуже 
гарна погода», «ти ідеш 
на свято», «дощ зіпсував 
пікнік». Описуючи 
ситуацію, щоразу 
питайте: «Що робити?» 
Нехай дошкільнята 
відповідають віршем: 
«Радійте в Господі 
завсіди…»

Протягом всього уроку 
підкреслюйте той факт, 
що Бог все тримає в 
Своїх руках.
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Пояснення Євангелії
«Прийми подарунок!»
(Зробіть макет купону (приблизно 10х22 см) на одержання 
подарунку).
Чи одержував ти коли-небудь купон не просто на знижку, а на 
одержання подарунку (наприклад, морозиво, сувенір тощо)?

Я маю купон. Цікаво, на чиє ім’я його виписано? (Подивіться на 
купон). Тут написано: «Для кожного». Значить, тобі і мені! Нам 
дали можливість одержати щось просто так! Цікаво, що саме? 
(Знову подивіться на купон). Нам пропонують вічне життя! Хто 
пропонує? Бог!

Тут також говориться, де записано обітницю Бога дати нам вічне 
життя. (Прочитайте Ів. 3:16). А навіщо нам вічне життя? Хіба 
не всі ми після життя на Землі потрапимо в Небеса? Навіщо Богу 
когось не допускати в Небеса? (Спрямовуйте відповіді).

Звичайно, Бог створив і любить нас. Але Бог досконалий і святий, 
і Він не дозволить увійти в Небеса тому, хто не є досконалим і 
святим.

Чи можеш ти назвати себе досконалим і святим? Ні, адже всі 
ми порушили Божий Закон. Хтось обманював, хтось говорить 
образливі слова, не слухається батьків… Ми робимо багато 
поганих вчинків. Порушення Божого Закону називається гріхом. 
А з гріхом у серці ми аж ніяк не можемо потрапити на Небеса. В 
Біблії написано, що без пролиття крови немає відпущення (Євр. 
9:22).

За гріхи всього світу могла померти лише досконала і свята 
Людина. Така Людина прийшла на Землю! То був досконалий 
Божий Син, Господь Ісус Христос. Він помер на хресті, взяв на 
Себе покарання за твій гріх. Третього дня Він воскрес! Заради 
смерті Ісуса Христа за твій гріх Бог пропонує тобі дарунок вічного 
життя!

Внизу на купоні є невеличка примітка: «Дарунок потрібно 
одержати особисто». Кожна людина повинна особисто одержати 
Божий подарунок. Ти можеш зробити це вірою: визнай, що ти 
згрішив, повір всім серцем, що Ісус помер за твій гріх, попроси 
Ісуса Христа, щоб Він став твоїм Господом і Спасителем.

Бог обов’язково виконає обітницю! Він простить твій гріх, і ти 
одержиш дарунок вічного життя. Бог Святий Дух оселиться в тобі 
і пробуватиме з тобою завжди. Він допоможе тобі бути слухняним 
Богові. А коли твоє життя на землі завершиться, ти, твоя справжня 
сутність, – вічно житимеш з Богом на Небесах!

Чи бажаєш ти одержати Божий дарунок вже зараз? Повір в 
Господа Ісуса всім серцем і скажи Йому про це в молитві.
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Урок
(Підготуйте картку зі словом «мир», на зворотному боці напишіть те 
саме слово, переставивши літери, – «ирм». Спочатку покажіть слово з 
переставленими літерами).

Коли ти забуваєш про те, що все в руках Бога, ти непокоїшся, 
тобі здається, що все заплуталося, подібно до цих літер на картці. 
Якщо ти покладаєш свою надію на Бога, все стає на свої місця (це 
подібно до розплутаного слова). Постав ці літери на свої місця. 
Яке слово тут заплутано?
(«Мир»; покажіть зворотний бік картки).

Після того як Павло вийшов з міста Филипи, Бог звелів йому 
відвідати багато інших міст. В решті решт, Павло прийшов 
до Єрусалиму; а там на нього чекало багато неприємностей і 
тривог. Чи дозволить Павло Богові наповнити його серце миром, 
незважаючи на труднощі?

Християни Єрусалиму тепло прийняли Павла. Місіонер розповів 
їм про все, що за цей час звершив Бог. В Біблії написано, що, 
почувши розповідь Павла, християни прославили Бога.

Ілюстрація 5-1
Проте багатьом не подобалося те, чим займався Павло. Одного 
разу ворожо налаштовані люди побачили його в Єрусалимському 
храмі. Тоді вони неправдиво звинуватили Павла і підбурили 
проти нього мешканців міста. Розлючений натовп витяг Павла з 
храму і почав бити. В цей час до тисяцького дійшла чутка про те, 
що в місті почалися заворушення.

Група воїнів на чолі з тисяцьким кинулися туди, де били 
Павла. Начальник спитав людей, хто такий Павло і чому з ним 
так жорстоко поводяться. Хтось кричав одне, хтось – інше. 
Розлючений натовп стискав його з усіх боків. Щоб захистити 
Павла, воїнам довелося відвести його до фортеці! А люди йшли за 
ними і голосно викрикували:

- Геть із ним! Смерть йому!

Біля входу до фортеці Павло попросив тисяцького дозволити 
йому звернутися до народу і все пояснити. Тисяцький дозволив. 
Тоді Павло став на сходи і знаком попросив людей заспокоїтися. 
Як ти думаєш, проповідник збирався вибачитися за те, що 
проповідував про Ісуса, і хотів пообіцяти більше ніколи цього не 
робити? Звичайно, ні! Він розповідав людям чудову історію, яку 
невтомно розповідав усюди. Як ти думаєш, про що Павло розповів 
людям? (Дозвольте дітям відповісти).

Спочатку він згадав про те, як колись переслідував тих, хто 
повірив в Ісуса Христа. Потім він розповів, як на дорозі до 
Дамаску йому явився Сам Господь Ісус! Того дня Павло зрозумів, 
що Ісус – Бог Син. Павло усвідомив увесь жах гріха: він не 

Продовжуйте 
«прокладати шлях» 
другої місіонерської 
подорожі Павла. 
Скористайтеся тим же 
маркером або ниткою, 
що й на попередньому 
уроці. З’єднайте: (2) 
Филипи, (3) Атени, 
(4) Коринт, (5) Ефес 
і (6) Єрусалим. В 
поданому циклі уроків 
не розповідається про 
третю місіонерську 
подорож Павла.
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слухався Бога, ворогував проти Бога і за гріх потрібно було 
заплатити.

Більш того, в Біблії написано, що всі згрішили; це стосується і 
тебе. Ти також згрішив, хоча, можливо, вважаєш, що це не так. 
Можливо, ти обурюєшся, коли тебе просять зробити якусь хатню 
роботу. Або, роздратувавшись, кажеш образливі слова чи, навіть, 
лаєшся. Будь-який гріх – це ворожнеча проти Бога. Але як чудово 
знати, що Сам Бог з любові до нас бажає примиритися з тобою 
і зі мною. Щоб позбавити тебе і мене гріха і дати нам мир, Ісус 
Христос помер на хресті. І Бог прийняв цю плату за гріх. Ісус 
Христос не залишився мертвим. Третього дня Він воскрес! Він 
справді досконалий Бог Син! Господь Ісус живий і сьогодні. Якщо 
ти повіриш в Нього, Він простить тебе і подарує тобі мир з Богом, 
мир в серці і вічне життя.

Павло також повинен був примиритися з Богом. Він повірив в 
Ісуса Христа як свого Спасителя, і його життя зовсім змінилося. 
Серце сповнилося миром, спокоєм і любов’ю до християн. Відтоді 
Павло почав розповідати іншим про Ісуса Христа і не припиняв 
звіщати Добру звістку про примирення з Богом.

Народ уважно слухав, та тільки-но Павло завершив промову, всі 
знову почали кричати:

- Геть із ним! Не годиться такому жити!

Розлючений натовп не повірив словам Павла. Таке ставлення і 
неприйняття ображають! Чи дозволить Павло Богові наповнити 
його серце миром – внутрішнім спокоєм – за таких обставин?
(Помістіть картку зі словом «мир»).

Ти коли-небудь відчував подібні образу і неприйняття? Якщо 
Ісус Христос – твій Спаситель, тоді ти можеш дозволити Богові 
сповнювати тебе миром за будь-яких обставин. Можливо, тебе 
зневажають, коли ти відмовляєшся разом з усім класом зірвати 
урок або підступно пожартувати над однокласником. Можливо, 
через твою любов до Господа Ісуса дехто вважає тебе дивакуватим 
і не бажає дружити з тобою. Через це тебе переповнюють 
збентежені почуття; але все одно мир Божий може наповнити твоє 
серце незалежно від того, що кажуть або роблять інші. Господь 
Ісус може наповнити твоє серце досконалим внутрішнім спокоєм, 
як Він і обіцяв: «Зоставляю вам мир, мир Свій вам даю! … Серце 
ваше нехай не тривожиться, ані не лякається!» (Ів. 14:27). Коли 
тебе зневажають, не приймають або ображають, розкажи про 
це Господу Ісусу в молитві і дозволь Богу наповнити твоє серце 
миром.

Лише уяви, що мав відчути Павло, почувши гнівний крик натовпу! 
Чи сповниться його серце Божим миром?
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Ілюстрація 5-2
Наступної ночі, коли Павло все ще перебував у фортеці, йому 
знову з’явився Сам Господь Ісус – так написано в Біблії. «А 
наступної ночі став Господь перед ним і промовив: «Будь 
бадьорий! Бо як в Єрусалимі про Мене ти свідчив, так треба тобі 
свідкувати й у Римі!»» (Дії 23:11).

Яке чудове підбадьорення! Господь Ісус Сам прийшов до Павла і 
говорив з ним – безперечно, серце Павла було сповнене спокоєм.

Можливо, тобі і мені Господь Ісус не з’явиться особисто, щоб 
потішити або залишити настанови. Проте Господь Ісус Духом 
Своїм завжди перебуває з тими, хто вірить в Нього, Він потішає 
і навчає через Своє Слово, Біблію. Дозволяй Богові сповнювати 
твоє серце спокоєм за будь-яких обставин, адже тобі потрібен 
Його спокій.

Чудовий Божий спокій знадобиться Павлу й в майбутньому. 
Адже наступного ж дня більше 40 ворожо налаштованих юдеїв 
зібралися і склали клятву, що не їстимуть і не питимуть, доки не 
вб’ють Павла!

Та племінник Павла якось дізнався про цю жахливу змову. 
Потрібно було діяти!

Ілюстрація 5-3
Юнак знайшов можливість побачитися з Павлом, своїм дядьком. 
Тільки-но вони залишилися наодинці, племінник розповів дяді 
про змову ворогів убити його. Павло негайно покликав воїна і 
сказав:

- Відведи цього юнака до тисяцького, він бажає щось розповісти 
йому.

Воїн відвів Павлового племінника до начальника. Той спитав:

- Що ти маєш звістити мені?

І юнак розповів начальнику все, що знав про змову.

- Юдеї проситимуть тебе відвести Павла до начальників 
юдейських. Не видавай його їм. Більше сорока людей 
заприсяглися вбити мого дядька!

Тисяцький вислухав юнака і застеріг його нікому більше про це не 
розповідати.

В Біблії не згадується ім’я племінника Павла, проте через цього 
юнака Бог зберіг Павлу життя!

Павло чудово знав, що без волі Бога з ним нічого не станеться, 
і розкрита змова була підтвердженням цього. Тож навіть в 
ув’язненні, за важких обставин, Павло міг насолоджуватися 
чудовим Божим миром, спокоєм. Якщо ти християнин, не 
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тривожся, коли виникнуть важкі обставини. Пам’ятай, що 
Бог завжди перебуває поруч з тобою і не допустить, щоб 
з тобою сталося бодай щось, що не з Його волі. Дозволяй 
Богові наповнювати твоє серце Його спокоєм, миром, навіть за 
найважчих обставин. Бог завжди піклується про Своїх дітей, 
подібно до того, як піклувався про Павла.

Завдяки сміливому вчинку племінника Павло зміг проповідувати 
Добру звістку про Господа Ісуса ще багатьом людям.

Через деякий час начальники вирішили, що Павла потрібно 
доправити до Риму, до великого міста в Італії. Пам’ятаєш, де за 
велінням Господа Ісуса повинен був проповідувати Павло? (В 
Римі).

Бог хотів, щоб мешканці Риму також почули про Його Сина, Ісуса 
Христа. Начальники вважали, що саме вони прийняли рішення. 
Проте Бог – всевладний, все в Його руках, таким був Його задум 
для Павла.
(Помістіть на дошці картку «всевладний»).

Ілюстрація 5-4
Разом з іншими в’язнями Павло в супроводі воїнів піднявся 
на корабель. В’язнів везли до Риму. В одному з великих міст всі 
пересіли на інший корабель. Доводилося поспішати: дістатися до 
Італії потрібно було ще до зими, тому що взимку подібні подорожі 
неможливі.

Плавання було дуже важким. Павло знав, що краще не 
продовжувати подорож, а перезимувати на Криті. Він так і сказав 
воїнам, які супроводжували його:

- Я бачу, що плавання буде важким і завдасть багато шкоди не 
лише вантажу і кораблю, але й загрожуватиме нашому життю.

Проте воїни більше довіряли капітану корабля і до слів Павла не 
прислухалися. Корабель поплив далі до берегів Італії. Павло знав 
про лихо, яке чекало на них, але не хвилювався. Як ти думаєш 
чому?
(Дозвольте дітям відповісти).

Він знав, що Бог всевладний; все в руках Бога, тому Божий мир 
наповнював серце Павла. Якщо ти – християнин, чи дозволяєш 
ти Богу наповнювати твоє серце миром навіть за найважчих 
обставин? Павло насолоджувався Божим спокоєм.

Ілюстрація 5-5
Незабаром після того, як корабель відплив з острова Кріт, 
здійнявся сильний вітер. Він був побідний до урагану! Вітер ніби 
бавився кораблем, кидав його з хвилі на хвилю. Буря лютувала 
декілька днів!

Маркером або ниткою 
іншого (це вже 
четвертий) кольору 
з’єднайте: (1) Єрусалим, 
(2) Кесарія, (3) Міра, (4) 
Добра Пристань (Крит).
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Ситуація стала настільки серйозною, що команда корабля 
вирішила позбутися вантажу. Третього дня за борт почали 
викидати речі. Багато днів не було видно ані зірок, ані сонця. 
Буря не вщухала. В решті решт, люди втратили будь-яку надію 
на спасіння – всі, але не Павло. Він насолоджувався внутрішнім 
Божим спокоєм. Павло знав, що Бог всевладний.

Через деякий час Павло підвівся і звернувся до команди корабля:

- Треба було послухатися мене і не відпливати з Криту. Але тепер 
переконую вас не хвилюватися, тому що жоден з нас не загине.

Звідки Павло це знав? Хіба його життю не загрожувала та сама 
небезпека, що й іншим? Загрожувала, проте ангол Божий, 
небесний посланець, з’явився Павлу вночі в сказав (прочитайте 
з Біблії Дії 27:24): «Не бійся, Павле, бо треба тобі перед кесарем 
стати, і ось Бог дарував тобі всіх, хто з тобою пливе».

В належний момент Бог переконав Павла, що все буде гаразд. 
Павло знову й знову насолоджувався внутрішнім Божим спокоєм; 
він дозволив Богу наповнити його серце миром.

Якщо ти віриш в Господа Ісуса Христа, ти також можеш 
насолоджуватися Божим миром. Ти також можеш дозволити 
Богу наповнювати твоє серце миром за всіх обставин. Коли тебе 
ображають, коли виникають труднощі, згадуй біблійний вірш, 
який ми вивчили сьогодні. (Разом повторіть Ів. 14:27). Звертайся 
до Бога в молитві – ти можеш молитися словами біблійного 
вірша. Дякуй Богові за Його мир. Проси Його допомогти тобі 
не хвилюватися і не лякатися. Дякуй Богові за те, що все – в 
Його руках. Тоді Божий спокій і мир наповнять твоє серце, не 
дивлячись на важкі обставини.

Павло насолоджувався чудовим Божим спокоєм за важких 
обставин. Тому він міг заспокоїти всіх, хто був на кораблі:

- Підбадьортеся! Я вірю Богові, що станеться так, як було мені 
сказано.

Ілюстрація 5-6
Бог пообіцяв Павлові, що не загине жодна людина, навіть не 
дивлячись на те, що корабель розіб’ється біля берегів невеличкого 
острова. Такою обіцянкою Павло міг потішити всіх, хто перебував 
на кораблі, який били хвилі. Незважаючи на хмарне грізне небо 
і буремні хвилі, Павло був упевнений, що Бог всевладний, все 
в Його руках. Надія на Бога сповнювала серце Павла Божим 
миром.

Бог повністю виконав Свою обітницю! Всі щасливо дісталися до 
берега.

Якщо ти віриш в Господа Ісуса Христа, дозволяй Богу 
наповнювати твоє серце миром. Які б труднощі не виникли в 

З’єднайте: (4) Добра 
Пристань (Крит) і 
(5) Мальта (Меліта). 
За бажанням можна 
з’єднати: (5) Мальта і 
(6) Рим, хоча про цю 
частину подорожі не 
розповідається на цьому 
занятті.
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твоєму житті, служачи Богові, пам’ятай, що Бог всевладний. Він 
обіцяв подарувати тобі мир. Скористайся Божою обітницею 
вже цього тижня. Якщо тобі завдадуть біль або образять, якщо 
виникнуть труднощі, згадай Божу обітницю і помолися Богу 
словами біблійного вірша. Визнай, що Бог всевладний, все тримає 
в Своїх руках; попроси Бога врятувати тебе від хвилювань і 
наповнити тебе Його спокоєм. Тоді ти насолоджуватимешся 
Божим спокоєм, який наповнить твоє серце.

Якщо ти ще не віриш в Ісуса Христа, ти, напевно, як і решта людей 
на кораблі, відчуваєш страх і невпевненість. Бог бажає дати тобі 
Свій мир, але перш за все тобі потрібно примиритися з Богом. 
Визнай, що ти ворогував проти Бога щоразу, коли порушував 
Його веління. Визнай, що Бог – всевладний, все в Його руках 
і все належить Йому. Повір, що Ісус Христос помер на хресті, 
взявши покарання за твій гріх, щоб ти міг одержати прощення і 
примиритися з Богом. Третього дня Ісус воскрес із мертвих. Він 
живий Спаситель! Повір в Нього всім серцем. Ти також можеш 
сказати про це Богові в молитві. Примирися з Богом, і тоді ти 
одержиш прощення гріхів, примиришся з Богом, і чудовий Божий 
мир наповнить твоє серце.

Питання для повторення
1. Що сталося, коли ворогуючі юдеї побачили Павла в 

Єрусалимському храмі? (Вони витягли його з храму і почали 
бити).

2. Що Павло розказав людям, коли його, як в’язня, привели до 
фортеці? (Він розповів про те, як навернувся до віри в Ісуса на 
дорозі до Дамаску).

3. Що Господь сказав Павлу, коли з’явився йому у фортеці? 
(Павло свідчитиме про Господа в Римі).

4. Про що змовилися більше 40 ворожо налаштованих проти 
Павла юдеїв? (Не їсти, не пити, доки не вб’ють Павла).

5. Хто дізнався про змову і розповів про неї? (Племінник 
Павла).

6. Для чого Павло згідно Божої волі мав іти до Риму? (Щоб 
свідчити про Господа).

7. Як Павло потрапив до Риму? (На кораблі з рештою в’язнів).

8. Чому корабель, на якому перебував Павло, потрапив у бурю? 
(Воїни і моряки не прислухалися до застережень Павла).

9. Звідки Павло знав, що і він, і всі, хто на кораблі, не загинуть у 
бурі? (Бог відкрив це Павлу через ангола).

10. Скільки людей з тих, що були на кораблі, щасливо дісталися 
до берега? (Всі).

Гра для 
повторення
«За бортом»
Поділіть дітей на дві 
команди. На підлозі 
за допомогою клейкої 
стрічки позначте дві 
лінії, по одній для кожної 
команди. Нехай команди 
вишикуються біля 
одного кінця своєї лінії.

Задавайте питання 
командам по черзі. 
Якщо відповідь 
правильна, вся команда 
швидко проходить 
вперед вздовж лінії до 
протилежного кінця. 
Якщо хтось з учасників 
команди раптом 
наступає на лінію 
(стрічку), він вважається 
«за бортом», виходить 
з гри і сідає біля 
кінця лінії, а команда 
повертається до 
вихідної позиції.

Перемагає команда, 
в якій менше гравців 
опинилися «за бортом».
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11. Чому Павло міг за всіх обставин насолоджуватися Божим 
миром, спокоєм? (Він знав, що Бог всевладний, все в Його 
руках, і дозволяв Богові сповнювати його серце миром).

12. Розкажи вірш, в якому говориться про те, Хто дає нам мир. 
(«Зоставляю вам мир, мир Свій вам даю! … Серце ваше нехай 
не тривожиться, ані не лякається!» (Ів. 14:27).

Питання для повторення 
(для дошкільнят)
1. Хто, як написано в Біблії, згрішив? (Всі).

2. Хто попередив тисяцького про небезпеку, яка загрожувала 
Павлу? (Племінник).

3. Куди Павло плив на кораблі? (До Риму).

4. Чому корабель розбився? (Здійнялася потужна буря).

Прикладна діяльність
«Знайди мир»
Поділіть дітей на команди по 2-3 людини. Нехай діти згадають 
ситуації, в яких виникає страх або занепокоєння. Потім 
запропонуйте дітям подумати, як подолати страх. Нехай діти 
коротко розкажуть про свої висновки. Після відповіді кожної 
групи разом повторіть Ів. 14:27.

«Слав Бога»
Помістіть на дошці картки зі словами про якості 
Бога: «всезнаючий», «всемогутній», «незмінний», 
«всюдиприсутній», «всевладний». Попросіть дітей коротко 
пояснити значення кожного слова, а потім роздайте картки тим, 
хто бажає, і запропонуйте коротко в молитві прославити Бога 
за Його якості. Наприклад, «Боже, славлю Тебе за те, що Ти 
всюдиприсутній і завжди перебуваєш зі мною!»

Гра для 
повторення 
(для 
дошкільнят)
«Вантаж – за 
борт!»
Поділіть дітей на дві 
команди. На підлозі 
за допомогою клейкої 
стрічки позначте дві 
лінії, по одній для кожної 
команди.

Підготуйте 10 коробок, 
кубиків або інших 
невеличких предметів. 
Правильно відповівши 
на питання, дитина 
може «викинути вантаж 
з корабля»: взяти 
один предмет і кинути 
на підлогу. Коли всі 
предмети опиняться 
на підлозі, разом з 
дітьми можна радісно 
вигукнути: «Врятовані!»
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Пояснення Євангелії
«Прийми подарунок!»
(Макет купону)
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Урок 6
Прагнення до нагороди

Писання
Повторення уривків попередніх уроків.

Центральна істина
Божа мета для твого життя – найкраща!

Застосування
Для неспасених: Прийми Божий дар 

спасіння – це найкраще, що може бути 
для тебе.

Для спасених: Дозволь Богу виконати 
Свої наміри для твого життя!

Вірш для запам’ятання
«… я женуся до мети за нагородою високого 
поклику Божого в Христі Ісусі» (Флп. 3:14).

Наочні посібники
 Ілюстрації: 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 і 6-6.

 Картка зі словом «свідчити».

 Мапа.

План уроку
Вступ

Предметний урок «Нагорода»
Розвиток подій

1. Мета життя Павла
2. Навернення до віри в Господа; покірність 

велінню ЦІН
3. Навчання Павла і покора ЦІС
4. Праця і служіння для Господа ЦІС
5. Павло свідчить про Господа ЦІС
6. Павло вчить інших християн служити 

Господу
7. Павло продовжує линути до мети ЦІС

Кульмінація
В кінці життя Павло міг сказати: «Справу я 

завершив. Наостанку мені призначається 
вінок праведности» ЦІС 

Завершення
Павло виконав наміри Бога для його життя 

ЦІСН
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Вивчення вірша для запам’ятання
Біблійний вірш

«… я женуся до мети за нагородою високого поклику Божого в 
Христі Ісусі» (Флп. 3:14).

Вступ
Цілий сезон Микита з друзями старанно грали на кожному 
матчі. Іноді вони перемагали, а іноді програвали. Нарешті, 
футбольний сезон дійшов до кінця. Тренер зібрав команду і 
батьків хлопців. В присутності всіх тренер називав кожного 
гравця. Коли Микита вийшов уперед, тренер вручив йому 
нагороду і сказав: «Молодець, Микито!» Радісно посміхаючись 
Микита повернувся на місце. Як радісно одержувати нагороди. 
Чи знаєш ти, що в Біблії також написано про нагороди?

Ознайомлення
(Прочитайте вірш з Біблії або попросіть старшу дитину 
прочитати вірш, потім прочитайте вірш з дітьми з наочного 
посібника). Це ще один вірш з листа Павла до церкви у 
Филипах, з книги «Послання до Филип’ян». В якій частині 
Біблії знаходиться ця книга? (В Новому Заповіті). Як цифра 
вказує на номер розділу? (3). А на що вказує інша цифра? (На 
вірш). Давайте ще раз прочитаємо цей вірш разом. (Ще раз 
прочитайте вірш з наочного посібника; починайте і завершуйте 
повторення вірша місцем Писання).

Пояснення
«… я женуся до мети…» – Павло рішуче йшов уперед. Для 
Павла життя уподібнювалося до змагання, і він прагнув уперед, 
до мети, до нагороди.

«… за нагородою» – Найвища нагорода для Павла – бути з 
Ісусом і почути Його схвалення: «Добре! Молодець!»

«… високого поклику Божого в Христі Ісусі». «Поклик» – 
означає робити те, що велить Бог. Це значить дозволити Богу 
здійснити Його задум для твого життя. Задум Бога для тебе 
полягає в тому, щоб ти ставав все більше схожим на Ісуса 
Христа, якщо ти бажаєш жити з Ним в Небесах. Павло знав, 
що його «поклик» – щиро служити Богу. Він хотів, щоб Бог 
завжди мав першість в його житті. Бог бажає, щоб і ти віддав 
Богові першість в своєму житті.

Застосування
Для неспасених:  Бог хоче, щоб кожна людина повірила в Ісуса 

Христа як свого Спасителя від гріха. Якщо ти ще не 
прийняв Його вірою як Спасителя, уважно слухай 
біблійний урок, щоб дізнатися, як ти можеш зробити 
це сьогодні.

Допоможіть дітям за 
допомогою «адреси» 
знайти в Біблії вірш 
для запам’ятання. До 
Филип’ян 3:14. Тим, хто 
першими знайдуть вірш, 
запропонуйте допомогти 
решті.

Біблійний вірш для 
запам’ятання 
(для дошкільнят)

Протягом всього циклу 
уроків повторюйте з 
дошкільнятами посл. до 
Филип’ян 4:4.
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Для спасених:  Якщо ти повірив у Господа Ісуса як свого 
Спасителя, ти почав жити новим життям. Бог бажає, 
щоб ти віддав Йому першість в своєму житті, щоб Він 
здійснив Свій задум для тебе.

Повторення
«Ведучий»

(Підготуйте плакат з запропонованими питаннями і 
відповідями:

П: Павло, що ти робиш? В: Я женуся!
П: Куди? В: До мети!
П: Навіщо? В: За нагородою!
П: Якою нагородою? В: Вищого поклику!
П: Чийого поклику? В: Божого в Христі Ісусі!
П: Де це записано? В: До Филип’ян 3:14

Вчитель грає роль «ведучого» – задає питання, клас відповідає. 
Повторіть гру, дозволяючи дітям по черзі грати роль 
«ведучого». Продовжуйте грати, якщо маєте час і якщо дітям 
цікаво).

Пояснення Євангелії
«Прийми подарунок!»
Повторіть пояснення Євангелії попереднього уроку.

Повторення 
(для дошкільнят)

«Ведучий»

Підготуйте плакат 
з запропонованими 
питаннями і відповідями:

П: Що робити?
В: Радійте!

П: В Кому?
В: В Господі!

П: Коли?
В: Завсіди!

П: Де це написано?
В: До Филип’ян 4:4!

Вчитель грає роль 
«ведучого» – задає 
питання, а помічник 
разом з дошкільнятами 
відповідає. Якщо маєте 
час і якщо дітям цікаво, 
повторіть гру.
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Урок
(Покажіть приз або почесну грамоту).

Що це? (Дозвольте дітям відповісти). Що потрібно зробити, щоб 
одержати таку нагороду? (Дозвольте дітям відповісти; перемогти 
в змаганні). А як можна перемогти? (Дозвольте дітям відповісти). 
Потрібно старанно тренуватися, готуватися; поставити перед 
собою мету і линути до неї, щоб одержати нагороду.

В служінні Господу Ісусу Павло також мав мету. В чому вона 
полягала? Що допомагало йому продовжувати служіння, навіть 
коли було дуже важко?

Відповідь на ці питання ми знаходимо в біблійному вірші, який 
вивчили сьогодні.
(Разом повторіть Флп. 3:14).

Павло прагнув нагороди небесної. Він бажав почути від Господа 
Ісуса схвалення: «Ти добре попрацював!» Павло одержав 
нагороду за вірність Господу.

Проповідник і місіонер прагнув зробити в своєму житті все, що 
потрібно, і після життя на землі одержати нагороду. Чи завжди 
Павло мав цю мету? Ні. Пам’ятаєш, що ми на початку дізналися 
про нього, коли його ще звали Савлом? Тоді він ще не вірив в 
Ісуса Христа. Що ж змінило мислення Павла?

Ілюстрація 6-1
Павло зустрівся з Господом Ісусом дорогою до Дамаску. Як це 
сталося? (Запропонуйте дітям пригадати, як Павло навернувся 
до Господа). Савла осяяло яскраве світло, потім Савл почув голос 
Господа Ісуса.

Про Ісуса Христа Павло дізнався не вперше. На його очах до 
смерті забили камінням великого чоловіка Божого – Степана. За 
що? За те, що Степан всім і всюди проповідував про Господа Ісуса. 
Юдеї розгнівалися на нього і вбили.

Можливо, Павло і раніше чув Господа Ісуса: про Його чудеса, про 
Його смерть і воскресіння. Але він не вірив в Ісуса, не визнавав 
Його Богом і Спасителем від гріха. Він мав за мету знищити 
вчення про Господа Ісуса. А Бог мав зовсім іншу мету – найкращу 
для Павла!

Перш за все, Павло мав повірити в Господа Ісуса і одержати 
прощення гріхів. Можливо, і ти маєш інші цілі в житті, можливо, 
ти багато чув про Ісуса Христа, але досі не бажав повірити в 
Нього. Можливо, ти навіть намагався догодити Богові без Господа 
Ісуса, як намагався Павло? Але ж без Ісуса Христа ти не зможеш 
позбутися гріха і стати досконалим, як Сам Бог. Гріх призводить 
до смерті, до вічної розлуки з Богом. І це покарання взяв на Себе 
Господь Ісус: Він добровільно помер замість тебе, третього дня 

Повторюючи події 
життя Павла, просто 
вказуйте на мапі міста. 
Запропонуйте дітям 
знайти на мапі Дамаск.
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воскрес, тому що не заслуговував на смерть, і сьогодні може дати 
тобі прощення і зробити досконалим перед Богом. Спасіння через 
віру в Господа Ісуса Христа – це і є найкраща мета Бога для тебе і 
для кожної людини, зокрема і для Павла.

Павло повірив в Ісуса Христа як в Господа і Спасителя. Тієї ж миті 
його життя цілком змінилося.

Ілюстрація 6-2
Що сталося далі? Пам’ятаєш? (Запропонуйте дітям відповісти). 
Павло осліп; його за руки приведи до Дамаску. Потім Бог звелів 
Ананію, вірному послідовнику Ісуса, прийти до Павла. Ананій 
помолився, і зір повернувся до Павла. І через Ананія Бог відкрив 
Павлу Свій задум щодо його життя: Павло багато працюватиме 
для Господа.

Як ти вважаєш, Павло знав, що йому доведеться страждати за 
віру в Христа? Звідки Павло міг це знати? (Дозвольте дітям 
відповісти). Колись Павло сам переслідував християн.

В стражданнях або без них, Павло знав, чим займатиметься. Він 
знав Божу мету для свого життя – Сам Господь Ісус дав йому 
веління. Ця мета супроводжуватиме Павла все життя.

Чи маєш ти мету? Якщо ти – християнин, ти належиш Богові, і 
Бог має чудові задуми, наміри щодо твого життя. Дозволь Богу 
виконати ці наміри. Щоразу, коли ти читаєш Біблію і молишся, 
намагайся дізнаватися, чого чекає від тебе Бог, і виконуй це. 
Можливо, ти прагнеш стати популярним у класі або навіть у 
школі і робиш усе, щоб показати себе з гарного боку. А, можливо, 
ти хочеш бути відмінником і робиш все, щоб одержувати гарні 
оцінки; все решта для тебе не має значення. Або, можливо, 
ти бажаєш стати кращим спортсменом школи… Немає нічого 
поганого в прагненні бути кращим, досягати кращих результатів, 
якщо при цьому пам’ятати, що все це – не найважливіше в житті. 
Приємно, коли тебе приймають, коли ти одержуєш гарні оцінки, 
коли тебе хвалять за відмінні результати в спорті. Одначе все це 
повинно підпорядковуватися Божій меті для твого життя. Ось, що 
записано в Біблії (прочитайте Мв. 6:33): «Шукайте ж найперш 
Царства Божого й правди Його, – а все це вам додасться». Наміри 
Бога для тебе завжди повинні займати перше місце, адже Його 
мета – найдосконаліша і найдобріша; Бог дуже любить тебе. Тому 
зосередься на Божій меті, як зосередився Павло.

Після свого навернення Павло не знав усього, що Бог підготував 
для його життя, але був готовий виконати все.

Ілюстрація 6-3
Ще до навернення до Господа Ісуса Павло багато чого знав з 
Писання. Він був учнем відомого вчителя. Ймовірно, з дитинства 
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разом з батьками він регулярно відвідував синагогу – такою була 
юдейська традиція. Він знав Писання, ту частину Біблії, яку 
називають Старим Заповітом. Окрім того, Павло був фарисеєм, 
людиною, яка намагалася виконувати не лише Божий Закон, але й 
інші встановлені правила.

Ставши християнином, Павло продовжував вивчати Писання. 
Дух Святий допомагав йому краще розуміти Боже Слово. І це 
допомагало завжди пам’ятати про Божу мету для життя, а також 
виконувати Божі наміри.

Тут, на занятті, в недільній школі і в церкві ти також вчишся 
розуміти Боже Слово. Боже Слово можливо і потрібно вивчати 
все життя, не лише зараз, але й тоді, коли ти подорослішаєш.

Павло з дитинства вчився слухатися батьків. Вірогідно, він 
слухався і свого вчителя і був гарним учнем. Павло вчився 
підкорятися владі. Багато років по тому він писав хлопчикам і 
дівчаткам міст Колоси і Ефес: «Діти, – будьте слухняні в усьому 
батькам…» (Кол. 3:20; Еф. 6:1). І християнам він нагадував про 
те, що потрібно коритися владі (Рим. 13:1). Це також важливо у 
виконанні Божих намірів у твоєму житті.

Як ти думаєш, Павло мав професію?
(Дозвольте дітям відповісти).

Так. Павло вмів шити намети! І коли він став християнином, 
він не припиняв працювати. Професія також допомогла Павлу 
виконувати Божі наміри.

Можливо, ти також багато чого навчився. Своїми навичками ти 
можеш послужити Богові. Вміння працювати з технікою, гра на 
музичних інструментах, знання іноземної мови – все це і багато 
іншого може допомогти у виконанні Божого задуму для твого 
життя.

Найголовніше – мати палке бажання служити Господу. Таке 
бажання було й у Павла; такою була його мета. Що ще робив 
Павло?

Ілюстрація 6-4
Він розповідав людям про те, як Ісус Христос помер замість нього 
і воскрес, щоб подарувати йому вічне життя. Він також розповідав, 
як Сам Бог звернувся до нього і дав йому спасіння. Павло свідчив 
у багатьох містах. Його проповідь слухали царі, великі натовпи 
людей, а іноді він свідчив і окремим людям.

А ти, християнине, комусь розповідав про те, що Господь 
Ісус зробив для тебе? Це означає – свідчити, розповідати своє 
свідчення.
(Помістіть картку зі словом «свідчити»).

На даному етапі уроку 
ви можете коротко 
розповісти про своє 
навернення. Також 
можна запропонувати 
деяким спасеним дітям 
коротко поділитися 
своїм свідченням.
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Можливо, настане день, коли ти зможеш розповісти про своє 
навернення великій кількості людей. А що ти можеш робити 
вже сьогодні? (Дозвольте дітям відповісти). Сьогодні ти можеш 
розповісти своїм друзям, сусідам або рідним. Господь Ісус хоче, 
щоб ти був Його вірним послідовником.

Свідчити про Господа Ісуса не завжди легко. Ми з вами вже 
дізналися про те, як страждав Павло. В нашому житті також 
можуть бути страждання. Можливо, ті, хто не бажає слухатися 
Бога, глузуватимуть з нас, ображатимуть або навіть завдаватимуть 
болю. Що допоможе нам за таких обставин? Що допомагало 
Павлу?
(Дозвольте дітям відповісти. Божа присутність, керівництво; радість в Господі; 
надія на Бога і Божий мир).

Ілюстрація 6-5
Павло не лише проповідував про Господа Ісуса, але й також 
допомагав надолужувати потреби інших християн. Наприклад, 
коли віруючі в Ісуса Христа чули про те, що віруючі інших міст 
мають потребу, вони збирали грошову допомогу або подарунки і 
передавали через Павла.

Ти також можеш допомагати тим, хто має потребу. Чим ти міг би 
допомогти? (Дозвольте дітям відповісти).

Крім того, Павло пояснював християнам істини про Бога і вчив 
християн навчати інших.

Пам’ятаєте юнака на ім’я Тимофій? Мати і бабуся вчили 
його істині Писання з дитинства. Коли до міста, де мешкав 
Тимофій, прийшов Павло, йому розповіли про юнака. І Павло 
запропонував Тимофію стати місіонером разом з ним.

В своїх листах Павло називає Тимофія своїм сином віри, тому 
що він навчив юнака служити Богові всім своїм життям. Павло 
призначив Тимофія керівником церкви в Ефесі і залишив детальні 
настанови щодо того, як виконувати це служіння.

Він застеріг юнака щодо тих, хто не вчив Божому шляху, але 
проповідував неправду. Нам також слід стерегтися тих, хто не 
вчить істині. І ми самі повинні розповідати іншим про Бога 
те, що написано в Біблії. Це також – Божий намір для життя 
християнина.

За допомогою і під керівництвом Духа Святого Павло написав 
Тимофію два листи, в яких пояснював істини і вказував на Божу 
мету для життя віруючої людини. Павло писав листи й іншим 
віруючим, яким також потрібно було знати про Божий задум для 
них. Листи Павла стали частиною Біблії. Слова Павла сьогодні 
стосуються і нас. З листів ми дізнаємося, як жити, догоджаючи 
Богу, і як служити Йому вірно. Бог хоче, щоб ми вивчали Його 
Слово і вірили Його обітницям, як Павло.

Покажіть на мапі Ефес.

Покажіть в Біблії листи 
Павла до Тимофія, 
Колосян і Филип’ян. 
Якщо діти мають 
Біблії, дозвольте дітям 
самостійно знайти ці 
послання.
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Ілюстрація 6-6
Чим би не займався Павло, щоб він не робив, він завжди линув 
до мети: догодити Господу Ісусу, бути з Ним і почути від Нього 
підбадьорення. Це і є нагорода «високого поклику Божого». 
Павло з нетерпінням чекав на зустріч зі своїм Спасителем.

Ймовірно, іноді Павло почувався самотнім. Деякі його помічними 
вирішили, що праця занадто важка для них. Вони залишили його 
і повернулися додому, до своїх родин. Можливо, дехто повернувся 
до своїх торгівельних справ, щоб заробити багато грошей. 
Здавалося, вони забули про мету. Але Павло завжди пам’ятав про 
неї за будь-яких обставин.

Дуже важливо мати мету і прагнути до неї. Яка твоя мета? Якщо 
ти – християнин, чи бажаєш ти виконати Божі наміри щодо 
твого життя? Можливо, ти вже плануєш своє життя. Можливо, 
ти прагнеш популярності або високих досягнень у спорті. Але, 
не дивлячись на все це, чи готовий ти цілком підкоритися Божій 
меті для твого життя, як підкорився Павло? Чи ти маєш таке ж 
прагнення, як Павло?
(Разом повторіть Флп. 3:14).

Що ти робиш для того, щоб виконати Божі наміри для твого 
життя? Чи читаєш ти Боже Слово? Чи виконуєш його? Чи 
допомагаєш іншим? Чи розповідаєш про Бога? Божі наміри щодо 
твого життя – найкращі, адже Бог дуже любить тебе. Попроси 
Бога допомогти тобі віддати Йому першість у твоєму житті і 
робити все, щоб виконати Божі наміри для тебе.

Павло виконав Божі наміри для його життя – він вірно служив 
Богові та за будь-яких обставин пам’ятав про мету. Господь 
покликав його стати служителем і Сам перебував з Павлом. Але 
найдивовижніше чекало на Павла після його життя на Землі: 
зустріч з Господом Ісусом! Павло всім серцем чекав на цю зустріч і 
на схвальні слова Господа Ісуса.

Коли життя Павла на Землі завершувалося, він написав 
Тимофію такі слова (прочитайте 2 Тим. 4:7-8): «Я змагався 
добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені 
призначається вінок праведности, якого мені того дня дасть 
Господь, Суддя праведний; і не тільки мені, але й усім, хто прихід 
Його полюбив».

Павло досяг мети і одержав нагороду. Сьогодні він перебуває 
з Господом Ісусом в Небесах. Павло завжди пам’ятав про мету 
і слухався Бога, незважаючи на обставини. Він дозволив Богу 
виконати Свої наміри в його житті.

Якщо ти – християнин, дозволь Богу виконати Свої наміри в 
твоєму житті. Не прагни досягнення своєї мети, попроси Бога 
допомогти тобі зосередитися на Його меті. Керуйся в житті 
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біблійним віршем, який ми вивчили сьогодні.
(Разом повторіть Флп. 3:14).

Наміри люблячого Бога для твого життя – досконалі і добрі.

Якщо ти ще не став християнином, Бог має чудовий задум і для 
твого життя: дати тобі спасіння від гріха і вічне життя. Визнай, 
що ти порушував Божий Закон, повір, що Ісус Христос помер, 
взявши твоє покарання на Себе, і воскрес, щоб стати твоїм 
Господом і Спасителем. Тоді Бог подарує тобі прощення і виконає 
Свою чудову мету для твого життя.

Питання для повторення
1. Яку важливу мету Бог виконав у житті Павла на дорозі до 

Дамаску? (Бог допоміг Павлу повірити в Ісуса Христа як у 
Господа і Спасителя).

2. Згадай з минулих занять, як Павло страждав за Ісуса Христа? 
(Він був у в’язниці; його побивали камінням; рятувався з 
розбитого корабля).

3. Якою була основна мета життя Павла? («... нагорода високого 
поклику Божого в Христі Ісусі»).

4. Чого навчився Павло ще до навернення до Ісуса і що 
допомогло йому потім у служінні Богу? (Вивчати Писання, 
працювати руками, слухатися тих, хто при владі).

5. Де ти можеш вивчати Боже Слово і вчитися бути добрим 
служителем? (На занятті гуртка, недільної школи, в церкві, 
вдома).

6. Як Павло служив Господу? (Він свідчив, допомагав 
нужденним, вчив інших істинам про Господа, писав листи, які 
стали частиною Біблії).

7. Що значить свідчити? (Розповідати про те, що Господь зробив 
особисто для мене).

8. Що робили християни, дізнавшись, що інші християни мають 
потребу? (Збирали і передавали їм грошову допомогу та інші 
подарунки).

9. Для чого Павло навчав християн? (Щоб вони могли краще 
служити Господу).

10. Де сьогодні ми можемо знайти окремі листи Павла до різних 
людей? (В Новому Заповіті, в Біблії).

11. Чому Павло називав Тимофія своїм сином? (Павло багато 
чого навчив його).

12. Чого Павло чекав від Господа Ісуса, коли зустрівся з Ним в 
Небесах? (Він чекав на схвалення: «Ти добре попрацював!»)

Гра для 
повторення
«Влуч у ціль»
Підготуйте коробку або 
кошик (можна кошик 
для паперу) і мішечок з 
піском або інший м’який і 
не дуже важкий предмет.

Поділіть дітей на дві 
команди. Задавайте 
питання командам 
по черзі. За кожну 
правильну відповідь 
команда одержує 100 
балів і спробу «влучити 
в ціль» (кинути мішечок 
в коробку з визначеної 
відстані). Якщо той, хто 
відповідав, не бажає 
кидати, його може 
замінити інший член 
команди. За влучний 
кидок команда одержує 
додаткові 100 балів.

Перемагає команда, яка 
набере більше балів.
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Питання для повторення 
(для дошкільнят)
1. Що зробив для тебе Господь Ісус? (Помер на хресті і воскрес).

2. Що дуже важливо і потрібно вивчати? (Боже Слово).

3. Як ти можеш власноруч послужити Богу? (Допомагати 
іншим; вчитися).

4. Чим дуже важливим займався Павло? (Розповідав людям про 
Ісуса Христа).

Прикладна діяльність
«Потрібно підготуватися…»
Підготуйте декілька карток зі словами або ілюстраціями: Біблія, 
географія, іноземна мова, математика, мистецтво, музика, спорт.

Бог може зробити дивовижне через твої здібності. Можливо, Бог 
покличе тебе стати місіонером. Потрібно готуватися вже зараз! 
Давай подумаємо про те, як можуть стати в нагоді деякі навички.

Покажіть підготовані картки і разом з дітьми обговоріть, як все це 
може знадобитися місіонеру.

Гра для 
повторення 
(для 
дошкільнят)
«Влуч у ціль»
Підготуйте коробку або 
кошик (можна кошик 
для паперу) і мішечок з 
піском або інший м’який і 
не дуже важкий предмет.

За кожну правильну 
відповідь дитина може 
спробувати «влучити в 
ціль» (кинути мішечок 
в коробку з визначеної 
відстані). Після кожного 
вдалого кидка можна 
разом поплескати в 
долоні.
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Символи для гри
«Пам’ять (Меморі)» 
для дошкільнят
Урок 1



План бесіди з дитиною, яка хоче 
навернутися до Христа

Дитина повинна розуміти істини:
Бог
Хто є Бог?
Бог створив нас. Він говорить з нами через Біблію.
Бог чистий і святий. Він любить нас.

Гріх
Що таке гріх?
Гріх - це непокора Заповідям Бога. Це те, що проти Бога.
Поговоріть про конкретні гріхи.
Дитина також є грішником. (Ми грішимо тому що ми грішники).
Гріх заслуговує на покарання.

Спаситель
Хто Єдиний може забрати твої гріхи?
Бог Син помер на хресті за грішників.
Господь Ісус воскрес із мертвих. 
Він є Господь над усім.

Поясніть, як можна стати спасеним
Поясніть, чого чекає від нас Господь, і що обіцяє зробити Він.
 Використайте біблійний вірш (Ів. 1:12; 3:16; 6:37; Дії 16:31; 

Рим. 6:23 або 10:13).
 Чого чекає від тебе Господь?
 Що обіцяє зробити Господь?
Попередьте про труднощі.
Спитайте: «Ти хочеш прийняти Христа зараз, чи зачекаєш?»
Заохотьте дитину помолитись вголос (якщо вона готова).

Поговоріть про впевненість у спасінні
Поверніться до біблійного вірша, який ви використали.
Поговоріть про змінене життя.
Розкажіть дитині, що може і повинна знати кожна людина, яка 
по-справжньому повірила в Христа.

Дайте (пізніше) декілька порад стосовно християнського 
життя

Читай Біблію і виконуй те, що в ній написано.
Розмовляй з Богом – нашим Небесним Батьком.
Розповідай іншим, що для тебе зробив Господь.
Проси Бога пробачити тебе, коли ти згрішиш.
Зустрічайся з іншими християнами.
Пам’ятай обіцянку Господа: «Я тебе не покину...» (Євр. 13:5). 

Скопіюйте, виріжте і тримайте в своїй Біблії        
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