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Друзі, Ви взяли до рук програму «До краю Землі», яка написана для дитячих християнських 
таборів з метою донесення важливості звістки про Ісуса Христа кожній людині. 

Цей посібник - плід роботи групи посвячених талановитих людей. Над створенням 
програми активно працювали дитячі та підліткові служителі Одеського обласного 
об’єднання євангельських християн-баптистів. До них долучилися і деякі студенти 
Одеської богословської семінарії. Посібник побачив світ завдяки співпраці комітету 
дитячого та підліткового служіння Всеукраїнського союзу церков євангельських 
християн-баптистів і МБФ «Клуб “Майбутнє”». 

Злагоджена співпраця такої великої групи людей свідчить про те, що тема посібника 
- важлива, актуальна та стосується кожного християнина. 

Автори та видавці програми відкривають перед кожним вихованцем табору карту 
світу і закликають заглянути аж до “краю землі”. Все це з метою поширення Царства 
Божого. Адже така наша ціль життя - усім людям розказати про краще майбутнє у 
небі з Ісусом Христом. 

Водночас нам варто пам’ятати, що “край землі” розпочинається з нашого дому, вулиці, 
міста, країни і простягається аж за горизонт...

Цей посібник не є унікальним секретом табірного успіху. Це гарні напрацювання, які 
пройшли випробування практикою. Надіємося, що і всім Вам вони будуть корисними. 
Разом із тим не цурайтеся адаптувати, змінювати, підлаштовувати цю програму 
відповідно до Вашого табору, до особливостей Вашої ситуації та цільової аудиторії.
          
Молимося про те, щоби цей посібник сприяв поширенню Благої Звістки і був гарним 
інструментом у Ваших вмілих руках. 

Віктор Михайлюк,
керівник МБФ «Клуб “Майбутнє”» 
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День 1 
Тема дня:  «С кажімо «НІ!» гріху!»
Біблійна історія: Йона - порушник Божих інструкцій. Книга 
Йони (вибірково).

День 2 
Тема дня: «Ціна життя»
Біблійна історія: Від Мойсея - до Христа. 
Вих. 11-12 розд., Лк. 23 розд.

День 3 
Тема дня: «В перед, до чистоти!»
Біблійна історія: Віра полководця Наамана.
2 Цар. 5:1-14.

День 4 
Тема дня: «Крок за кроком»
Біблійна історія: Важлива місія Пилипа. 
Дії 8:26-40.

День 5 
Тема дня: «Не стій на місці!»
Біблійна історія: «Метаморфоза» 
Павла. Дії 9:1-18.

День 6 
Тема дня: «А що потім?»
Біблійна історія: Золоте місто - нагорода за вірність. 
Об. 21:1-8а.
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Передмова до випуску

	 Програма	 дитячого	 табору	має	 назву	 «До	 краю	 землі».	 Така	 назва	 вибрана	 не	
випадково.	 Нині	 велике	 значення	 приділяється	 такій	 місії	 Церкви,	 як	 благовістя.	 Це	
повеління	Самого	Ісуса	Христа:	«Тож	ідіть,	і	навчіть	всі	народи,	христячи	їх	в	Ім’я	Отця,	
і	Сина,	і	Святого	Духа…»	(Мт.	28:19).

 Девіз табору

	 Місія	християнина	-	передати	невіруючому	Євангелію	
так,	щоб	він	зрозумів	її	і	зміг	прийняти	Ісуса	Христа	як	свого	
особистого	Спасителя.
	 Одним	із	найкращих	допоміжних	засобів,	що	
пояснюють	Євангелію	дітям,	є	Безсловесна	Біблія.
	 Червоною	ниткою	через	усі	дні	табору	проходить	
ідея	Безсловесної	Біблії.	Її	суть	полягає	ось	у	чому:	щодня	
дітям	пропонується	пізнання	одного	з	аспектів,	що	ведуть	
до	спасіння.	Дізнавшись	про	цю	істину,	діти	можуть	свого	
часу	прийняти	дар	вічного	життя	і	знайти	єдину	дорогу	до	
Царства	Небесного	Царя.	Кольори	(кожен	день	присвячений	
одному	кольору)	допоможуть	краще	запам’ятати	історії,	і	діти	
зможуть	використовувати	їх	в	особистій	євангелізації.

 Чорний  Червоний  Білий Блакитний Зелений  Золотий

Символізує гріх. 
Немає жодного 

континенту, 
жодної країни, 

жодної людини на 
Землі, яка б не 

грішила. В сі люди 
грішні

Ісус Христос, Який 
був покараний за 

наші гріхи

Символізує 
прийняття Ісуса 
Христа як свого 

особистого 
Спасителя, тобто 
людина отримує 
прощення гріхів

Свідчить про те, 
що кожен, хто 

повірив у видкупну 
жертву Христа, 

повинен укласти з 
Богом заповіт 
через водне 
хрещення у 

свідомому віці.

Символізує нове 
життя з Ісусом 

Христом, 
християнське 

зростання.

Символ 
прекрасного 

Божого Царства, в 
яке потраплять 

тільки ті люди, які 
виконують Слово 

Боже.

	 Євангелізація	може	мати	кілька	ступенів:	особиста	євангелізація,	євангелізація	
в	 своєму	 місті,	 в	 своїй	 країні.	 Але	 Христос	 спонукає	 християн	 іти	 «до	 краю	 землі»	 і	
проповідувати	Слово	Боже.	Божий	план	спасіння	 	повинен	відкритися	людям	на	всіх	
континентах,	 у	 всіх	 країнах.	Цей	аспект	 також	має	бути	в	програмі	 табору.	Протягом	
табору	 щодня	 діти	 будуть	 «відвідувати»	 одну	 з	 країн	 світу.	 Країни	 обрані	 так,	 щоб	
упродовж	 усіх	 днів	 табору	 можна	 було	 здійснити	 навколосвітню	 подорож,	 тобто	
облетіти	з	місією	всі	частини	світу,	де	живуть	люди	(Європа	-	країна	Україна,	Африка	-	
країна	Єгипет,	Азія	-	країна	Японія,	Америка	-	Мексика,	Австралія	та	Ізраїль).
	 Оскільки	кожен	день	присвячений	певній	країні,	автори	програми	рекомендують	
використовувати	в	таборі	атрибути,	символи,	звичаї,	національний	одяг,	 їжу	тощо	тієї	
країни,	якій	присвячений	день.
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Програма табору

До краю
землі

6-11 років
6 днів

1

2

3

4

5

6

С понукати дітей ухилятися 
від гріха і коритися  Божим 
інструкціям.

С понукати дітей цінувати 
жертву Ісуса Христа і бути 
вдячними за те, що зробив Бог.

Мотивувати дітей 
довіряти Богові у 
повсякденному житті.

С понукати дітей 
«робити кроки»  до 
Ісуса Христа.

С понукати дітей розвиватися, 
приносячи  добрі плоди.

Зародити в дітей бажання жити 
сьогодні так, щоб потім бути у 
небі з Ісусом.

 Програма для дитячих християнських таборів
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С понукати дітей ухилятися 
від гріха і коритися  Божим 
інструкціям.

С понукати дітей цінувати 
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 Програма для дитячих християнських таборів
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Підготовка до табору

	 До	 початку	 табору	 необхідно	 провести	 підготовчу	 роботу.	 Вона	 полягає	 у	
виготовленні	путівок	для	дітей,	підготовці	приміщень,	оформленні	прилеглої	території,	
наочного	 стенду	 і	 сцени,	 підготовці	 матеріалів	 для	 роботи	 з	 дітьми	 (матеріал	 для	
виготовлення	виробів	тощо),	підготовці	одягу	для	команди	табору.

Можна запропонувати дітям вироби, виготовлені на «Творчості», 
передати для ярмарку. Лідери можуть вибрати найкращі вироби 
або запропонувати дітям здати їх за бажанням, при цьому зробивши 
акцент на тому, що таким чином вони зможуть фінансово 
допомогти місіонерам. Ярмарок можна провести  найближчої неділі 
в церкві, заздалегідь обговоривши це питання з пастором церкви. 
Пастор повинен зробити оголошення про те, що всі виручені від 
продажу виробів гроші підуть на місіонерське служіння або на 
підтримку конкретного місіонера. Ціну виробів можна не визначати, 
акцентуючи на тому, що це добровільна участь у місіонерському 
служінні.

Рекомендації

	 Першого	дня	всі	лідери	одягнені	у	форму	бортпровідників	(стюардес	і	стюардів).	
Дівчата:	темна	спідниця	+	світла	блузка	або	сорочка	+	шийна	хустка.	Хлопці:	темні	штани	
і	 білі	 сорочки	 +	 краватки.	Шийні	 хустки	 і	 краватки	 повинні	 відповідати	 кольору	 дня,	
тобто	першого	дня	-	чорного	кольору.
	 Путівка	 оформлена	 в	 стилі	 назви	 табору	 і	 має	 дві	 частини.	 Перша	 частина	 -	
інформація	для	батьків	та	дітей,	друга	частина	-	інформація	про	дитину	(після	того	як	
батьки	її	заповять,	повертається	керівництву	табору).
	 Оформлення	наочності	(стенд,	сцена	і	прилегла	територія)	і	класів	-	це	важливе	
питання.
	 Кожен	клас	повинен	бути	оформлений	відповідно	до	віку	дітей	у	групі	і	згідно	з	
назвою	команди.	Про	це	заздалегідь	мають	подбати	лідери	-	наставники	груп.
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Ранкова 
лінійка 

«Місіонерське 
доручення»

Біблійний 
урок 

«Місіонерська 
школа»

        Творча 
активність

       «Навички 
виживання»

В ечірня 
лінійка 

      «Місіонерські 
новини» 

С труктура програми

Вся програма табору складається з 4 основних блоків: 
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8.00 – 8.30 Збір і молитва 
лідерів

Ранкова	спільна	молитва	команди	табору	-	запорука	
ефективної	життєдіяльності	всього	табору.	Цей		
час	-	обов’язковий	для	лідерів	та	їхніх	помічників.	
Крім	молитви,	під	час	ранкової	зустрічі	необхідно	
розглянути	заходи	поточного	дня.

8.30-9.00 Збір дітей
Цей	час	лідери	присвячують	зустрічі	дітей	своєї	групи	і	
разом	готуються	до	ранкової	лінійки.

9.00 – 9.30
Ранкова лінійка 
(Розділ «Місіонерське 
доручення»)

Щоденна	ранкова	лінійка	включає	в	себе	молитву,	
зарядку	на	свіжому	повітрі,	виконання	гімну	табору,	
коротке	повторення	біблійної	історії	і	золотого	вірша	
минулого	дня.	Ранкову	лінійку	проводить	координатор	
програми	і	«представник»	певної	країни.

9.40 – 10.25 Біблійний урок
(Місіонерська школа)

Біблійний	урок	-	це	час	розповіді	історії	з	життя	
біблійних	персонажів,	розучування	золотого	вірша.	
Також	цей	час	включає	самостійну	роботу	дітей.

10.25 – 10.40 Перекус
У	таборі	діти	дуже	швидко	витрачають	свої	сили	і	
енергію,	тому	легкий	і	смачний	перекус	нікого	не	
залишить	байдужим.

10.40 – 11.40
Творча активність: 
рукоділля 
(Навички виживання)

Цей	час	призначений	для	реалізації	творчих	здібностей	
дітей	у	виготовленні	виробів,	пов’язаних	із	темою	дня.

11.50 – 12.50 Творча активність: 
тематичні ігри 

Час	тематичних	ігор	-	це	час	активного	відпочинку	
дітей.	Серед	ігор	можна	запропонувати	рухливі	і	
спокійні	ігри	для	невеликої	кількості	дітей	(однієї	
команди)	і	колективні	(дві	і	більше	групи).

13.00 – 13.45 Обід

Під	час	обіду	діти	із	задоволенням	з’їдять	
запропоновану	їм	їжу	і	трохи	відпочинуть.	У	
запропонованій	програмі	по	змозі	в	обід	можна	
включати	страви	тих	країн,	про	які	йтиметься	протягом	
дня.

13.45 – 14.30 С пілкування в групі
Цей	час	призначений	для	підготовки	програми	до	
вечірньої	лінійки,	а	також	для	спокійного	спілкування	
дітей	у	групі.

14.40 – 16.00 С портивні ігри
Під	час	спортивних	ігор	можна	запропонувати	
провести	ігри	на	спортивному	майданчику	з	
використанням	спортивного	інвентаря.

16.10 – 16.20 Перекус
Після	спортивних	ігор	можна	запропонувати	дітям	
легкий	перекус	у	вигляді	прохолодного	десерту.

16.20 – 17.30 В ечірня лінійка 
(Місіонерські новини)

Це	час	підбиття	підсумків	дня,	коли	діти	отримують	
настанови	і	напуття	для	повсякденного	життя.	
Це	також	час	веселих	і	повчальних	ігор,	час	для	
представлення	програми	команд.

*Оскільки	кожен	день	може	мати	свої	особливості,	необхідно	скласти	розгорнутий	розклад,	що	
включає	особливості	кожного	дня.
 

Розпорядок дня    *Рекомендації 
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Реєстрація

	 До	 приходу	 дітей	 необхідно	
зробити	 рамку	 -	 металошукач	 із	
лампочками	 зеленого	 і	 червоного	
кольорів.	 Вимикач	 необхідно	 вивести	
від	рамки	так,	щоб	лідер,	який	зустрічає	
дітей,	міг	непомітно	вмикати-вимикати	
лампочки.	Рамку	необхідно	встановити	
при	 вході	 на	 територію	 табору.	 Кожна		
дитина	 проходить	 через	 рамку.	 Лідер	
-	 сек’юріті	 (непомітно	 для	 дітей)	
вмикає,	коли	діти	входять	то	зелену,	то	
червону	 лампочку.	 Коли	 загорається	
зелена	 лампочка,	 дитину	 запрошують	
на	реєстрацію,	коли	червона	-	роблять	
жартівливий	 «обшук»	 на	 наявність	
сторонніх	предметів	і	теж	пропускають	
на	реєстрацію.
	 На	 місці	 реєстрації	 дітей		
слід	 написати	 слово	 «РЕЄСТРАЦІЯ»	
і	 поставити	 необхідну	 кількість	
столів.	 На	 кожному	 столі	 поставити	
табличку	 з	 роками	 народження	 дітей.	
Наприклад,	2006,	2007,	2008,	2009,	2010	
тощо.	 За	 столами	 сидять	 «працівники	
аеропорту»,	 які	 будуть	 вручати	 дітям	
посадкові	талони.
	 Знаючи	 свій	 рік	 народження,	
діти	 підходять	 до	 свого	 столу	 і	
отримують	 посадковий	 талон.	 Якщо	
дитина	 не	 пам’ятає	 або	 не	 знає	 свого	
року	 народження,	 можуть	 допомогти	
батьки	 або	 лідери	 табору.	 Після	
отримання	 талону	 дитина	 йде	 на	
пошуки	 своїх	 лідерів	 і	 команди,	 які	
перебувають	на	території	табору.	Лідери	
-	бортпровідники,	які	зустрічають	дітей	
у	командах	-	мають	у	руках	табличку	з	
назвою	 команди	 та	 бейджі	 з	 іменами.	
Таким	чином,	дитині	буде	легко	знайти	
потрібну	команду.	Лідери	знайомляться	
з	дітьми	і	разом	вибирають	назву	своїй	
команді.

Варіанти назви груп і девізи

Дана нам місія від Бога -
Не приховаємо нічого.
Прибульці ми і подорожні,
Від Бога вістку має кожен.

«Божі посланці» 

Наша місія проста:
Всім розкажем про Христа. 

«Благовісники» 

Несемо світу Боже Слово,
Сказать його завжди готові.

«Місіонери»  

Пілігрими славлять Бога,
Попереду в нас - дорога!

«Пілігрими»  

Ми їздимо, ходимо, навіть літаєм,
Про Бога всім людям розповідаєм.

«Мандрівники»  
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Відкриття табору

Вітальне слово координатора
-	Доброго	ранку,	шановні	пасажири,	пані	та	панове!	Командир	корабля	(П.І.Б директора 
табору)	і	екіпаж	вітають	вас	на	борту	літака	(«назва табору») авіакомпанії	«Місіонерські	
авіалінії»,	що	виконує	рейс	за	маршрутом	 (назва місцевості, в якій проходить табір) 
-	 Новий	 Єрусалим.	 Час	 перебування	 в	 дорозі	 -	 46	 годин	 (необхідно підрахувати час 
проведення Вашого табору в годинах).	 У	 польоті	 вам	 будуть	 запропоновані	 біблійні	
уроки,	ігри,	творча	активність,	обіди	і	магазин	безмитної	торгівлі.	Через	кілька	хвилин	
ми	почнемо	запуск	двигунів	і	рулювання	на	злітно-посадкову	смугу.	Прохання	зайняти	
зручні	місця.	Бажаємо	вам	приємного	польоту.

Слово пастора і молитва

Слово координатора
Шановні	пасажири!
Прослухайте,	будь	ласка,	інформацію	про	правила,	яких	вам	необхідно	дотримуватися	
в	польоті.
	 ⁕	 На	 борту	 літака	 не	 дозволяється	 протягом	 усього	 польоту	 пересуватися	
по	 салону	 під	 час	 біблійних	 уроків,	 ранкових	 і	 вечірніх	 лінійок.	 Потрібно	 неухильно	
дотримуватися	інструкцій,	які	дають	бортпровідники	нашого	рейсу.
	 ⁕	Не	торкайтеся	і	не	відкривайте	без	потреби	замки	і	ручки	запасних	виходів.
Основні	виходи	оснащені	відповідними	табличками.
	 ⁕	 На	 борту	 літака	 до	 ваших	 послуг	 -	 християнська	 атмосфера,	 приємне	
спілкування	і	нові	друзі.

Дякуємо	за	увагу!

Виконання гімну (команда лідерів)

Слово координатора
	 Отже,	ми	вирушаємо	в	подорож	навколо	світу,	під	час	якої	відвідаємо	континенти	
і	деякі	країни.	Команда	лідерів	підготувала	цікаву	пізнавальну	програму,	під	час	якої	ви	
дізнаєтеся	багато	цікавого	і	нового	про	традиції,	культуру	та	особливості	деяких	країн,	
спробуєте	національну	їжу,	пограєте	в	рухливі	національні	ігри,	і	не	тільки.
Але	головна	особливість	нашого	табору	-	євангелізаційна	програма.	Це	означає,	що,	крім	
того,	про	що	було	сказано,	ми	будемо	дізнаватися	про	головну	ідею	Євангелії,	про	те,	
навіщо	Ісус	прийшов	на	нашу	землю	і	що	потрібно	робити	для	того,	щоб	бути	спасенним.
Але,	на	жаль,	не	всі	могли	долучитися	до	нашої	подорожі,	тому	ми	разом	будемо	вчитися,	
як	 розповідати	 іншим	 людям	 про	 Ісуса	 Христа.	 Ми	 вчитимемося	 бути	 місіонерами.	
Місіонерство	 -	 це	 нелегка	 праця.	 Розрізняються	 «зовнішня»	місія	 (в	 інших	 країнах)	 і	
«внутрішня»	(серед	невіруючих	на	власній	території).	Можливо,	коли	ви	подорослішаєте,	
то	зможете	поїхати	в	інші	країни,	аби		розповідати	там	людям	про	Христа,	але	сьогодні	це	
можна	робити	в	своєму	дворі,	в	своїй	школі.	Ми	познайомимося	з	деякими	місіонерами,	
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які	служать	на	зовнішній	місії,	тобто	їдуть	у	інші	країни,	знайомляться	і	живуть	в	іншій	
культурі.	Це	нелегка	праця,	 яка	вимагає	великих	витрат	фізичних	сил	 і	матеріальних	
вкладень.	 І	 ми,	 навіть	 такі	 маленькі,	 теж	 можемо	 допомогти.	 По-перше,	 	 можемо	
молитися	 за	 місіонерів,	 за	 їхню	 працю,	 їхні	 родини;	 по-друге,	 можемо	 допомогти	
матеріально.	«Як?	-	запитаєте	ви.	-	Адже	ми	маленькі	 і	не	можемо	заробляти	гроші».	
Дещо	ви	зможете	зробити,	і	про	це	дізнаєтеся	вже	за	декілька	годин.

А	зараз		вирушаємо.	І	я	запрошую	першого	нашого	гостя,	який	розповість	нам	про	першу	
країну,	якій	ми	сьогодні	присвятимо	цілий	день.

Відкриття табору





День 1
Скажімо «НІ!» гріху!

Йона - порушник Божих інструкцій
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Місіонерське доручення

Слово представника України
	 Добрий	день,	діти!	Я	радий,	що	ви	прийшли	 (приїхали)	до	цього	табору.	Як	ви	
гадаєте,	 представником	 якої	 країни	 я	 є?	 Думаю,	 моє	 вбрання	 допоможе	 вам	швидко	
визначитися.	Правильно,	з	України.	Сьогодні	я	хочу	розповісти	вам	про	дуже	відомих	
людей.
	 Одного	з	них	звали	Кирилом.	Він	був	родом	із	міста	Солуня	у	Візантії.	Його	батько	
був	воєначальником.	У	сім’ї	виростало	семеро	дітей,	і	Кирило	був	наймолодшим.	Коли	
Кирило	подорослішав,	 то	разом	зі	 своїм	старшим	братом	Мефодієм	став	місіонером.	
Імператор	Михайло	III	відправив	їх	до	Моравії.	Там	Слово	Боже	в	церквах	проповідували		
латиною.	Через	це	багато	людей	його	не	розуміли.	І	князь	Ростислав	наказав	зробити	
переклад	Біблії		слов’янською	мовою.	Але	була	одна	проблема	-	не	було	абетки.	Мефодій	
добре	знав	слов’янську	мову,	 і	це	дуже	допомогло	в	перекладі	Євангелії	та	Псалтиря.	
Тому	брати	були	першими,	хто	переклав	Біблію		слов’янською	мовою.	За	три	роки	своєї	
місії	в	Моравії	вони	також	зробили	морську	подорож	до	берегів	іншої	країни	-	Київської	
Русі.	Тепер,	як	вам	відомо,	ця	частина	землі	називається	Україною.
	 Я	знаю	багато	цікавих	фактів	про	Україну	і	хочу	вам	трохи	про	неї	розповісти.

	 Але,	незважючи	на	те,	що	ця	країна	має	так	багато	пам’яток,	люди	в	ній	часто	
виявляють	непослух,	і	цим	вони	грішать	перед	Богом.	Про	те,	що	потрібно	робити,	аби	
бути	слухняним,	як	не	грішити	і	як	отримати	Боже	спасіння,	ви	сьогодні	дізнаєтеся	на	
біблійному	уроці.

	 ⁕	Україна	-	найбільша	країна,	територія	якої	повністю	
розташована	в	Європі;
	 ⁕	Українська	мова	визнана	другою	за	мелодійністю	і	
милозвучністю	в	світі,	перше	місце	посідає	італійська;
	 ⁕	Україна	є	єдиною	країною,	яка	добровільно	відмовилася	від	
атомної	зброї;
 ⁕	Тарасові	Шевченку	-	великому	українському	поетові	-	по	
всьому	світові	встановлено	понад	1200	пам’ятників;
 ⁕	Україна	-	найбільший	виробник	зерна;
 ⁕	Український	музичний	інструмент	трембіта	є	найдовшим	
музичним	духовим	інструментом	у	світі;
 ⁕	Найстаршим	деревом	в	Україні	вважається	1300-річний	дуб	
у	Рівненській	області;
 ⁕	У	київському	музеї	мікромініатюр	зберігається	блоха,	яку	
підкував	український	майстер	Микола	Сядристий.

Факти 
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Місіонерська школа

Мотивація
	 Чи	 бачили	 ви	 коли-небудь	 малюка,	 який,	 закриваючи	 своє	 обличчя	 руками,	
думав,	що	його	ніхто	не	бачить?	Чому	він	так	робив?	Він	думав,	що	якщо	він	не	бачить	
вас,	то	і	ви	його	не	бачите!
	 Іноді	люди	чинять	так	само	з	Богом.	Вони	думають,	що	якщо	вони	не	бачать	Бога,	
то	Бог	не	бачить	і	їх.	Але	ми	не	можемо	втекти	від	Бога.	Нерозумно	робити	вигляд,	що	
Його	нема.		Бог	всюдисущий	і	знає	все	про	кожного	з	нас.
	 А	ви	вірите	в	те,	що	Бог	знає	все	про	ваші	справи?	(Відповіді дітей).

Золотий вірш

«Бо	всі	згрішили,	і	
позбавлені	Божої	

слави...»
(Рим.	3:23)

Мета

Спонукати	дітей	
ухилятися	від	гріха	і	
дотримуватися	Божих	

інструкцій

Історія

Йона	-	порушник	
Божих	інструкцій.	

Книга	Йони	
(вибірково)

Біблійна історія
	 У	Біблії	є	історія	про	людину,	яка	хотіла	приховати	свої	вчинки	від	Бога.	Чоловік,	
про	якого	йде	мова,	жив	багато	років	тому	і	був	пророком	Божим.	Звали	його	Йона.	Його	
називали	пророком,	тому	що	через	нього	Бог	передавав	людям	Свої	повеління.
	 Одного	 разу	 Йона	 отримав	 від	 Бога	 особливе	 доручення	 -	 вирушити	 в	 місто	
Ніневію	і	проповідувати	там,	тому	що	мешканці	цього	великого	міста	чинили	багато	зла.
	 Ніневія	 була	 столицею	 Ассирійської	 імперії.	 Це	 було	 величне	 процвітаюче	
торгове	місто-фортеця,	розташоване	на	східному	березі	річки	Тигр.	Богові	було	угодно,	
щоб	Йона	повідомив	мешканців	Ніневії	про	прийдешній	Божий	суд.
	 Йона	негайно	підвівся	і	вирушив	у	дорогу,	але	...	в	протилежному	напрямку.	Він	
не	хотів	іти	до	Ніневії,	адже	вважав,	що	не	варто	рятувати	людей	у	цьому	поганському	
ворожому	місті.	Нехай	їх	спіткає	заслужене	покарання	за	їхні	гріхи.
	 Він	 не	 послухав	 Бога	 і	 вирішив	 подалі	 втекти	 від	 лиця	 Господнього,	 до	міста	
Таршіш,	 переправившись	 для	 цього	 через	 Середземне	 море.	 У	 портовому	 місті	 Яфа	
знайшовся	корабель,	який	вирушав	туди,	куди	пророк	задумав	дістатися.
	 Віддавши	корабельникам	плату	за	проїзд,	Йона	спустився	в	каюту,	ліг	там	і	міцно	
заснув,	упевнений,	що	у	такий	спосіб	йому	вдасться	уникнути	виконання	неприємного	і	
незрозумілого	Божого	повеління.
	 Але	Господь	послав	на	морі	сильний	вітер,	і	почався	шторм.	Хвилі	зі	страшною	
силою	ринули	на	корабель.	Страх	охопив	навіть	найдосвідченіших	і	відважних	моряків	
на	цьому	судні.	Виконавши	всі	заходи	для	порятунку,	скинувши	всі	важкі	предмети,	щоб	
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полегшити	корабель,	моряки	стали	волати	кожен	до	своїх	богів.
	 А	в	каюті,	на	самому	дні	корабля,	де	сила	хвиль	не	відчувалася	в	такій	мірі,	як	на	
палубі,	продовжував	спокійно	спати	Йона.
	 Зневірені	 моряки	 кинули	 жереб,	 щоб	 дізнатися,	 хто	 є	 винуватцем	 нещастя,	 і	
жереб	випав	на	Йону.	Капітан	корабля	прийшов	до	Йони	і	сказав:	«Чому	ти	спиш?	Встань,	
помолися	до	Бога	твого,	може,	згадає	цей	Бог	про	нас,	і	ми	не	загинемо!»
	 Божий	 пророк	 зізнався	 у	 своїй	 провині.	 Він	 розповів,	 що	 не	 поклоняється	
поганським	ідолам,	а	шанує	Творця	неба,	Який	вчинив	море	та	суходіл,	але	зараз	біжить	
від	Його	лиця.	Не	погоджувалася	його	душа	з	дорученням	Господа,	не	вкладалося	це	у	
нього	в	голові.	Але	куди	від	Бога	втечеш?	Він	визнав,	що	це	через	його	гріх	Бог	послав	
бурю.	І	звелів	морякам	викинути	його	в	море.	Коли	вони	так	зробили,	море	затихло.
А	що	ж	сталося	з	неслухняним	пророком?
	 Ви	думаєте,	що	він	мав	би	потонути	в	морі	за	свій	непослух?	Адже	по-людському	
у	нього	не	було	жодної	надії	на	порятунок.	Але	не	так	діє	Господь.
	 Він	звелів	великій	рибі	(найімовірніше,	це	був	кит)	проковтнути	Йону.	І	був	Йона	
в	середині	кита	три	дні	і	три	ночі.	Звісно,	Йона	згадав	про	Бога.
	 Він	розкаявся	в	своєму	непослуху,	і	просив	Господа	про	прощення,	благав	про	
порятунок.	Найбільше	потребував	він	тієї	миті	милосердя	Божого,	сподівався	на	Нього	і	
пообіцяв	виконати	доручення.
	 Чи	 є	 щось	 неможливе	 для	 нашого	 всемогутнього	 і	 милосердного	 Бога?	 Він	
наказав	великій	рибі	викинути	Йону	на	сушу.	Йона	був	врятований.	Він	вдруге	отримав	
наказ	від	Господа	йти	до	Ніневії.	Тепер	пророк	послухався.
	 Після	 довгого	шляху	 прийшов	 він	 у	 велике	місто	 і	 сумлінно	 від	 хати	 до	 хати		
протягом	 усього	 дня	 ходив	 і	 проповідував	 людям,	що	 через	 сорок	 днів	 Ніневія	 буде	
зруйновна.	Мешканці	Ніневії	повірили	Богові.	Вони	знали,	що	заслужили	покарання,	 і	
каялися	перед	Богом.	Сам	цар	скинув	із	себе	царське	вбрання,	покрився	веретою	і	сидів	
серед	попелу,	показуючи	цим,	що	впокоряється	перед	Богом	і	кається	у	своїх	гріхах.
	 Господь	помилував	Ніневію.	Йона	знав,	що	Господь	прощає	охочіше,	ніж	карає,	і	
захоче	помилувати	місто.	З	цього	приводу	він	був	украй	засмучений	і	роздратований.	До	
такої	міри,	що	просив	собі	смерті.	Неслухняний	пророк	усе	ще	намагався	довести	Богові,	
що	він	має	рацію.	Він	пішов	із	міста.	Побудував	собі	невеликий	курінь	і	став	чекати,	що	
ж	буде	з	містом.	Він	мав	намір	чекати	сорок	днів.
	 Але	Бог	знав,	як	вчинити	з	Йоною.	Бог	викрив	його	і	наочно	показав	пророкові	на	
прикладі	рослини,	яка	виросла	і	засохла	за	одну	ніч,	Своє	всеосяжне	милосердя.	Йона	
нічого	не	міг	сказати	проти	цього.	Він	змушений	був	визнати,	що	Господь	милосердніший,	
ніж	він.
	 Так	 закінчилася	 подорож	 Йони.	 Якби	 не	 його	 непослух,	 вона	 була	 б	 значно	
коротшою.
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Для дітей віком 6 - 8 років

Лідеру	 заздалегідь	необхідно	придумати	
рухи	до	слів	золотого	вірша,	а	після	цього	
на	уроці	разом	 із	дітьми	вивчити	вірш	із	
цими	рухами.
Наприклад,	рухи	можуть	бути	такими:
⁕ Бо	-	склалися	руки	перед	собою	у	
вигляді	книги;
⁕ всі	-	вказівним	пальцем	показати	
вперед,	наче	щось	рахуєш;
⁕ згрішили	–	закрити	обличчя	руками,	
наче	шкодуєш	про	скоєний	гріх;
⁕ і позбавлені	-	скласти	руки	навхрест	
перед	собою;
⁕ Божої слави	-	показати	руками	вгору.

Для дітей віком 9-11 років

Вірш	 можна	 вивчити	 під	 час	 гри.	
Повторіть	 із	 дітьми	 вірш	 кілька	 разів,	
поясніть	значення	всіх	слів.	Потім	сядьте	
в	 коло.	 Після	 цього	 кожен,	 хто	 сидить	
у	 колі,	 повинен	покласти	праву	руку	на	
ліву	 руку	 сусіда	 праворуч,	 а	 ліву	 руку	 -	
під	 праву	 руку	 сусіда	 зліва.	 Гру	 можна	
починати	 з	 будь-якої	 людини.	 Перший	
гравець	 своєю	 правою	 рукою	 повинен	
торкнутися	 	 руки	 сусіда,	 наступний	 -	
руки	 свого	 сусіда	 і	 т.д.	 При	 цьому	 при	
кожному		дотику		дитина	повинна	казати	
слово	вірша.

Запитання на закріплення

1. Що	наказав	зробити	Бог	Йоні?	(Бог звелів Йоні йти в місто і розповісти людям про 
Бога).
2. Як	називалося	місто,	в	яке	він	повинен	був	іти? (Місто Ніневія).
3. Що	зробив	Йона? (Йона сів на корабель, аби втекти від Бога).
4. Де	був	був	Йона,	коли	розпочалася	буря?	(Йона був у далекій каюті корабля).
5. Чому	Йона	опинився	у	воді?	(Йона знав, що цей шторм через нього, через його 
непослух, і, щоб море втихомирилося, йому потрібно було залишити корабель. Він 
сказав, щоб його викинули у воду, моряки так і зробили).
6. Скільки	днів	Йона	провів	у	череві	великої	риби? (В середині риби він провів три дні і 
три ночі).
7. Як	Йона	виявився	на	суші? (Бог звелів великій рибі викинути Йону на берег).
8. Куда	пішов	Йона	після	цього? (Він пішов до міста Ніневії).
9. Чи	послухали	ніневітяни	Йону? (Так, послухали).
10. Який	золотий	вірш	біблійного	уроку?	(«…Бо всі згрішили, і позбавлені  Божої слави…» 
(Рим. 3:23).

Вивчення золотого вірша:
«…Бо всі згрішили, і позбавлені Божої слави…»  (Рим. 3:23).
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Практичне застосування
 

	 Поясніть	дітям,	що	одна	з	причин,	чому	гріх	небезпечний,	-	це	те,	що	він	залишає	
недобрі	сліди	в	нашому	житті.	Покажіть	ілюстрацію,	яка	б	підтверджувала	цю	думку.
	 На	тарілку	висипте	вміст	чайного	пакетика	і	рівномірно	розподіліть	його.	Скажіть,	
що	тарілка	-	це	світ,	він	сповнений	різних	складних	ситуацій	і	несправедливості,	інакше	
кажучи,	це	зона	гріха.	Візьміть	широкий	скотч,	завдовжки	20-30	см	(скотч	символізує	
наше	життя),	покладіть	його	на	тарілку	липким	боком,	можна	трохи	посовати	його	по	
тарілці,	щоб	прилипло	більше	сухого	чаю.																																	
 Підбийте підсумок:	ось	що	гріх	робить	із	людиною.	Показати	скотч,	який	буде	
весь	у	чорних	чаїнках,	тобто	в	гріху.	Що	ж	робити	нам,	адже	ми	живемо	в	зоні	гріха,	і	
як	нам	не	забруднитися?	Нам	слід	берегти	себе	від	цього	світу	і	просити	Бога,	щоб	Він	
захищав	нас.	Якщо	ми	будемо	звернені	до	Бога,	а	не	до	гріха,	то	Він	буде	захищати	нас.
	 Покажіть	 продовження	 ілюстрації.	 Візьміть	 такий	 самий	 шматок	 скотча,	 як	
попередній,	тільки	чистий,	покладіть	цей	скотч	на	тарілку,	тільки	тепер	липким	боком	
догори.	Крупинки	чаю	можуть	прилипнути,	але	тільки	по	краях,	і	їх	легко	зняти	рукою.	
Людину,	яка	звертається	до	Бога,	Він	захищає	від	гріха.	Але	якщо	все	ж	гріх	входить	у	її	
життя,	Бог	допомагає	очиститися	від	гріха,	коли	людина	звертається	до	Нього.
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Навички виживання

Творчість
Виріб  «Літачок»

1

54

3

2

Матеріали

⁕	Дерев’яна	прищіпка
⁕	4	палички	від	морозива
⁕	Гуаш
⁕	Клей	ПВА
⁕	Ножиці,	клей	«Титан»,	пензлик.

Хід роботи
	 Акуратно	 розрізаємо	 палички.	 У	 двох	
паличок	 відрізаємо	 кінці	 з	 обох	 боків	 на	 3-3,5	
см,	 у	 третій	 паличці	 -	 на	 2	 см,	 	 у	 четвертій	 -	 на	
1	 см.	 Використовувати	 будемо	 тільки	 частини	 з	
заокругленими	кінцями.	
	 Клеєм	 «Титан»	 склеюємо	 деталі	
літачка.	 На	 відстані	 1	 см	 від	 краю	 тієї	 частини	
прищіпки,	 яка	 відкривається,	 перпендикулярно	
до	 прищіпки	 знизу	 і	 зверху	 приклеюємо	 по	 дві	
палички	3	см.	Це	крила	літачка.	На	відстані	 1	 см	
тієї	 частини	 прищіпки,	 яка	 стискається,	 зверху,	
перпендикулярно	 до	 прищіпки,	 приклеюємо	 дві	
частини	по	2	см.	І	зверху	цих	частин,	паралельно	
до	прищіпки,	вгорі	приклеюємо	частину	1	см.	Це	
хвіст	літачка.	

1

2

	 Залишаємо	 літачок	 на	 кілька	 хвилин,	
щоб	 клей	 схопився.	 У	 невеликій	 ємності	 (можна	
кришечці)	 змішуємо	 гуаш	 і	 клей	ПВА,	щоб	фарба	
після	 висихання	 не	 залишала	 слідів	 на	 пальцях.	
Можна	дати	дітям	кілька	видів	фарб,	щоб	літачки	
вийшли	яскравішими.
	 Розфарбовуємо	 літачок.	 Оскільки	 фарба	
сохне	 швидко,	 то	 можна	 пофарбувати	 в	 кілька	
шарів,	 щоб	 мати	 насиченіший	 колір.	 Залишаємо	
сохнути.
	 Готові	літачки	можна	підвісити	на	нитку.	

3

4

5
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Українські ігри

Гра «Голочка-ниточка»

Інвентар 

⁕	Фанти

Правила гри
За	 лічилкою	 вибирають	 ведучого	 -	
«голочку».	 До	 нього	 приєднуються	
(за	 бажанням)	 3-7	 осіб	 (в	 залежності	
від	 кількості	 гравців),	 які	 складають	

«ниточку».	Решта	довільно	розташовуються	на	майданчику,	стоячи	по	одному.	Гравці,	
що	складають	«ниточку»,	і	«голочка»	беруться	за	руки,	утворюючи	ланцюжок.	Попереду	
-	«голочка».
	 «Голочка»	 біжить	 між	 тими,	 хто	 стоїть,	 роблячи	 найнесподіваніші	 повороти,	
зигзаги,	 а	 «ниточка»	 повинна	 точно	 повторити	 її	 шлях.	 На	 малюнку	 показаний	 один	
із	 варіантів	шляху	 тих,	 хто	 біжить.	 Ті,	 хто	 відірвався	 від	 ланцюжка,	 платять	фанти,	 а	
наприкінці	гри	виконують	різні	завдання:	співають,	читають	вірші,	розігрують	інсценівки	
тощо.	Грають	за	домовленістю	до	5-10	фантів.

Тематичні ігри

Гра «Заборонена павутина»

Інвентар 

⁕	Стрічка

Правила гри
Заздалегідь	 до	 початку	 зустрічі	
підготуйте	 «заборонену	 павутину».	 	 З	
допомогою	стрічки	на	вулиці	або	в	тому	
приміщенні,	де	проводитиметься	зустріч,	
зробіть	павутину,	натягнувши	стрічку	між	деревами	(якщо це на вулиці),	або	стільцями	і	
столами	(якщо це в приміщенні).

Хід гри:	 розділіть	дітей	на	рівні	 команди,	 в	 яких	 вони	будуть	 змагатися	на	час,	 яка	
команда	швидше	пройде	через	«павутину»,	не	зачепивши	стрічки.

Застосування: нам	потрібно	бути	обережним	у	житті	стосовно	гріха.	Остерігатися	
його	 так,	 як	 ми	 щойно	 остерігалися	 стрічки,	 щоб	 не	 зачепиті	 її.	 Потрібно	 постійно	
остерігатися	гріха	і	берегти	себе	від	нього.
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Гра «Палички»

Правила гри
 Гравці	можуть	взяти	для	підкидання	будь-

яку	кількість	паличок,	але	не	менше	п’яти.	
Не	можна	допомагати	утримувати	палички	
другою	рукою.

 	 У	грі	беруть	участь	зазвичай	2	або	4	
дитини	(але	можна	і	більше)	віком	6-10	років.	Заготовляють	палички	завдовжки	12-15	см	
і	завтовшки	як	олівець	(до	50	штук).
	 Розподілившись	за	лічилкою,	діти	сідають	у	коло	і	грають	по	черзі.	Перший	бере	
в	жменю	палички,	підкидає	 їх	вгору	 і	ловить	на	тильний	бік	долоні.	Знову	підкидає	 і,	
перевернувши	 руку	 долонею	 догори,	 ловить	 у	 жменю	 палички.	 Спіймані	 палички	
рахують,	відкладаючи	по	дві:	«Пара,	пара,	пара...»	Якщо	їх	парне	число,	-	значить	дитина	
виграла.	 Вона	 забирає	 собі	 одну	паличку	 і	 знову	підкидає	 їх.	Якщо	ж	число	непарне,	
то	 черга	 переходить	 до	 наступної	 дитини.	 Коли	 всі	 палички	 розіграні,	 рахують	 їх	 у	
кожного.	У	кого	з	дітей	виявиться	менше	від	усіх	паличок,	той	програв	і	буде	виконувати	
завдання:	розповісти	біблійну	історію,	розповісти	золотий	вірш,	зобразити	якусь	дію.

Інвентар 

⁕	 Палички	 -	 до	 50	 штук	
(завдовжки	 12-15	 см,	
завтовшки	як	олівець)

Гра «Крива качечка»

Правила гри
Для	 гри	 вибирається	 майданчик	 і	
встановлюються	 кордони,	 за	 які	 не	
можна	буде	виходити.	Також	вибирається	
гравець,	який	буде	«кривою	качечкою».

	 Інші	гравці	розходяться	по	майданчику	і	стають	на	одну	ногу,	а	другу,	зігнуту	в	
коліні,	притримують	рукою.
	 У	ході	гри	позначаються	межі	майданчика,	вибирається	«крива	качечка».	Решта	
гравців	розташовуються	довільно	на	майданчику,	стоячи	на	одній	нозі,	а	зігнуту	в	коліні	
другу	ногу	притримують	позаду	рукою.
	 За	 командою	 «крива	 качечка»	 починає	 стрибати	 на	 одній	 нозі	 і	 намагається	
спіймати	 інших	 гравців,	 які,	 також	 стрибаючи	 на	 одній	 нозі,	 намагаються	 втекти	 від	
«качечки».	Ті,	кого	спіймали,	допомагають	ловити	неспійманих	гравців.
	 Гравець,	який	залишився	останнім	неспійманим,	виграє	і	стає	«кривою	качечкою».	
Якщо	в	процесі	гри	гравець	не	втримується	і	стає	на	обидві	ноги	або	вистрибує	за	межі	
поля,	він	вважається	спійманим.

Інвентар 

⁕	Нічого	не	знадобиться
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«Місіонерські новини» 

Слово координатора
	 Яку	країну	ми	сьогодні	відвідали?	(Україну). Що	нового	про	Україну	ви	дізналися?	
А		які	символи	України	ви	знаєте?	Давайте	перевіримо.	Я	загадуватиму	загадки,	а	ви	-	
відгадуватимете:
 ⁕	В	лісі	вирізана,	гладенько	витесана,
	 			Співає,	заливається,	як	називається?	(Сопілка)
 ⁕	Маленький,	сіренький,	по	гаях	літає,	уночі	співає.	(Соловей)
 ⁕	Які	ноги	заввишки,	такий	ніс	завдовжки. (Лелека)
 ⁕	Як	дерево	називається,	що	влітку	в	білий	пух	одягається?	(Тополя)
 ⁕	У	вінку	зеленолистім,	у	червоному	намисті,
	 			Видивляється	у	воду	на	свою	хорошу	вроду.	(Калина)
 ⁕Проливала	дрібні	сльози	молода	дівиця.
																Полоскала	довгі	коси	у	чистій	водиці.	(Верба)

Повторення біблійної історії і золотого вірша
	 Запропонуйте	 дітям	 побавитися.	 Запросіть	 від	 кожної	 команди	 по	 одному	
учаснику	 і	вишикуйте	 їх	уздовж	лінії	«Старт».	Через	5	метрів	позначте	лінію	«Фініш».	
Координатор	 повинен	 зачитувати	 запитання.	 Гравець,	 який	 першим	 піднесе	 руку	
і	 дасть	 правильну	 відповідь,	 має	 право	 зробити	 крок	 уперед.	 Якщо	 відповідь	 дана	
неправильно,	гравець	робить	крок	назад.	А	право	дати	правильну	відповідь	переходить	
до	наступного	гравця,	який	підніс	руку.	За	вигук	відповіді	без	піднесення	руки,	гравець	
дискваліфікується,	тобто	сідає	на	своє	місце	в	залі.	Перемагає	той,	хто	першим	дійде	до	
лінії	«Фініш».

Запитання
 1. Ім’я	людини,	яка	хотіла	втекти	від	Бога?	(Йона).
 2. Ким	був	Йона?	(Пророком).
 3. У	яке	місто	звелів	Бог	іти	Йоні?	(У Ніневію).
 4. В	яке	місто	вирішив	іти	Йона?	(У Таршіш).
 5. Що	сталося	під	час	подорожі	Йони?	(Бог послав бурю).
 6.	Як	визначили	моряки,	що	причиною	бід	є	Йона?	(Кинули жереб).
 7. Що	зробили	з	Йоною? (Викинули за борт).
 8. Скільки	днів	перебував	Йона	в	череві	риби?	(Три дні і три ночі).
 9. Як	Йона	був	врятований?	(Бог звелів рибі викинути Йону на берег).
 10. Чи	виконав	Йона	Боже	повеління?	(Так).
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Гра «Прекрасний малюнок» 
для старших команд

Правила гри
Запросити	 від	 старших	 команд	 по	 3	
людини.	Кожній	людині	в	команді	дати	по	
аркушу	 паперу	 і	 по	 одному	 фломастеру.	
Запропонувати	 хлопцям	 намалювати	
«прекрасний	 малюнок».	 Вони	 повинні	
постаратися	 намалювати	 його	 якомога	

яскравіше	і	краще.	Після	того	як	малюнки	будуть	зроблені,	кожна	команда	віддає	свій	
малюнок	 іншій	 команді.	 Тепер	 діти	 з	 новими	 малюнками	 повинні	 виконати	 таке:	 з	
отриманого	красивого	вони	повинні	зробити	«жахливий	малюнок»,	домалювати	його,	
забруднити	 тощо.	 По	 закінченні	 часу	 команди	 знову	 міняються	 своїми	 малюнками,	
тепер	 їхнє	завдання	-	за	 1	хвилину	спробувати	виправити	«жахливі	малюнки»	 і	 знову	
зробити	їх	«прекрасними».

Висновок
	 Неможливо	виправити	те,	що	було	забруднене	або	зіпсоване,	використовуючи	
при	 цьому	 тільки	 фломастери	 або	 олівці.	 Можливо,	 використовуючи	 коректор,	 ми	
зможемо	в	наших	малюнках	відновити	красу.	Те	ж	саме	відбувається	в	нашому	житті.	
Гріх	завжди	залишає	негативний	відбиток,	і	тільки	Бог	може	допомогти	нам	і	очистити	
від	гріха.

Інвентар 

⁕	Аркуші	паперу
⁕	Фломастери

Гра «Збери кулі»  
для молодших команд

Інвентар 

⁕	Пластмасові	кулі
⁕	Пов’язки	(на	очі	і	для	рук)

Правила гри
Розкидати	по	визначеній	території	невеликі	
пластмасові	кулі.	Викликати	по	2	людини	від	
молодших	 команд.	 Одній	 людині	 зав’язати	
очі,	 іншій	 -	 руки.	 Діти	 з	 однієї	 команди	
працюють	 у	 парі.	 Дитина	 із	 заплющеними	

очима	повинна	збирати	ті	кулі,	на	які	вказує	(говорить)	дитина	із	зав’язаними	руками.	
Після	гри	обговорити,	чи	важко	було	збирати	за	вказівками	і	не	чіпати	забороненого.

Підбиття підсумків дня
	 Колись	перші	люди	Адам	 і	Єва	 згрішили,	 і	 зло	увійшло	в	світ.	 Гріх	 -	це	повне	
спотворення	прекрасного,	це	те,	що	розділило	людей	 із	Богом.	На	прикладі	Йони	ми	
побачили,	як	він	хотів	приховати	свої	вчинки	від	Бога,	виявивши	непослух.	Непослух	-	
це	теж	гріх,	який	неугодний	Богові.	Господу	неприємний	будь-який	гріх,	навіть	якщо	в	
нашому	розумінні	він	дуже	маленький.	Тому	в	нашому	житті	не	повинно	бути	місця	для	
гріха,	а	тільки	любові	і	словам	подяки	Богові,	тому	що	Він	добрий	до	нас.

Молитва
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Місіонерське доручення

Повторення попереднього дня

Гра «Чорний ящик»

Правила гри
Заздалегідь	 в	 ящик	 достатніх	 розмірів	
скласти	 перераховані	 нижче	 національні	
предмети	України.	Під	час	гри	координатор	
зачитує	перше	речення	(це	перша	підказка).	
Діти	мають	 здогадатися,	 про	що	йде	мова.	
Хто	з	дітей	відгадав,	той	отримує	в	подарунок	

український	сувенір.	Якщо	з	першої	підказки	дітям	не	вдалося	відгадати,	координатор	
зачитує	другу,	легшу	підказку	тощо.
 Писанка
  1. Прекрасний витвір мистецтва, 
  символ весняного пробудження природи.
  2. В українців  це атрибут пасхального столу.
  3. Це розписане різноманітними символами яйце.
 Рушник
  1. Хата без нього, що родина без дітей.
  2. Хліб та сіль на ньому – ознака гостинності українського народу.
  3. Їх вишивають, а потім прикрашають ними хату або витираються.
 Вінок
  1. Інколи українці його пускають на воду.
  2. Найкраща прикраса для україночки.
  3. Це квіти, сплетені в коло, якими прикрашають голову.

Інвентар

⁕	Писанка
⁕	Рушник
⁕	Вінок
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Гра «Правильно-неправильно»

Правила гри
Координатор	 зачитує	 твердження.	 Якщо	
правильно	-	1	оплеск,	неправильно	-	без	
оплеску.

Інвентар

⁕	Нічого	не	знадобиться

1. Людину,	яка	хотіла	приховати	свої	вчинки	від	Бога,	звали	Іваном.	(Ні).
2. Йона	був	пророком,	тому	що	через	нього	Бог	передавав	людям	Свої	
повеління. (Так).
3.	Хто	такий	пророк?	(Людина, через яку Бог передавав людям Свої накази).
4. Одного	разу	Бог	звелів	Йоні	вирушити	в	місто	Ніневію.	(Так).
5. Йона	негайно	підвівся	і	вирушив	туди,	куди	сказав	Бог.	(Ні).
6. Він	не	послухав	Бога	і	вирішив	подалі	втекти	від	лиця	Господнього. (Так).
7. Йона	заховався	від	Бога	в	салоні	літака.	(Ні).
8. Господь	послав	на	море	сильний	вітер. (Так).
9. Страх	охопив	навіть	найдосвідченіших	і	відважних	моряків	на	цьому	
судні.	(Так).
10. Моряки	прийшли	до	Йони	і	сказали:	«Чому	ти	спиш?	Через	тебе	ми	
незабаром	потонемо». (Так).
11. Йона	потонув	у	морі	за	свій	непослух.	(Ні).
12. Йона	був	у	середині	риби	три	дні	та	три	ночі. (Так).
13. Йона	вдруге	отримав	наказ	від	Господа	йти	до	Ніневії.	(Так).
14. Мешканці	Ніневії	повірили	Богові. (Так).
15. Яке	слово	пропущене	в	золотому	вірші	«…Бо	всі	...	і	позбавлені	Божої	
слави»	(«…Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави…» - Рим. 3:23).
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Слово представника Єгипту 
	 Доброго	ранку,	друзі!	Я	представник	країни	Єгипет.	Сьогодні	хочу	вам	розповісти	
про	 одного	 дуже	 відомого	 місіонера,	 який	 навчав	 про	 Христа	 в	 нашій	 країні.	 Цього	
місіонера	 звали	Марком.	 У	 49	 році	 після	 Р.Х.	 Марк	 прибув	 до	 Єгипту	 для	 того,	 щоб	
благовістити	людям	про	спасіння,	яке	Бог	подарував	через	 Ісуса	Христа.	Через	нього	
Бог	 торкнувся	 сердець	 багатьох	 людей,	 які	 жили	 в	 цій	 чудовій	 країні,	 в	 тому	 числі	 і	
мене.	Можу	сказати,	що	в	Єгипті	повірило	багато	людей	після	діяльності	цього	чудового	
місіонера.	З	того	часу	в	Єгипті	почали	з’являтися	християнські	церкви.
	 Єгипет	-	чудова	країна	з	надзвичайною	 історією	 і	 знаменитими	пам’ятками.	Я	
розповім	вам	кілька	цікавих	фактів	про	Єгипет:

⁕	 	 95%	 території	Єгипту	 -	це	пустеля.	Основна	 частина	населення	Єгипту	
проживає	на	5%	території.
⁕		Єдина	річка	Єгипту	-	Ніл.	Ніл	ділить	цю	країну	на	дві	частини	-	на	Нижній	
і	Верхній	Єгипет.
⁕		Єгиптяни	стали	першими,	хто	розділив	рік	на	365	днів,	а	добу	-	на	24	години.
⁕	 	Піраміда	Хеопса	-	це	єдине	з	семи	чудес	світу,	яке	збереглося	до	наших	
днів.
⁕		Саме	в	Єгипті	були	вперше	виготовлені	замок	і	ключі	до	нього,	гребінець	і	
ножиці,	дезодорант,	зубна	щітка	з	пастою.
⁕		Як	жінки,	так	і	чоловіки	використовували	косметику	винятково	як	засіб	від	
палючих	сонячних	променів.
⁕	 	 Першим,	 хто	 почав	 використовувати	 голубів	 як	 засіб	 зв’язку	 шляхом	
відправки	листів,	були	теж	єгиптяни.
⁕	 	 Ми	 звикли	 спати	 на	 м’яких	 пухових	 подушках,	 але	 майже	 ніхто	 не	
здогадується,	що	в	Стародавньому	Єгипті	мешканці	наповнювали	подушки	
не	пухом,	а	камінням.
⁕		Ще	однією	цікавою	річчю	було	те,	що	мешканці	цієї	древньої	держави	не	
відзначали	днів	народження.
⁕	 	 Чоловікам	 в	 Єгипті	 заведено	 одягати	 білий	 одяг,	 а	 жінкам,	 навіть	 при	
температурі	понад	40	градусів,		потрібно	бути	вбраними	в	чорне.
⁕		Приблизно	90%	єгиптян	-	мусульмани	(в	основному,	суніти),	9%	належать	
до	коптської	церкви	і	1%	-	християни.

Факти 

	 Але,	незважаючи	на	те,	що	ця	країна	була	досить	розвиненою	і	процвітаючою,	
вона	 потребувала	 спасіння.	 Люди	 були	 нещасні!	 Їм	 доводилося	 приносити	 жертви	
десяткам	богів	Єгипту,	щоб	ті	послали	дощ	для	гарного	врожаю.	Ці	боги	тільки	брали	
жертви,	вони	не	могли	врятувати	людей	від	 їхніх	гріхів.	Єгиптяни	не	знали	істинного	
Бога.	Вони	не	знали	про	ту	жертву,	яку	приніс	Ісус	Христос	заради	спасіння	всіх	людей.
	 Сьогодні	на	біблійному	уроці	ви	зможете	почути	про	те,	наскільки	великий	Бог	і	
що	Він	зробив	заради	кожного	з	нас.
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Місіонерська школа

Мотивація
 Візьміть аркуш А4, намалюйте зверху посередині чоловічка (можете дати 
йому ім’я, наприклад, Іван), а в самому низу напишіть слово БОГ. І далі продовжіть 
свою розповідь. 
	 Отже,	істинний	Бог	створив	людину.	У	них	були	чудові	стосунки.	Людина	була	
дуже	щасливою	-	ви	лишень	уявіть,	вона	могла	вільно	спілкуватися	з	Самим	Богом.	Але	
потім	Іван	згрішив	і	його	стосунки	з	Богом	відразу	ж	зруйнувалися.
 Зробіть перший вигин паперу, символічно перетворивши його в корабель.

	 У	Бозі	Іван	мав	радість	і	щастя,	яке	відразу	ж	втратив	після	гріхопадіння.	Тому-то	
він,	як	і	багато	інших	людей,	вирішив	знайти	собі	щастя	на	цій	землі.	Іван	побудував	собі	
величезний,	розкішнний	будинок.
 Зробіть другий вигин (за формою повинен вийти будинок).
	 Він	думав,	що	в	такому	розкішному	будинку	матиме	комфорт	і	безпеку,		однак	
щасливим	не	став.	Потім	Іван	вирішив	податися	в	подорож	літаком.
 Акуратно розправте папір, щоб вийшов літак.
	 Іван	 полетів	 до	 інших	 країн,	 бачив	 чудові	 краєвиди,	 пам’ятки,	 знайомився	 з	
новими	людьми.	Але	 і	 там	було	 горе,	 обман	 та	 гріх.	 І	 знову	 -	невдала	 спроба	 знайти	
щастя.
	 Потім	він	почав	курити,	пити	і	вживати	наркотики.

 Складіть вертикально папір навпіл.
		 Іван	спробував	багато	чого,	але	все	це	приносило	йому	лише	тимчасову	радість.	

Золотий вірш

«Наша	Пасха,	
Христос...»
(1	Кор.5:7).

Мета

Спонукати	дітей	
цінувати	жертву	

Ісуса	Христа	і	бути	
вдячними	за	те,	що	

зробив	Бог

Історія

Від	Мойсея	-	
до	Христа.	

Вих.	11-12	розд.,	
Лк.	23	розд.
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Біблійна історія 
	 На	минулому	уроці	ми	ознайомилися	з	поняттям	«гріх»	 і	довідалися	про	його	
наслідки.	Ми	дізналися,	що	всі	люди	на	цій	землі	згрішили.	Але	яку	ж	ціну	за	гріх	могли	
заплатити	люди,	щоб	бути	викупленими?
	 Щоб	 відповісти	 на	 це	 непросте	 запитання,	 давайте	 звернемося	 до	 біблійної	
історії.
	 Ця	історія	сталася	в	той	час,	коли	єврейський	народ	перебував	у	рабстві	в	Єгипті	
впродовж	чотирьохсот	років.	Багато	поколінь	змінилося	за	той	час.	З	родичів	першої	
(після	фараона)	в	країні	людини	вони	перетворилися	на	нікчемних	рабів,	яких	жорстоко	
гнобили	і	змушували	важко	працювати.
	 Єгиптом	правив	могутній	і	жорстокий	фараон.	Народу	Божому	було	дуже	важко	
жити	в	 такому	пригніченні	 і	 приниженні.	Люди	почали	молитися	 і	просити,	щоб	Бог	
послав	 їм	 порятунок.	 Господь	 почув	 Свій	 народ	 і	 пообіцяв,	 що	 виведе	 їх	 із	 Єгипту.	
Для	цього	потрібен	був	вождь.	Господь	обрав	для	цієї	мети	Мойсея.	Бог	давно	готував	
Мойсея	на	цю	місію.	Для	цього	він	зростав	у	царському	палаці,	де	опанував	всі	єгипетські	
премудрості.	Протягом	сорока	років	Мойсей	виховувався	там	як	спадкоємець,	готовий	
посісти	трон	і	керувати	наймогутнішою	в	ті	часи	державою.
	 Але	 він	 був	 потрібен	 Господу.	Це	 Бог	 помістив	Мойсея	 в	 такі	 обставини,	щоб	
виховати	Собі	потрібного	 служителя.	Багато	чого	довелося	пережити	у	 своєму	житті	
Мойсеєві,	перш	ніж	він	став	готовим	виконати		волю	Божу	і	Боже	доручення,	яке	стало	
справою	всього	його	подальшого	 	життя	-	вивести	народ	 із	 єгипетського	рабства.	Як	
це	зробити?	Може,	краще	хтось	 інший?	Ні,	Господь	обрав	саме	його.	 І	Мойсей	пішов.	
Нелегко	 було	йому	постати	перед	обличчям	фараона	 і	 оголосити	про	 відхід.	 Але	 він	
вистояв.

Він	 став	 залежною	 людиною,	 а	 його	 стан	 щоразу	 погіршувався.	
Життя	остаточно	зруйнувалося.	
 Розірвіть папір чітко посередині, знизу догори.
	 Бог	дуже	любив	Івана	і	хотів	знову	спілкуватися	з	ним.	Тому	
Він	послав	Свого	Сина	Ісуса	Христа,	для	того,	щоб	Іван	знову	міг	
мати	радість	у	Бозі.	
 Розгорніть папір і покажіть хрест.
	 З	усіх	інших	уривків	паперу	можна	викласти	слово	«ПЕКЛО»	
і	сказати,	що	Ісус	Христос	переміг	смерть	та	пекло	і	визволив	Івана	
від	вічного	покарання.
	 Отож	сьогодні	на	уроці	ми	поговоримо	про	те,	як	саме	Ісус	
здійснив	спасіння.	
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	 Мойсей	 багато	 разів	 приходив	 до	фараона	 і	 просив	 відпустити	 народ	 Божий.	
Однак	фараон	був	дуже	жорстоким	і	відмовлявся,	тому	Бог	послав	різні	покарання	на	
Єгипет.	Остання	кара,	яку	послав	Господь,	був	ангел	смерті,	який	повинен	був	вразити	
всіх	 первістків.	Мойсей	попередив	фараона	 про	неминучу	 і	 страшну	 кару,	 але	 серце	
фараона	 залишалося	переповненим	злістю	 і	ненавистю	до	Божого	народу,	 тому	він	 і	
цього	разу	не	став	слухати	Мойсея.	Бог	наказав	Своєму	народові	зробити	знак	для	ангела	
смерті	-	знак,	який	захистить	їх	від	цієї	кари.
	 Перед	 настанням	 ночі,	 коли	 повинен	 був	 пройти	 ангел-губитель,	 кожна	 сім’я	
заколола	ягня,	приготувала	його	 і	 повинна	була	швидко	 з’їсти,	 а	 кров’ю	цього	ягняти	
помастити	одвірки.	Саме	кров	на	одвірках	дверей	була	знаком	для	ангела	смерті.	І	коли	
ангел	 ішов	 	Єгиптом,	 вражаючи	всіх	первістків,	 він	проходив	повз	 будинки,	що	мали	
цей	знак,	не	завдавши	жодної	шкоди.	Таким	чином	Бог	захистив	єврейський	народ	від	
цієї	 кари.	 З	 того	 часу	 Господь	наказав	 звершувати	Пасху.	Єврейською	слово	 «Пасха»		
означає	 «пройти	 повз»,	 або	 «залишити	 недоторканним».	 Ангел-губитель	 «пройшов	
мимо»	ізраїльських	будинків,	одвірки	яких	були	покроплені	кров’ю	агнця.	Тому	цей	день	
і	названий	Пасха,	а	саме	ягня,	заколене	для	жертви,	пасхальним	агнцем.	Так	ізраїльський	
народ	вийшов	із	Єгипту	і	для	Ізраїлю	свято	Пасхи	стало	святом	виходу	з	полону.
	 Євреї	в	Єгипті	були	врятовані	кров’ю	ягняти.	У	такий	спосіб	вони	повинні	були	
зрозуміти,	 що	 за	 їхнє	 спокутування	 мала	 бути	 заплачена	 висока	 ціна.	 Потрібно	 було	
віддати	чиєсь	життя	для	того,	щоб	вони	безперешкодно	вийшли	з	Єгипту.
	 Бог	заповів	своєму	народові	приносити	в	жертву	за	гріхи		тварин,	і	найчастіше	
це	було	саме	ягня.	Багато	жертв	було	принесено	Богові	згідно	з	Його	заповідями.	Цими	
жертвами	досягалося	«очищення»,	тобто	гріх	людини	був	покритий	смертю	безневинної	
жертви.
	 Ці	 жертвоприношення	 були	 символами.	 Як	 «символи»	 вони	 вказували	 на	
досконалу	жертву	за	гріх,	яку	Бог	задумав	перед	заснуванням	світу.	Цією	досконалою	
Жертвою	став	 Ісус	Христос,	 істинний	безневинний	Агнець.	В	 історії	 людства	не	було	
безгрішних	людей.	У	Бога	був	тільки	один	вихід:	послати	до	людей	Свого	Сина	-	Ісуса	
Христа.	Те,	що	пережив	Ісус	на	хресті,	було	жахливо,	але	саме	заради	цього	Він	і	прийшов	
на	землю.	Саме	смерть	Ісуса	Христа	на	хресті	спокутувала	всі	гріхи	людей.	Це	була	дуже	
висока	ціна!
	 Тільки	 уявіть	 собі,	 що	 якби	 якась	 єврейська	 родина	 не	 корилася	 Богові	 і	 не	
помастила	кров’ю	одвірки	дверей,	то	вона	не	була	б	захищена	від	ангела	смерті.	Такій	
родині	нічим	не	допомогли	б	ні	віра,	ні	пошана	інструкцій,	якби	вони	їх	не	виконали.
	 Так	і	сьогодні,	наші	гріхи	не	можуть	бути	прощені	Богом,	ми	не	можемо	отримати	
нове	серце	і	нове	життя	від	Бога,	не	можемо	прийняти	Його	благословення	і	йти	в	небо,	
якщо	не	довіримо	самих	себе	Богові.	Ми	повинні	дякувати	Йому	за	таку	величезну	ціну,	
яку	Він	заплатив	за	нас!	Будемо	цінувати	Жертву	Ісуса	Христа,	Який	пролив	Свою	святу	
кров	за	наші	гріхи.
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Для дітей віком 6 - 8 років

На	 великому	 плакаті	 напишіть	
золотий	 вірш	 із	 пропущеними	
буквами	 в	 словах.	 Діти	 повинні	
викласти	 ці	 букви	 невеликими	
цукерками	 (бажано	 в	 обгортках).	
Потім	повторіть	золотий	вірш	кілька	
разів.	 Поступово	 кожна	 дитина	
розповідає	вірш	і	з’їдає	одну	цукерку	
з	літер.

Для дітей віком 9 - 11 років

Напишіть	 вірш	 на	 великому	 аркуші	
паперу.	 Потім	 розріжте	 аркуш	 на	
кілька	 частин.	 Діти	 повинні	 зібрати	
частини	 аркуша,	 а	 потім	 прочитати	
вірш.	 Можна	 розбити	 дітей	 на	 дві	
команди,	 дати	 кожній	 по	 одному	
комплекту	пазла	золотого	вірша.	Хто	
швидше	збере	-	той	і	виграв.

Вивчення золотого вірша: 
«…Наша Пасха,  Христос…» (1 Кор. 5:7).

Запитання для закріплення

1. Ким	були	євреї	в	Єгипті?	(Рабами).
2. Скільки	років	перебував	народ	Божий	в	Єгипті?	(400 років).
3. Хто	правив	у	той	час	Єгиптом?	(Фараон).
4. Кого	Бог	послав	для	звільнення	Свого	народу? (Мойсея).
5. Яка	була	остання	кара? (Смерть первістків).
6. Що	повинні	були	зробити	євреї,	щоб	уникнути	покарання?	(Заколоти і з’їсти 
ягня, а  його кров’ю покропити одвірки дверей).
7. Що	означає	слово	«Пасха»?	(«Пройти мимо», «залишити недоторканим»).
8. Що	символізує	ця	жертва?	(Жертву Ісуса Христа).
9. Яку	ціну	заплатив	Бог	за	гріхи	людей?	(Бог віддав Сина Свого Ісуса Христа).
10. Що	ми	можемо	зробити	для	Бога?	(Подякувати Богові за Його любов до нас, 
прийняти і цінувати жертву Ісуса Христа).
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Навички виживання

Творчість
Виріб «Олівець» 

Матеріали

⁕	Синельний	дріт
⁕	Два	простих	олівці
⁕	Бавовняна	нитка	коричневого	
кольору
⁕	Вічка
⁕	Ножиці
⁕	Клей
⁕	Двосторонній	скотч
⁕	Червоний	фломастер

Хід роботи

	 На	 простий	 олівець	 наклеюємо	
двосторонній	скотч	з	боку	гумки.

1
1

	 Синельний	дріт	розрізаємо	навпіл.	2

2

	 Щільно	 приклеюємо	 синельні	
дротики	на	двосторонній	скотч	до	олівця.	

3

	 Намотуємо	 коричневу	 нитку	 вгорі	
дротиків,	щоб	сформувати	голову	чоловічка	
(максимум	3	см).	Кінець	нитки	приклеюємо.	

4

3 4

	 За	 допомогою	 другого	 простого	
олівця	 скручуємо	 дротики	 в	 спіральки.	
Розправляючи	 дротики,	 формуємо	 зачіску	
чоловічка.

5

	 Приклеюємо	 очі	 (можна	 гарячим	
пістолетом).	Фломастером	малюємо	рот.	

6

5 6

	 Замість	синельного	дроту	можна	використовувати	пряжу	для	в’язання	(заплести	
косички	або	зробити	коротку	зачіску).	
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Тематичні ігри
Гра «Єгипет» 

Інвентар

⁕	Склянки	з	напоєм
⁕	Соломинки

Правила гри
У	Єгипті	дуже	спекотно	і	завжди	хочеться	
пити.	Одному	гравцеві	в	кожній	команді	
дають	 невелику	 склянку	 з	 напоєм	 і	
соломинку.	За	сигналом	ведучого	гравці	
повинні	 якомога	 швидше	 «осушити»	

свою	склянку.	(Аби	було	веселіше,	можна	використовувати	газовану	воду).

Гра «Одне слово»

Інвентар

⁕	Нічого	не	знадобиться

Правила гри
У	грі	беруть	участь	3-15	чоловік.	Ведучий	
загадує	 якогось	 біблійного	 героя.	 Один	
гравець	 повинен	 відгадати	 його,	 а	
інші	 допомагають	 йому.	 Всі	 почергово	

говорять	одне	слово,		пов’язане	з	цим	героєм.	Наприклад,	загадано	слово	«Адам».	Слова	
до	нього	можуть	бути	такими:	перший,	гріх,	заборона	тощо.	Коли	 ім’я	буде	відгадане,	
наступним	відгадувати	йде	той	гравець,	на	чиєму	слові	було	дано	правильну	відповідь.

Рухливі ігри Єгипту
Гра «Укус змії»

Інвентар

⁕	Нічого	не	знадобиться

Правила гри
Грають	 більше	 двох	 чоловік.	 На	 землі	
малюють	 коло.	 Один	 гравець	 стрибає	 в	
коло,	 інші	 оточують	 його,	 ставши	 на	
коліна.	Вони	стараються	схопити		гравця,	

який	стрибає	в	колі,	за	ноги.	Кому	це	вдається,	той	міняється	з	гравцем	у	колі	місцями.

Гра «Перетягування ступнями»

Інвентар

⁕	Нічого	не	знадобиться

Правила гри
Суперники	 стоять	 на	 одній	 нозі	 боком	
один	 до	 одного,	 зчепившись	 стопами	
піднятих	ніг.	Кожен	гравець	намагається	
змусити	 суперника	 стати	 на	 обидві	

ноги.	Програє	той,	хто	не	зможе	встояти	на	одній	нозі.	При	цьому	не	можна	штовхати	
суперника	руками,	бажано,	закласти	їх	за	спину.
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Гра «Дістань камінчик»

Правила гри
 Двоє	 учасників	 змагань	 беруться	 за	 кінці	

мотузки	 (для	зручності	на	кінцях	мотузки	
можна	зав’язати	вузли	або	зробити	петлі)	і	
розходяться,	 натягуючи	 її.	 Біля	 кожного	
гравця	кладуть	камінчик	на	відстані	1	м	від	

нього.	За	сигналом	кожен	старається	перетягнути	суперника,	дістати	свій	камінчик.

Інвентар

⁕	Мотузка	завдовжки	2-3	метри
⁕	Два	невеликих	камінчики

Гра «Фанти»

Правила гри
 Спочатку	 треба	 зібрати	 зі	 всіх	 присутніх	

фанти.	 Це	 може	 бути	 предмет	 одягу	 або	
прикраса,	 папірець	 з	 ім’ям	 або	 будь-який	
інший	предмет.	Головна	вимога	до	фанту	-	
щоб	він	був	невеликим	 і	щоб	можна	було	

безпомилково	визначити,	хто	саме	з	присутніх	є	його	власником.	З	кожного	з	присутніх	
береться	один	фант.
	 Ведучих	-	двоє.	Один	дістає	фанти,	показує	їх	усім	і	запитує	у	другого	ведучого,	
в	якого	зав’язані	шарфом	очі:	«Що	зробити	цьому	фанту?»	Другий	ведучий	дає	завдання:	
заспівати,	 розповісти	 золотий	 вірш,	 вийти	 на	 вулицю	 і	 пробігтися	 навколо	 будинку,	
сходити	в	їдальню	і	принести	води	тощо.	Діапазон	залежить	від	фантазії	і	від	попередньо	
обумовлених	рамок	здійснюваних	завдань.

Інвентар

⁕	Фанти	для	всіх
⁕	Пов’язка	на	очі

Гра «Ходіння з горохом»

Правила гри
 Підібрати	заздалегідь	кілька	горошин,	щоб	

їх	 можна	 було	 легко	 втримати	 на	 кінці	
соломинки,	втягуючи	в	себе	повітря.	Потім	
розділити	гравців	на	дві	або	більше	команд,	
рівних	 за	 кількістю.	 Кожному	 учаснику	

дати	 соломинку,	 а	 першому	 -	 горошинку,	 яку	 він	 прикріпить	 до	 кінця	 соломинки,	
утримуючи	її	там	без	допомоги	рук	(втягуючи	повітрям).	За	сигналом	перший	гравець	
має	повернутися	і	передати	горошинку	наступному	члену	його	команди,	який	повинен	
взяти	її,	втягуючи	повітря	через	свою	соломинку,	не	торкаючись	руками	до	горошини.	
Якщо	 горошина	 впала,	 її	 треба	 знову	 помістити	 на	 соломинку	 того,	 хто	 останній	 її	
тримав.	Гра	триває	доти,	поки	горошинка	не	дійде	до	кінця	шеренги,	після	чого	остання	
в	шерензі	людина	переходить	на	початок.	 І	так	доти,	доки	остання	людина	в	шерензі	
знову	не	стане	останньою.

Інвентар

⁕	Горошини
⁕	Соломинки
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«Місіонерські новини» 

Повторення біблійної історії і золотого вірша 
 
	 Сьогодні	на	біблійному	уроці	була	історія	з	життя	ізраїльського	народу.	
Проведіть бесіду з дітьми у формі запитань та відповідей.
 1. Про	 який	період	життя	 ізраїльтян	 ви	 сьогодні	 дізналися?	 (Період рабства в 
Єгипті).
 2. Скільки	років	євреї	були	в	рабстві	в	Єгипті?	(400 років).
 3. Як	жилося	ізраїльтянам	в	Єгипті? (Дуже важко, вони були там рабами).
 4. Кому	Бог	доручив	вивести	ізраїльський	народ	з	Єгипту?	(Мойсеєві).
 5. Яка	була	остання	кара	в	Єгипті?	(Смерть первістків).
 6. Що	означає	слово	«Пасха»? («Пройти мимо», «залишити недоторканим»).
 7. Який	знак	був	для	ангела-губителя?	(Кров ягняти на одвірках дверей єврейських 
будинків).
 8. Як	називалося	ягня,	заколене	на	Пасху?	(Пасхальний агнець).
 9. Яку	ціну	заплатив	Бог	за	гріхи	людей?	(Бог віддав Сина Свого - Ісуса Христа).
 10. Що	ми	можемо	зробити	для	Бога?	(Подякувати Богові за Його любов до нас і 
цінувати жертву Ісуса Христа).

	 Для	повторення	золотого	вірша	потрібно	приготувати	4	картки	формату	А4,	на	
яких	написано	таке:
	 ⁕	хлопчики
	 ⁕	дівчатка
	 ⁕	лідери
	 ⁕	всі	гуртом
													Координатор	по	черзі	показує	картки	-	і	вірш	мають	розповісти	ті,	хто	написаний	
на	картці.	Наприклад,	картка	«Дівчатка»	-	вірш	мають	сказати	всі	дівчатка	табору.

Гра  «Єгипет» 

Правила гри
Для старших	-	запропонувати	пронести	на	
голові	вантаж,	як	заведено	в	Єгипті.
Для молодших -	 прив’язати	 ляльку	 до	
спини	і	пронести,	як	носять	дітей.

Інвентар

⁕	Будь-який	вантаж	
(прийнятний	для	дітей)
⁕	Лялька
⁕	Пов’язка
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Гра - вікторина «Древній Єгипет» 

Інвентар

⁕	По	4	картки	на	кожну	
команду	(А,	Б,	В,	Г)

Правила гри
Отже,	сьогодні	ми	подорожували		дуже	
древньою	країною	-	Єгиптом.	Чи	багато	
цікавого	ви	знаєте	про	Єгипет	і	чи	багато	
нового	ви	дізналися	сьогодні?	Ось	зараз	

ми	і	перевіримо.
	 Кожна	команда	отримує	по	4	картки	(А,	Б,	В,	Г).	Завдання	гравців	-	після	запитання	
координатора	піднести	тільки	одну	картку,	яку	вони	вважають	правильною	відповіддю.

Запитання
 1. Як	називався	володар	в	Стародавньому	Єгипті?
	 	 а)	монарх
	 	 б)	фараон	+
	 	 в)	папа
	 	 г)	цар
 2. Найбільшими	архітектурними	пам’ятками	Стародавнього	Єгипту	є	...
	 	 а)	висячі	сади
	 	 б)	маяки
	 	 в)	піраміди	+
	 	 г)	храми,	що	розміщені	на	скелях	
 3. Яка	річка	була	джерелом	життя	в	Стародавньому	Єгипті?
	 	 а)	Амазонка
	 	 б)	Ніл	+
	 	 в)	Ганг
	 	 г)	Хуанхе
 4. Який	матеріал	використовували	для	письма	стародавні	єгиптяни?
	 	 а)	берест
	 	 б)	папірус	+
	 	 в)	дерев’яні	таблички
	 	 г)	металеві	таблички
 5. Кого	в	Стародавньому	Єгипті	називали	«живі	вбиті»?
						 	 а)	рабів	+
					 	 б)	селян
	 	 в)	волів
	 	 г)	ченців
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Підбиття підсумків дня   
	 Координатор	повинен	похвалити	дітей	за	старання,	виявлені	сьогодні,	і	на	знак	
подяки	дозволити	кожному	взяти	з	кошика	по	одній	цукерці,	але	не	їсти	її	до	певного	
моменту.	Кошик	із	цукерками	пустити	по	залу.	В	кошику	повинні	лежати	як	карамель,	
так	і	шоколадні	цукерки.	Діти	можуть	взяти	тільки	по	одній	цукерці.
	 Після	того	як	діти	взяли	цукерки,	координатор	зауважує:		ми	завжди	стараємося	
вибрати	для	себе	найкраще	і	просить	дітей	помінятися	цукерками.
	 Зараз	ви	помінялися	цукерками,	пожертвували	чимось	своїм.	Я	думаю,	нелегко	
було	це	зробити.	Але	саме	так	вчинив	Бог.	Він	віддав	найдорожче,	щоб	ми	мали	спасіння.	
Бог	 полюбив	 нас	 так	 сильно,	 що	 віддав	 Свого	 Сина	 Ісуса	 Христа,	 щоб	 Він	 помер	 на	
Голгофі.	Така	велика	Божа	любов.	Чи	можна	її	купити	за	гроші	або	поміняти	на	дорогі	
цукерки?	Ні!	Ісус	Христос	пожертвував	Своїм	життям	задля	нас,	тому	що	Він	любить	нас.

Молитва



День 3
В перед, до чистоти!

Віра полководця Наамана



 День 3

42 До краю землі

Місіонерське доручення

Повторення попереднього дня

Гра «Магазин»

Правила гри
Показати	дітям	пакет,	потім	показати	вміст	
пакета	 (пачка	 соку,	 пачка	 печива,	 коробка	
цукерок,	 фрукти	 тощо).	 Бажано	 мати	 чек.	
Запропонувати	 дітям	 оцінити	 вміст	 цього	
пакета.	Вислухати	думки	дітей,	орієнтуючи	
їх	словами	«Дорожче»,	«Дешевше».	Той,	хто	
виявиться	 найближчеим	 до	 ціни	 покупки,		
отримує	як	приз	вміст	цього	пакета.

	 Поставте	 запитання:	 а	 чи	 все	 можна	 купити	 за	 гроші?	 Ні.	 Не	 можна	 купити	
здоров’я,	 друзів,	 любов	 батьків.	 Не	 можна	 купити	 і	 спасіння.	 Ми	 можемо	 отримати	
спасіння	як	дар.	Але	як	це	можна	зробити?	(Відповіді дітей, проведіть бесіду з біблійної 
історії «Від Мойсея - до Христа»).

Повторіть золотий вірш:	«…Наша	Пасха,	Христос…»	(1	Кор.	5:	7).
Спонукайте	дитину,	яка	виграла	приз,	виявити	любов	і	поділитися	своїм	призом	зо	всіма	
в	команді		дітьми.

Інвентар

⁕	Пакет
⁕	Сік
⁕	Печиво
⁕	Коробка	цукерок
⁕	Фрукти
⁕	Чек	

Слово «дружини місіонера в Японії» 
	 Доброго	ранку,	друзі!	Я	рада	вітати	вас	у	цьому	таборі.
	 Я	 -	 дружина	 місіонера	Натана	 Брауна.	Мій	 чоловік	 народився	 22	 червня	 1807	
року	в	Америці,	в	місті	Нью-Іпсвіч.	Там	він	навчався	в	Коледжі	Вільямс.	Також	відвідував	
баптистську	 церкву	 разом	 зі	 своєю	 родиною.	 Коли	 йому	 виповнилося	 23	 роки,	 ми	
зустрілися	 і	одружилися.	Відтоді	ми	завжди	разом.	 І	навіть	на	місіонерське	служіння	
вирушили	разом.
	 Коли	 чоловікові	 виповнився	 61	 рік,	 він	 викладав	 в	 академії	 Бріджпорт	 і	 там	
познайомився	 зі	 студентами	 з	Японії.	 Від	 них	 дізнався,	що	 в	 їхній	 рідній	 країні	 дуже	
мало	людей	знають	про	істинного	Бога.	Спілкуючись	із	ними,	ми	розуміли,	що	і	ці	люди	
потребують	спасіння.
	 Через	 чотири	 роки	 мій	 чоловік	 вирушив	 на	 місійну	 працю	 в	 далеку,	 досі	 не	
знайому	нам	країну,	Японію.	Коли	ми	туди	приїхали,		були	просто	вражені	її	красою	і	
загадковістю.
	 Там		з	величезним	запалом	почали	проповідувати	про	Христа.	Разом	із	Джонатаном	
Скобі,	першим	баптистським	місіонером	в	Японії,	ми	розповідали	невіруючим	людям	
про	те,	який	Господь	милосердний	і	як	сильно	Він	бажає	очистити	їх	від	гріха.	Через	рік	
ми	змогли	відкрити	там,	у	місті	Йокогама,	першу	баптистську	церкву.	Пізніше	чоловік	
почав	працювати	 з	 японським	 ученим,	 паном	Кавакатсу,	 над	перекладом	 і	 виданням	
Біблії		японською	мовою.
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Хочу	вам	трохи	розповісти	про	цю	дивну	країну:

⁕	Японія	-	країна	в	Східній	Азії,	яка	розташована	в	Тихому	океані	і	складається	
з	6	852	островів.
⁕	Японію	часто	називають	Країною	Східного	Сонця.
⁕	70%	території	Японії	-	це	гірська	місцевість,	а	ще	тут	понад	двісті	вулканів!
⁕	 Сама	 Японія	 -	 країна	 маленька,	 але	 там	 є	 чотири	 з	 десяти	 найвищих	
американських	гірок	у	світі.
⁕	Відомо,	що	в	цій	країні	щороку	відбувається	близько	1	500	землетрусів.
⁕	 Традиційним	 деревом	 є	 сакура,	 різновид	 дикої	 вишні.	 Коли	 вона	 цвіте,	
японці	люблять	приходити	в	парки,	влаштовувати	пікніки	з	сім’єю	і	друзями	і	
милуватися	пелюстками	красивих	квітів.
⁕	 Японія	 вважається	 найбезпечнішою	 країною.	 Кажуть,	 навіть	 шестирічна	
дитина	може	сама	спокійно	їздити		громадським	транспортом.
⁕	Навчальний	рік	там	розпочинається	в	квітні,	а	не	у	вересні,	як	в	усьому	світі.
⁕	 Ще	 у	 японців	 дуже	 цікаве	 шкільне	 життя:	 крім	 основних	 занять,	 там	 є	
безліч	різних	гуртків	за	інтересами:	музичні,	спортивні,	театральні,	художні,	
літературні,	гуртки	домоводства,	кулінарії	і	багато-багато	інших.
⁕	 У	 цій	 країні	 народ	 дуже	 любить	 читати.	 У	 бібліотеках	 та	 книжкових	
магазинах	вони	можуть	кілька	годин	читати,	стоячи	біля	стелажів	із	книгами.	
Читають	і	діти,	і	дорослі.
⁕	 До	 речі,	 японці	 поважають	 тих	 іноземців,	 які	 можуть	 сказати	 хоча	 б	 2-3	
речення	японською	мовою.
⁕	Орігамі	-	мистецтво	складання	різних	фігурок	з	паперу,	зародилося	в	Японії.	
І	часто	це	не	просто	звичайні	літачки	або	кораблики,	а	фігури	складніші.
⁕	Японці	-	дуже	чесний	народ:	якщо	ви	забули	в	метро	парасольку,	то	є	90%	
ймовірності,	що	зможете	знайти	її	в	бюро	знахідок.
⁕	Люди	в	Японії	дуже	працьовиті.	Вони	можуть	працювати	18	годин	на	день,	і	
після	короткого	відпочинку	знову	виходити	на	роботу.
⁕	 Японці	 дуже	 люблять	 чистоту.	 Але,	 що	 дивно,	 ви	 не	 знайдете	 у	 них	 на	
вулицях	 сміттєвих	 баків.	 Усе	 сміття	 вони	 забирають	додому,	 там	 сортують	
його	на	чотири	види:	те,	що	спалюється,	скло,	те,	що	не	спалюється,	і	те,	що	
переробляється.	Кожен	вид	відходів	вивозять	певного	дня,	а	за	порушення	
цього	правила	чекає	штраф.
⁕	А	ще	перед	приходом	гостей	будинок	і	сад	ретельно	прибирають,	а	поріг	
біля	 входу	 в	 будинок	 збризкують	 водою,	 щоб	 не	 було	 ніякого	 пилу.	 Так	
господарі	показують,	що	зустрічають	своїх	гостей	у	чистоті.

Факти 

	 І	все	ж,	незважаючи	на	те,	що	в	Японії	так	люблять	чистоту,	ці	люди	потребують	
особливого	очищення	-	Божого.	Тільки	Господь	може	позбавити	їх	від	гріхів	і	дарувати	
вічне,	щасливе	чисте	життя.
	 Про	те,	як	отримати	очищення	від	своїх	гріхів,	ви	дізнаєтеся	на	сьогоднішньому	
біблійному	уроці.
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Місіонерська школа

Золотий вірш

«Коли	ми	свої	гріхи	
визнаємо,	то	Він	вірний	та	
праведний,	щоб	гріхи	нам	
простити,	та	очистити	нас	
від		неправди	всілякої»	

(1	Ів.	1:9).

Мета

Мотивувати	дітей	
довіряти	Богові	в	

повсякденному	житті

Історія

Віра	полководця	
Наамана.

2	Цар.	5:	1-14

Мотивація
	 Заздалегідь	підготуйте	1	склянку	води,	пляшечку	йоду	і	перекису	водню.	Пляшку	
з	йодом	необхідно	обгорнути	чорним	папером,	 а	пляшечку	 з	перекисом	-	 червоним.	
Йод	символізує	гріх,	перекис	-	кров	Ісуса	Христа.
	 Гляньте		на	цю	склянку	з	водою.	(Покажіть склянку).	Уявіть,	що	це	-	наше	життя,	
життя	 кожної	 людини.	Як	 і	 вода	 в	 цій	 склянці,	 наше	життя	 спочатку	 чисте,	 радісне	 і	
безтурботне.	Але	все	змінюється,	коли	в	нього	входить	гріх.	Ми	всі	 іноді	обманюємо,	
чи	не	так?	І	часто	не	слухаємо	своїх	батьків,	часом	ображаємо	своїх	друзів,	молодших	
братів	 і	сестер.	Зізнайтеся	чесно,	це	ж	правда,	так?	 (Влийте в склянку з водою кілька 
крапельок йоду). Бачите,	 гріх	 робить	 життя	 брудним,	 складним.	 Ми	 мало	 радіємо,	
постійно	хворіємо	і	гніваємося	на	інших.
	 Але	ви	знаєте,	коли	ми	впускаємо	Ісуса	Христа	в	своє	життя,	Він	його	повністю	
змінює:	 очищає	 від	 гріхів,	 і	 воно	 стає	 прекрасним,	 наповненим	 щастям	 та	 теплом.	
(Влийте в склянку перекис, доки вода не стане прозорою).	Знаєте,	у	кожного	з	нас	є	
вибір:	жити	з	Ісусом	Христом	у	радості	або	жити	без	Нього	в	печалі.	Яке	життя	вибрати,	
залежить	тільки	від	нас.	(Після проведеного досліду склянку заберіть туди, де діти її не 
побачать, оскільки вода з часом набуде рожевого кольору. Лідеру, який буде проводити 
урок, необхідно заздалегідь потренуватися, показуючи цей експеримент).

Біблійна історія  
	 У	далекі	часи	ізраїльський	народ	воював	із	Сирією	-	іншою	державою,	де	люди	
не	 любили	 істинного	 Бога,	 а	 поклонялися	 ідолам.	 У	 сирійського	 царя	 був	 гарний	
воєначальник,	на	ім’я	Нааман.	Усі	його	дуже	поважали,	адже	було	за	що:	він	був	вправним	
воїном,	і	саме	через	нього	Сирія	здобула	перемогу	над	Ізраїлем.	Але	все	ж	була	у	Наамана	
одна	серйозна	проблема	-	він	був	хворий		на	проказу	-	страшну	невиліковну	хворобу.
	 Якось	в	одному	з	боїв	сирійці	взяли	в	полон	маленьку	дівчинку	з	ізраїльського	
народу.	Цю	дівчинку	Нааман	привів	у	свій	дім,	щоб	вона	служила	його	дружині.	Як	ви	
гадаєте,	чи	легко	було	цій	дівчинці?	Звісно	ж,	ні.	Вона	виявилася	зовсім	одна	в	чужій	
країні,	без	батьків,	без	своїх	друзів.	І	ще,	крім	всього	іншого,		повинна	була	працювати	
служницею	в	 будинку	 свого	 ворога.	Напевно,	 дівчинка	почувалася	дуже	 самотньою	 і	
часто	хотіла	плакати,	адже	нудьгувала	без	своїх	рідних.
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	 Робота	була	дуже	важкою:	маленькій	дівчинці	потрібно	було	прибирати,	прати,	
виконувати	різні	доручення	своїх	господарів.	Але	вона	ніколи	не	скаржилася.	З	особливим	
сумлінням	 	трудилася	 і	 за	все	дякувала	Богові,	 як	навчили	 її	 колись	батьки.	Нааман	 і	
його	дружина	помічали,	що	ця	дівчинка	була	чимось	не	схожа	на	інших	служниць.	Вона	
ніколи	не	злилася,	а	завжди	була	радісною.	А	знаєте	чому?	Тому	що	Бог	був	її	Другом	і	
завжди	підтримував	її.	Маленька	полонянка	завжди	намагалася	бути	слухняною	Богові	і	
в	усьому	Йому	довіряти.
	 Працюючи	 в	 будинку	 воєначальника,	 вона	 бачила,	 як	 він	 страждав,	 і	 щиро	
співчувала	своєму	господареві.	Дівчинка	пам’ятала,	що	в	її	рідній	країні	є	Божий	чоловік,	
через	якого	Господь	творив	просто	дивовижні	речі.
	 Одного	разу	ця	дівчинка	підійшла	до	дружини	Наамана	і	сказала	їй:	«У	моїй	країні	
є	пророк	Єлисей.	І	якби	пан	мій	побачився	з	цією	Божою	людиною,	яка	зараз	перебуває	
в	Самарії,	то,	я	вірю,	Бог	би	зцілив	його	від	прокази».
	 Нааман	 дізнався	 про	 це	 від	 своєї	 дружини.	 Він	 дуже	 хотів	 вилікуватися,	 але	
хтозна,	може,	 ця	 дівчинка	 все	 вигадала?	Але	 все	ж,	 незважаючи	на	 свої	 побоювання,	
він	вирішив	повірити	дівчинці.	Він	вирушив	до	сирійського	царя	 і	 все	йому	розповів.	
Цар	дуже	цінував	свого	вірного	воєначальника	і	сам	хотів,	щоб	той	був	здоровий.	Тому	
сирійський	цар	відправив	Наамана	до	пророка,	і	навіть	написав	листа	до		царя	Ізраїлю	
з	 проханням	 зцілити	 воєначальника.	 Нааман,	 уражений	 проказою,	 корився	 царю	 і	
вирушив	у	дорогу,	взявши	з	собою	також	золото,	срібло	і	дорогий	одяг	у	подарунок.
	 Коли	він	приїхав	до	ізраїльського	царя	і	вручив	йому	лист,	цар	дуже	розгнівався.	
Він	 сказав:	 «Я	 не	 Бог,	 щоб	 вилікувати	 від	 прокази!	 Ця	 людина	 шукає	 привід,	 щоб	
посваритися	зі	мною!»
	 Нааман	уже	й	не	знав	що	робити.	Людина,	яка,	як	він	думав,	могла	б	його	зцілити,	
відмовилася	допомагати.	Суворий	воєначальник		почав	уже	втрачати	надію	на	зцілення.	
Він	 збирався	 повернутися	 додому,	 аж	 раптом	 його	 покликали	 до	 Єлисея,	 пророка	
Божого.	Після	того	як	Нааман	прийшов	у	дім	пророка,	до	нього	вийшов	слуга	Єлисея	і	
наказав	зануритися	в	річку	Йордан	сім	разів.
	 Нааман	тепер	уже	розлютився.	Мало	того,	що	до	нього	вийшов	не	сам	Єлисей,	
а	 його	 слуга,	 то	ще	й	 дали	 	 якесь	 дивне	 завдання:	 зануритися	 в	 річку.	 Воєначальник	
вирішив	повернутися	додому.	«Не	буду	я	занурюватися	в	таку	брудну	річку,	-	думав	він.		
-	У	моїй	рідній	країні	річки	значно	чистіші.	Хіба	не	міг	я	очиститися	від	прокази	там?»
Але	 слуги	 Наамана	 дуже	 переживали	 за	 свого	 пана	 і	 сказали	 йому:	 «Пане,	 просимо	
вас,	зануртеся	в	Йордан.	Якби	вам	дали	якесь	важке	завдання,	ви	б	напевно	виконали	
його.	А	тут	потрібно	лишень	зануритися	сім	разів	у	річку».	Нааман,	хоч	і	не	дуже	хотів,	
але	прислухався	до	слів	слуг.	Він	пішов	до	річки	і,	як	сказав	йому	Єлисей,	занурився	у	
воду	сім	разів.	Спочатку	нічого	не	сталося,	але	після	сьомого	разу	він	вийшов	із	води	і	
помітив,	що	тіло	його	чисте,	жодних	слідів	прокази.
	 Ось	так	завдяки	словам	маленької	дівчинки	і	завдяки	тому,	що	повірив	у	Бога,	
воєначальник	Нааман	зміг	очиститися.
	 Як	ви	думаєте,	Бог	може	очищати	сьогодні?	Чи	це	було,	можливо,	тільки	в	давні	
часи?	Так,	Він	сильний	зцілити	від	будь-якої	хвороби.	Але	найголовніше	те,	що	Він	також	
може	звільнити	і	від	духовної	хвороби,	яким	заражений	кожен	із	нас.	Бог	очищає	наше	
життя	від	гріхів,	адже	Він	дуже	нас	любить.	Потрібно	тільки	повірити	в	Нього	і	попросити	
Його	увійти	в	наше	життя.
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Вивчення золотого вірша: 
«Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб  гріхи нам простити, 

та  очистити нас від неправди всілякої» (1 Ів. 1:9).

Заздалегідь на аркуші паперу напишіть 
слова золотого вірша соком лимона. 
Під час заучування запаліть свічку 
і проведіть над вогнем аркуш із 
віршем, всі слова повинні проявитися 
(заздалегідь потренуйтеся).

 Покажіть дітям білий аркуш. 
 Погляньте на цей аркуш паперу. Він білий і чистий, на ньому немає жодної  
цяточки. Як аркуш паперу здається чистим, так і наше життя може здатися нам 
праведним, без недоліків і гріхів. Але як тільки світло Божої Істини висвітлює 
наше життя, ми бачимо, що воно недосконале, і ми потребуємо того, щоб Господь 
увійшов до нього і очистив від гріха. Білий аркуш - це життя, очищене Кров’ю 
Ісуса Христа. Чи хочемо ми, щоб і наше життя стало білішим від снігу і являло 
Любов Божу всім людям? Що ж для цього необхідно зробити? 
 Покажіть дітям слова, які проявилися на аркуші: “Коли ми свої гріхи 
визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити, та очистити нас 
від неправди всілякої» (1 Ів. 1:9).
 Шляхом багаторазового повторення вивчіть золотий вірш.

Запитання на закріплення

1. З	якою	державою	воювали	ізраїльтяни?	(Із Сирією).
2. Як	звали	воєначальника	сирійського	царства?	(Нааман).
3. Кого	сирійці	забрали	в	полон? (Маленьку дівчинку).
4. На	яку	хворобу	хворів	воєначальник	Нааман?	(На невиліковну хворобу - 
проказу).
5. Хто	розповів	Нааману	про	те,	що	є	зцілення?	(Його дружина, яка дізналася про 
це від дівчинки-служниці).
6. Що	зробив	Нааман?	(Він пішов спершу до свого царя, а потім цар сирійський 
послав його до Ізраїлю, до пророка).
7. Як	звали	Божого	пророка?	(Єлисей).
8. Що	сказав	Єлисей,	коли	приїхав	до	нього	сирійський	воєначальник?	(Він 
наказав Нааману зануритися сім разів у річку Йордан).
9. Чи	прислухався	Нааман	до	поради	пророка?	(Спершу він розгнівався і 
збирався повернутися додому, але потім слуги умовили його зануритися, що 
він і зробив).
10. Чи	отримав	воєначальник	Нааман	зцілення? (Так, отримав).

Приготуйте

⁕	Сік,	вичавлений	із	лимона	
⁕	Пензлик
⁕	Свічка
⁕	Сірники



В перед, до чистоти!

47День 3

Навички виживання

Творчість
Виріб «Підставка під чай»

Матеріали

⁕ CD
⁕	Синтепон
⁕	Тканина	
(бажано,	вирізати	круг	заздалегідь)
⁕	Круг	з	картону
⁕	Шнур
⁕	Ножиці
⁕	Клей	«Титан»
⁕	Голка	з	ниткою

Хід роботи

	 Наносимо	 небагато	 клею	 на	 диск	 і	
приклеюємо	синтепон.

1

	 Обрізаємо	зайвий	синтепон.	2

	 Коло	 з	 тканини	 прошиваємо	
великими	стібками,	починаючи	з	лицьового	
боку	 тканини.	 Залишаємо	 невеликі	 кінці	
нитки	з	обох	боків.

3

	 Диск	 кладемо	 синтепоном	 вниз	
на	 виворітний	 бік	 тканинного	 круга	
посередині.

4

	 Акуратно	 тягнемо	 обидва	 кінці	
нитки,	 стягуючи	 тканину	 навколо	 диска.	
Зав’язуємо	 вузлик	 (потрібна	 допомога	
лідера	або	сусіда)	і	обрізаємо	кінці	ниток.

5

	 У	 крузі	 з	 картону	 проробляємо	
дироколом	 дірочку	 і	 протягуємо	 шнурок.	
Зав’язуємо	на	кінцях,	щоб	вийшла	петелька.

6

1 2

3 4

5 6
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	 Наносимо	клей	на	картонний	круг	і	
приклеюємо	до	задньої	частини	підставки.	
Круг	 бажано	 притиснути	 рукою	 на	 кілька	
хвилин,	для	кращого	схоплювання.

7

	 За	 час	 творчості	 можна	 зробити	
дві	 таких	 підставки,	 адже	 чай	 завжди	
приємніше	пити	вдвох.	

8

7 8

Тематичні ігри

Гра «С піймай і залишися чистим»

Інвентар

⁕	Водяні	кульки	(50-70	штук)

Правила гри
Теплого	літнього	дня	можна	побавитися	
з	 дітьми	 у	 водяні	 кульки.	 Заздалегідь	
необхідно	 приготувати	 50-70	 кульок,	
наповнених	водою.	Діти	стають	у	коло.	

Ведучий	бере	одну	кульку	і	підкидає	її	високо	над	головою,	при	цьому	вигукуючи	ім’я	
одного	з	дітей.	Гравець,	чиє	ім’я	назвали,	повинен	спіймати	кульку.	Якщо	спіймав,	то	у	
нього	є	право	кинути	кульку	в	того,	хто	назвав	його	ім’я.	Потім	підкидає	вгору	іншу	кульку	
і	вигукує	ім’я	наступного	гравця.	Якщо	гравець	не	спіймав	кульки,	на	нього	проллється	
вода.	Завдання	дітей	-	спіймати	кульку	і	залишитися	«чистим»	(тобто	сухим).

P.S.	Малюкам	можна	прошити	тканинний	круг	заздалегідь.

Гра «Телепат»

Інвентар

⁕	Нічого	не	знадобиться

Правила гри
Ця	 гра	 буде	 асоціюватися	 з	 білим	
кольором.	 Один	 гравець	 виходить	
за	 двері	 (якщо	 ігри	 проводяться	 в	
приміщенні)	 або	 ж	 відходить	 на	 таку	

відстань,	щоб	нічого	не	почути.	В	цей	час	команда	вирішує,	який	предмет	він	повинен	
буде	відгадати.	Наприклад,		це	-	стілець.	Потім	гравець	повертається.	Команда	ставить	
запитання:	 «Це	 дерево?»,	 «Це	 небо?»,	 вказуючи	 на	 них.	 Гравець	 відповідає	 «так»	 або	
«ні».	Лідер	також	ставить	запитання.	Заздалегідь	лідер	повинен	домовитися	з	гравцем,	
який	відгадуватиме	предмети,	що	потрібний	предмет	йде	за	якимось	предметом	білого	
кольору.	 Завдання	 дітей	 із	 команди	 -	 зрозуміти,	 за	 якими	 критеріями	 він	 відгадує.	
Наприклад,	загадали	предмет	«черевик».	Лідер	ставить	якесь	запитання,	а	потім	запитує	
«Це	-	стіна?»,	вказуючи	на	білу	стіну.	Це	означає,	що	після	цього	буде	йти	задуманий	
предмет.
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Гра «Перлина з дна»

Правила гри
 Для	 гри	 знадобиться	 дві	 одноразові	

скляночки	 або	 дві	 одноразові	 глибокі	
тарілки.	 У	 них	 потрібно	 насипати	 рівну	
кількість	квасолі,	а	зверху	присипати	кавою	
(дрібного	 помелу,	 заварну	 або	 розчинну).	
Викличте	 двох	 гравців,	 дати	 палички	 для	

їжі	 і	 порожні	 тарілочки	 або	 скляночки.	 Їхнє	 завдання:	 за	 допомогою	паличок	дістати	
«перлини»	з	дна	в	порожню	ємність.

Висновок: часто	ми	потрапляємо	в	такі	ситуації,	коли	все	здається	суцільною	темною	
смугою,	але	Ісус	прийшов,	щоб	позбавити	нас	від	гріховного	бруду.

Інвентар

⁕	Одноразові	скляночки	(2	шт.)
⁕	Квасоля
⁕	Кава
⁕	Палички	для	суші

Гра «Сміттярі»

Правила гри
 Гра	 призначена	 для	 повторення	 золотого	

вірша.
 	 Приготуйте	дві	 коробки,	наповнені	

різними	предметами:	ручками,	м’ячиками,	
зім’ятим	 папером,	 гребінцями,	 тюбиками	
з	кремом	тощо.	Золотий	вірш	напишіть	на	
картках	 (кожне	 слово	 на	 окремій	 картці),	
прикріпіть	до	цукерок	 і	 також	покладіть	у	
коробки.

	 Також	потрібно	приготувати	ще	шість	невеликих	коробочок,	і	на	них	написати:	
«Потрібне»,	«Сміття»,	«Вірш»	(кожного	виду	по	дві	коробки).
	 Коробки	з	предметами	поставте	в	одному	кутку	класу	(на	іншому	боці	майданчика,	
якщо	урок	проходить	не	в	приміщенні)	на	відстані	3-5	метрів	один	від	одного,	а	шість	
інших	коробок	-	в	протилежному	кутку,	також	на	відстані		3-5	метрів	один	від	одного.	
Кожного	виду	треба	мати	по	одній	коробці.
	 Розділіть	 дітей	 на	 дві	 команди	 і	 вишикуйте	 їх	 у	 дві	 шеренги,	 один	 за	 одним	
навпроти	коробки	з	предметами.	Поясніть,	що	подібно	як	в	Японії	люди	сортують	сміття	
за	видами,	так	і	нам	потрібно	вміти	сортувати	вміст	коробки.
	 За	 сигналом	 лідера	 перші	 два	 гравці	 біжать	 кожен	 до	 своєї	 коробки,	 і,	 не	
дивлячись,	дістають	один	предмет.	Потім	із	цим	предметом	біжать	назад	і	кидають	його	в	
яку-небудь	із	трьох	коробок.	Після	цього	стають	у	кінець	шеренги.	І	так	повинна	пробігти	
кожна	дитина.	Після	того,	як	усі	предмети	будуть	розподілені,	кожна	команда	йде	до	
своїх	трьох	коробочок	із	надписами,	перевіряє,	чи	все	вони	правильно	розподілили,	а	з	
карток	складають	золотий	вірш.

Інвентар

⁕	Коробки	великі	(2	шт.)
⁕	Дрібні	предмети	
(ручки,	м’ячики,	зім’ятий	папір,	
гребінці,	крем...)
⁕	Цукерки
⁕	Коробочки	невеликих	
розмірів	(6	шт.)
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Японські ігри
Гра «Кінгьо-сукуй» ( «Виловлювання золотих рибок сачком»)

Правила гри
 Це	 -	 традиційна	 японська	 гра,	 в	 якій	

учаснику	потрібно	за	допомогою	невеликої	
округлої	 рамки	 виловити	 з	 басейну	
найбільшу	 кількість	 мальків	 риби.	 Іноді	
рибки	замінюють	на	пружні	кульки	або	ж	
мініатюри	 інших	 тварин.	 Кожен	 грає	 сам	

за	себе.	Основне	правило	полягає	в	тому,	щоб	гравець	за	допомогою	паперової	рамки,	
названої	«Пой»,	переніс	золотих	рибок	із	невеликого	басейну	до	власної	миски.

Інвентар

⁕	Округла	рамка
⁕	Басейн
⁕	Кульки	

Гра «Кагоме-Кагоме»

Інвентар

⁕	Нічого	не	знадобиться

Правила гри
Ця	 назва	 пов’язана	 з	 пісенькою	 з	 цієї	
гри.	 Одного	 з	 дітей	 вибирають	 на	 роль	
ведучого,	 він	 заплющує	 очі	 і	 сідає	
навпочіпки.	Решта	дітей	водять	навколо	

нього	хоровод	 і	 співають	 ігрову	пісню.	Коли	пісня	 закінчується,	 ведучий	називає	 ім’я	
того,	хто	стоїть	за	його	спиною	і,	якщо	він	відгадав,	ця	людина	його	замінює.

Гра «Тосенке» 
(дослівно «Задоволення кидати складене віяло»)

рухома японська гра з віялом.

Правила гри
 За	 допомогою	 віяла	 потрібно	 збити	 з	

дерев’яної	підставки	іграшку.	Грають	двоє.	
Подушки	для	 сидіння	 кладуть	на	 відстані	
двох	 метрів	 одна	 від	 одної,	 між	 ними	
ставлять	 дерев’яну	 підставку	 або	 коробку	

зі	 встановленою	 на	 ній	 іграшкою.	 Завдання	 гравця	 -	 сидячи	 на	 подушці,	 потрапити	
віялом	в	іграшку

Інвентар

⁕	Віяло	
⁕	Іграшка
⁕	Подушки	для	сидіння
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«Місіонерські новини» 

Повторення біблійної історії і золотого вірша 
 Оскільки	 Нааман	 був	 воєначальником,	 можна	 запропонувати	 дітям	 зібрати	
військо	 Наамана	 особливим	 чином.	 На	 іграшкових	 солдатиків	 прикріпити	 слова	
золотого	вірша.	Викликати	дітей	(по	2	людини	від	команди,	які	вміють	читати	і	знають	
вірш).	Завдання	дітей	-	скласти	вірш,	почергово	розклавши	слова	на	солдатиків.

Наочний приклад на повторення
(Показати дітям брудну ганчірку). Ця	
ганчірка	настільки	брудна,	що	незалежно	
від	того,	як	часто	я	її	перу	і	як	сильно	я	її	
тру,	вона	все	одно	залишається	брудною.	
Якщо	ми	добре	стежимо	за	своїми	речами,	
то	після	прання	вони	наче	нові,	ось	як	ця	

хустинка.	(Покажіть чисту носову хустинку).
	 Ми	з	вами	чимось	схожі	на	брудні	ганчірки	і	чисті	речі.	Я	не	кажу	про	той	бруд,	
який	можна	змити.	Я	веду	мову	про	бруд	у	середині	нас.	Це	погані	думки	і	почуття,	а	
також	погані	вчинки.	Подібні	речі	Бог	називає	гріхом.	Біблія	стверджує,	що	той,	у	кому	
живе	гріх,	не	може	бути	в	присутності	Бога.	Бог	настільки	чистий	і	святий,	що	навіть	не	
може	дивитися	на	гріх.	Ми	знаємо,	що	всі	згрішили.	Але	як	же	тоді	ми	можемо	жити	в	
мирі	з	Богом,	адже	Він	ненавидить	гріх?	Бог	усе	передбачив.	Коли	ми	приймаємо	Ісуса	
як	свого	Господа	 і	Спасителя,	Бог	прощає	нам	наші	 гріхи	 і	 відтепер	дивиться	на	них	
через	Ісуса.	Якщо	Ісус	живе	в	нашому	серці,	ми	–	нові	творіння,	народжені	згори.	Крім	
того,	Бог	дарує	нам	вічне	життя.	Це	означає,	що	ми	ніколи	не	помремо.

Гра «Їмо, як японці»

Правила гри
 Заздалегідь	 приготувати	 одноразові	

тарілочки,	 палички	 для	 їжі	 і	 упаковку	
арахісу	в	шоколаді	або	M	&	M’s.	Викликати	
по	 одній	 людині	 від	 команди.	 Арахіс	 або	
шоколадне	 драже	 висипати	 на	 тарілки	
(10-15	штук).	Дітям	дати	палички	для	їжі,	з	

допомогою	яких	вони	повинні	з’їсти	вміст	тарілки.	Хто	перший	впорається	із	завданням,	
той	і	переміг.

Інвентар

⁕	Одноразові	тарілки
⁕	Палички	для	суші
⁕	Цукерки-драже	(арахіс,	M	&	M’s)

Предмет

⁕	 Брудна	 ганчірка	 і	 чиста	
носова	хустинка
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Гра «Навпаки»

Інвентар

⁕	Верхній	одяг

Правила гри
А	 чи	 знаєте	 ви,	 що	 Японія	 –	 країна,	 де	
все	 робиться	 навпаки?	 Пальто	 подають	
жінки,	кермо	в	машині	-	праворуч,	сплять	
на	підлозі,	пишуть	згори	донизу.

Запропонуйте	дітям	одягти	одяг,	попередньо	вивернувши	його	навиворіт.

Підбиття підсумків дня   
		 Сьогодні	ми	з	вами	відвідали	ще	одну	цікаву	країну,	Японію,	про	яку	дізналися	
багато	 нового.	На	 біблійному	 уроці	ми	 вивчили	 історію	про	Наамана,	 якого	 за	 вірою	
маленької	 дівчинки	 Бог	 очистив	 від	 прокази.	 А	 чи	може	 Господь	 сьогодні	 зцілювати	
людей,	чи	це	було,	можливо,	тільки	в	ті	давні	часи?	Так,	Бог	має	силу	зцілити	і	очистити	
нас	від	будь-якої	хвороби,	від	будь-якого	гріха	-	варто	тільки	повірити	в	Нього	і	віддати	
Йому	своє	життя.

Молитва 
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Потрібно	 викликати	 дітей	 молодших	 груп	 і	 дати	 їм	 по	 газеті.	 Запропонуйте	 дітям	
покласти	газети	на	підлогу	і	провести	по	них	руками.	Нехай	діти	подивляться	на	свої	
руки.	Запитайте:	«Як	ви	почуваєтеся	з	такими	руками?	Чи	можна	порівняти	брудні	руки	
з	гріхом	у	повсякденному	житті?»

Місіонерське доручення

Повторення попереднього дня

Вікторина про Японію «Зрозумій мене» 
(для старших)

	 Викличте	 по	 парі	 дітей	 від	 двох	 старших	 груп.	 Один	 із	 пари,	 дивлячись	 на	
картинку,	повинен	пояснити	другому,	що	на	ній	зображено,	не	називаючи	конкретно.	
Друга	людина	в	парі	повинна	назвати	слово.	Підготуйте	по	5	картинок	для	кожної	пари.	
За	короткий	час	діти	повинні	пояснити	і	відгадати	слово.

	 ⁕	Суші
	 ⁕	Кімоно
	 ⁕	Орігамі
	 ⁕	Ікебана
	 ⁕	Чайна	церемонія	(чай)

Картинки 

⁕	Сакура
⁕	Віяло
⁕	Рис
⁕	Ієрогліфи
⁕	Карате

Наочний приклад “Я чистий”
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Слово представника Мексики
	 Добридень!	Мене	звуть	Рауль	Хіменос.	Я	є	представником	дивовижної	країни	з	
чудовими	пейзажами	і	цікавими	традиціями	-	Мексики.	 І	з	деякими	з	них	я	вас	зараз	
ознайомлю.

⁕	Мексика	-	це	держава	в	Північній	Америці.
⁕	Тут	живуть	понад	120	мільйонів	чоловік	-	це	11-е	місце	в	світі	за	населенням.
⁕	Майже	всі	спілкуються	лише	іспанською	і	тільки	дехто	-		індійською.
⁕	У	Мексиці	налічується	26	місць,	визнаних	ЮНЕСКО	світовою	спадщиною.	
Це	більше,	ніж	в	інших	країнах	-	Єгипті,	Греції,	Перу	та	Сполучених	Штатах.
⁕	Найбагатша	людина	в	світі	живе	в	Мексиці.	Це	Карслос	Слім,		його	капітал	
складає	70	мільярдів	доларів.
⁕	Мексика	є	батьківщиною		найсмачніших	і	поживних	ласощів	-	шоколаду.	
Мексиканська	 кухня	 також	 визнана	 світовою	 спадщиною.	 Мексика	
подарувала	світові	шоколад,	чилі	і	кукурудзу.
⁕	Одне	 з	найдавніших	дерев,	 аробол-де-тул,	росте	 в	Мексиці.	Йому	вже	2	
тис.	 років,	 висота	 дерева	 близько	 40	футів.	 Також	 	Мексика	 -	 батьківщина		
рідкісного	 безхвостого	 кролика	 (або	 «вулканічного	 кролика»),	 який	 живе	
поруч	із	мексиканськими	вулканами.
⁕	 Понад	 77	 відсотків	 видів	 кактусів,	 що	 ростуть	 у	 Мексиці,	 є	 ендеміками,	
тобто	їх	не	можна	знайти	в	жодному	іншому	куточку	світу.
⁕	Також	Мексика	є	найбільшим	виробником	срібла.
⁕	У	Мексиці	курсують	близько	60	тис.	таксі.	Це	світовий	рекорд.
⁕	90-95	відсотків	мексиканців	вважають	себе	релігійними	людьми.	Але	їхня	
релігійність	швидше	 поверхова.	 Так,	 наприклад,	 людина,	 яка	 належить	 до	
мексиканської	мафії,	вважаючи	себе	релігійною,	використовує	срібні	кулі	в	
зброї.

Факти 

	 Ось	така	дивовижна	ця	країна.	І	таким	релігійним	людям,	якими	є	мексиканці,	
для	 спасіння	необхідний	послух	Богові.	Хочу	розповісти	 вам	про	одну	жінку.	 Її	 звуть	
Ненсі	Девіс.	Ненсі	народилася	в	Америці,	але	дуже	багато	років	жила	в	Мексиці.	Вона	
разом	 із	 чоловіком	 вирішила,	що	 потрібно	 їхати	 в	Мексику	 і	 розповідати	 людям	про	
важливість	послуху	Господу	і	виконання	Його	заповідей.	Ненсі	Девіс	була	місіонером	
у	 Мексиці	 разом	 із	 чоловіком	 близько	 40	 років.	 Там,	 працюючи	 медсестрою,	 вона	
протягом	багатьох	років	допомагала	людям	 і	розповідала	про	Бога.	Одна	 із	заповідей	
Бога	-	хрещення.	Переїхавши	в	Мексику,	вони	бачили,	як	багато	людей	люблять	Бога	і,	
бажаючи	виконувати	Його	заповіді,	приймають	хрещення.	Про	важливість	цієї	заповіді	
сьогодні	ви	зможете	дізнатися	на	біблійному	уроці.
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Місіонерська школа

Золотий вірш

«Хто	увірує	й	охриститься,	
-	буде	спасенний,	а	хто	не	
ввірує,	-	засуджений	буде»	

(Мр.	16:16).

Мета

Спонукати	дітей	«робити	
кроки»	в	бік	Ісуса	Христа

Історія

Важлива	місія	Пилипа.	
Дії	8:26-40,	

Хрещення	Ісуса	
Мт.	3:13-17.

Мотивація
	 Необхідно	 підготувати	 невелику	 миску	 з	 водою	 і	 маленькі	 камінчики	 (гальку	
або	будь-які	інші)	бажано	за	кількістю	учнів	і	глечик	з	водою.	Камінці	потрібно	чимось	
забруднити	(що	легко	відмиється	водою).	Це	може	бути	фарба	акварель	або	зубна	паста	з	
якимось	відтінком.	Потім	запропонуйте	дітям	по	черзі	підійти	і	помити	камінчик	у	мисці.	
Вони	добре	відмиваються	від	фарби	або	пасти,	стають	чистими	і	наче	новенькими.	Що	
відбувається	під	час	миття	гальки	у	воді?	Можна	сказати,	що	камінці	ніби	знаходять	нове	
життя.	Те	ж	саме	відбувається,	коли	ми	виконуємо	Божу	волю.

Біблійна історія  
	 Покидаючи	 землю,	 Ісус	 Христос	 залишив	 Своїм	 учням	 повеління:	 «…Ідіть,	 і	
навчіть	 всі	 народи...»	 Учні	 виконали	це	 доручення,	 пішовши	проповідувати	про	 Ісуса	
Христа	 в	 усі	 кінці	 землі.	 Але	 представники	 синедріону	 стали	 переслідувати	 учнів	 і	
послідовників	 Христа.	 Багато	 віруючих,	 втікаючи	 від	 переслідувань,	 змінювали	місця	
проживання.	І	на	новому	місці	вони	знову	розповідали	про	Ісуса.	Багато	людей	вірили	
цій	звістці.	Віруючих	ставало	дедалі	більше.	Таким	чином,	церква	поширювалася	по	всій	
землі.
	 Під	час	 гоніння	на	єрусалимську	церкву	 її	 диякон	Пилип	утік	 з	Єрусалима	до	
Самарії.	Але	і	там	він	багатьом	людям	розповідав	про	Ісуса,	Який	був	розп’ятий	за	гріхи	
людства	і	воскрес	для	виправдання	кожного,	хто	повірить	у	Нього.
	 Одного	разу	Ангел	Господній	сказал	Пилипу:	«Встань	і	йди	на	південь,	на	дорогу,	
що	від	Єрусалиму	до	Гази	спускається,	порожня	вона».	Будучи	на	місці	Пилипа,	можна	
було	б	обуритися:	що	ж	робити	на	порожній	дорозі	людині,	яка	має	бажання	служити	
Богові	 і	розповідати	людям	про	Христа?	Але	Пилип	негайно	підкорився.	Він	вирушив	
у	вказане	місце,	на	дорогу	від	Єрусалима	до	Гази.	Там	йому	не	довелося	довго	чекати	
того,	заради	кого	Господь	спрямував	його	на	цю	порожню	дорогу.	Він	там	був	не	єдиним	
мандрівником.	На	південь,	у	напрямку	Ефіопії,	їхала	царська	колісниця.	Це	повертався	
додому	вельможа	ефіопської	цариці.	Він	повертався	з	Єрусалима,	куди	приїжджав	на	
поклоніння	Богові.	В	його	руках	була	Книга	пророка	Ісаї.	Він,	сидячи	на	багатій	колісниці,	
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уважно	вчитувався	в	кожне	слово.	Але,	на	жаль,	нічого	не	міг	зрозуміти.
	 Пилип	почув	голос:	«Підійди	до	цієї	колісниці».	Тож	він	підбіг	і	почув,	що	скопець	
(євнух)	читає	Книгу	пророка	Ісаї,	тож	сказав:	«Чи	розумієш	ти,	що	читаєш?»	Той	відповів:	
«Як	я	можу	розуміти,	якщо	ніхто	не	навчив	мене	цього?»	Йому	не	було	соромно	зізнатися	
в	 тому,	що	 він,	 багата	людина,	не	розуміє	 слів	Писання.	Вельможа	попросив	Пилипа	
сісти	і	їхати	з	ним.	А	місце	з	Біблії,	яке	він	читав,	було	таке:	«Як	ягня	був	проваджений	
Він	на	заколення,	й	як	овечка	перед	стрижіями	своїми	мовчить,	так	і	Він	не	відкривав	
Своїх	уст...	Від	утиску	й	суду	Він	забраний	був,	і	хто	збагне	Його	рід?	Бо	з	краю	живих	Він	
відірваний	був...»	(Іс.	53:7-8).
	 Євнух	 (вельможа)	 звернувся	до	Пилипа:	 «Благаю	тебе,	 -	це	про	кого	 говорить	
пророк?	Чи	про	себе,	чи	про	іншого	кого?»	Пилип	почав	пояснювати,	що	це	про	Ісуса,	
і	благовістив	йому	про	Нього.	Ніколи	раніше	вельможа	не	чув	про	Ісуса,	тому	він	дуже	
уважно	 слухав	Пилипа.	Пилип	 побачив,	що	 перед	 ним	 людина,	 яка	щиро	 хоче	 стати	
християнином.
	 А	тим	часом	вони	під’їхали	до	води.	І	озвався	скопець:	«Ось	вода.	Що	мені	заважає	
христитись?»	А	Пилип	відказав:	«Якщо	віруєш	із	повного	серця,	то	можна».	Він	сказав	у	
відповідь:	«Я	вірую,	що	Ісус	Христос	-	то	Син	Божий».	І	наказав	зупинити	колісницю,	і	
увійшли	обидва	-	Пилип	та	скопець	-	у	воду,	і	Пилип	охрестив	його.
	 Коли	ж	вони	вийшли	з	води,	Дух	Господній	забрав	Пилипа.	Євнух	більше	вже	не	
бачив	його.	Але	в	цьому	не	було	нічого	страшного,	тому	що	вельможа	вже	не	потребував	
Пилипа.	Він	прийняв	Христа	як	свого	Господа	і,	радіючи,	продовжив	свій	шлях	додому.
Так	 Господь	 навернув	 поганина	 з	 Африки,	 і	 цим	 підтвердилося,	що	 Бог	 не	 дивиться	
на	 обличчя	 людини,	 його	 країну	 чи	 націю,	 але	 «кожен,	 хто	 покличе	 ім’я	 Господнє,	 -	
спасеться».
	 Хрещення	-	це	обітниця	Богові	доброго	сумління,	дотримання	Його	заповідей,	
послух	Йому.	Щиро	віруюча	в	Ісуса	людина	буде	всім	серцем	прагнути	до	хрещення.
	 За	досить	короткий	час	поганин-ефіоплянин,	який	давно	вже	виявляв	інтерес	до	
Слова	Божого,	зміг	зрозуміти	Божественний	план	спасіння	і	повірив	у	Христа.
	 Так	людина	змогла	відповісти	на	Божий	заклик	і	повністю	змінити	свою	долю.	
Хрещення	стало	його	першим	рішучим	кроком	на	шляху	до	вічного	життя:	«Хто	увірує	й	
охриститься,	-	буде	спасенний;	а	хто	не	увірує,	засуджений	буде»	(Мр.	16:16).
	 Сам	Господь	 Ісус,	перед	тим	як	почав	Своє	земне	служіння,	дав	нам	приклад,	
коли	хрестився	в	річці	Йордан.	Ось	як	описує	цю	особливу	подію	Біблія:	«Тоді	прибуває	
Ісус	із	Галілеї	понад	Йордан	до	Івана,	щоб	христитись	від	нього.	Але	перешкоджав	він	
Йому	й	говорив:	«Я	повинен	христитись	від	Тебе,	і	чи	Тобі	йти	до	мене?»	А	Ісус	відповів	
і	 сказав	 	йому:	 «Допусти	це	 тепер,	 бо	 так	 годиться	нам	виповнити	усю	правду».	Тоді	
допустив	він	Його.	І	охристившись,	Ісус	зараз	вийшов	із	води.	І	ось	небо	розкрилось,	і	
побачив	Іван	Духа	Божого,	що	спускався,	як	голуб,	і	сходив	на	Нього.	І	ось	голос	почувся	
із	неба:	«Це	Син	Мій	Улюблений,	що	Його	Я	вподобав»	(Мт.	3:	13-17).
Якщо	людина	щиро	вірить	у	те,	що	Ісус	є	Господь,	то	обов’язковим	наступним	кроком,	
який	підтверджує	його	віру	в	Господа,	має	бути	хрещення.	Прийнявши	хрещення,	люди	
свідчать	про	те,	що	єдиною	їхньою	метою	стає	нове	життя	–	життя	і	святість	для	Господа.
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Вивчення золотого вірша: 
«Хто увірує й охриститься, - буде спасенний; а хто не увірує, засуджений буде» 

(Мр. 16:16).

	 Виріжте	«сліди»	з	блакитного	паперу,	напишіть	на	кожному	по	слову	з	золотого	
вірша,	розкладіть	їх	хаотично	на	столі.	Діти	повинні	викласти	доріжку	зі	слідів	так,	щоб	
вийшов	вірш.

Запитання на закріплення

1. Як	характеризується	дорога,	на	яку	ангел	послав	Пилипа?	(З Єрусалима до 
Гази спускається, порожня вона).
2. Ким	був	ефіоплянин?	(Скопець, вельможа цариці ефіопської, захисник її 
скарбів).
3. Яку	книгу	читав	вельможа?	(Книгу пророка Ісаї).
4. Що	сказав	Дух	Пилипові?	(«Підійди, та й пристань до цього повозу»).
5. Яка	подія	сталася,	коли	колісниця	під’їхала	до	води?	(Пилип охрестив 
скопця).
6. Що	таке	хрещення?	Що	воно	означає?	(Хрещення - це обітниця Богові 
доброго сумління, дотримання Його заповідей, послух Йому).
7. Чи	приймав	Ісус	Христос	хрещення?	Навіщо?	(Так, приймав. Перед тим як 
почати Своє земне служіння, Ісус подав нам приклад, коли хрестився).
8.	Де	хрестився	Ісус	Христос?	(У річці Йордан).
9. Що	потрібно	зробити,	щоб	охреститися?	(Вірити в Господа Ісуса Христа і 
прийняти Його).
10. Чому	люди	повинні	приймати	хрещення?	(Хрещення - це обітниця Богові 
доброго сумління, дотримання Його заповідей, послух Йому).
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Навички виживання

Творчість
Виріб «Конверт - лист місіонера»

Матеріали

⁕	Конверт
⁕	Шаблони	або	готові	деталі	з	
коричневого	паперу	(круг,	дві	
смужки,	ручка	валізки)
⁕	Прикраси	(марки,	паперовий	
скотч,	квиточки)
⁕	Клей,	ножиці
⁕	Чистий	аркуш	паперу	

Хід роботи

	 Розрізаємо	круг	на	4	частини.	1
	 Приклеюємо	 розрізані	 частини	
круга	в	кути	конверта.	Деталь	-	ручка	вгорі	
конверта	 (де	 клапан).	 Дві	 смужки	 поперек	
конверта.	Виходить	чемоданчик.

2

	 Прикрашаємо	 конверт-валізу	
марками,	 смужками	 паперового	 скотча,	
квиточками,	 штампами	 за	 тематикою	
«подорожі».	

3

	 Роздаємо	дітям	аркуші	білого	паперу	
з	 проханням	 написати	 лист	 зі	 словами	
підтримки	 і	 підбадьорення	 місіонерів	
в	 інших	 країнах.	 Меншим	 дітям	 можна	
запропонувати	 намалювати	 малюнок	
рідного	дому,	родини.

4

	 Листи	 вкласти	 в	 конверт	 і	 віддати	
кокретному	місіонеру	або	в	місію.	

5

5

3 4

1 2
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Тематичні ігри

Гра «Гігантський скраббл у басейні»

Правила гри
Візьміть	 кілька	 наборів	 губок	 для	 миття	
посуду	 і	 напишіть	 маркером	 на	 кожній	 із	
них	 по	 букві.	 Губки	 покладіть	 у	 басейн	 із	
водою.	Розділіть	гравців	на	дві-три	команди.	
Ведучий	каже	слово.	За	командою	ведучого	
гравці	по	одній	людині	від	команди	біжать	

до	басейну,	беруть	необхідну	букву	і	повертаються	до	команди,	далі	біжить	друга	людина,	
бере	наступну	букву	і	т.д.,	поки	не	буде	складено	слово.	В	ході	гри	діти	повинні	скласти	
слова,	пов’язані	з	біблійною	історією.	Наприклад,	колісниця,	хрещення,	Біблія	і	т.д.	Гра	
повинна	проводитися	в	швидкому	темпі,	тому	що	літери	на	губках	можуть	розпливатися	
на	воді!	Від	цього	гра	набуває	особливого	колориту!

Інвентар

⁕	Губки	для	миття	посуду
⁕	Маркери
⁕	Басейн	із	водою	(миска,	таз)

Гра «В одяні бомби»

Інвентар

⁕	Водяні	кульки	
(водяні	бомбочки)

Правила гри
Заздалегідь	 наповніть	 велику	 кількість	
маленьких	повітряних	кульок	водою.	Гравці	
повинні	стати	в	коло.	Виберіть	ведучого.	Він	
бере	в	руки	кулю,	«водяну	бомбу»,	підкидає	

її	 якомога	 вище	 вгору	 і	 вигукує	 ім’я	 одного	 з	 учасників.	 Той,	 у	 свою	 чергу,	 повинен	
поспішити	 спіймати	 кулю,	 перш	ніж	 вона	 торкнеться	 землі,	щоб	 не	 луснути	 («бомба	
вибухне!»).	Впіймавши	кулю,	учасник	стає	наступним	ведучим	і	т.д.	-	до	тих	пір,	поки	
«бомба	не	вибухне».

Гра «В одонос» 

Інвентар

⁕	Одноразові	тарілки

Правила гри
У	 стародавні	 часи,	 коли	 ще	 не	 винайшли	
водогін,	 була	 така	 професія	 -	 водонос.	
Учасники	 естафети	 -	 команди	 «посудин»	
-	 повинні	 за	 заданий	 час	 донести	 до	

обумовленого	місця	наповнену	по	вінця	тарілку	(або	іншу	невелику	ємність),	прагнучи	
при	 цьому	 не	 розхлюпати	 ні	 краплі,	 повернутися	 до	 команди	 і	 передати	 тарілку	
наступному	гравцеві.	Виграє	команда,	в	тарілці	якої	залишиться	більше	води.
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Гра «Поливання квітів»

Правила гри
Порожні	 банки	 (3-4	 штуки,	 найкраще	
літрові)	 встановити	 за	 лінією	руху	 команд.	
Команди	 шикуються	 на	 старті,	 поруч	 із	
кожною	 -	 відро	 води.	 Перший	 гравець	
кожної	 команди	 за	 сигналом	 ведучого	
набирає	 воду	 в	 одноразовий	 стаканчик	 і	

біжить	«поливати	квіти».	Він	повинен	постаратися	розподілити	воду	у	банках	рівномірно.	
Коли	всі	«квіти»	политі,	гравець	добігає	до	поворотної	відмітки,	повертається	і	передає	
стакан	наступному	гравцеві.	Оцінюється	не	лише	те,	яка	команда	швидше	«поллє	квіти»,	
а	й	рівномірність	наповнення	банок.
 Старшим дітям можна ускладнити завдання, зробивши в одноразових 
стаканчиках невеликі дірочки на дні.

Інвентар

⁕	Банки	(1	літр)
⁕	Відро	з	водою
⁕	Одноразові	стаканчики

Гра «Меліоратори»

Інвентар

⁕	Тарілки	з	водою

Правила гри
Одне	 із	 завдань	 цієї	 професії	 -	 осушення	
боліт.	 Команди	 стоять	 на	 лінії	 старту.	 Біля	
поворотної	 позначки	 -	 тарілки	 з	 водою.	
Це	 і	 є	 «болото»,	 яке	 належить	 осушити.	 За	

сигналом	 перший	 гравець	 кожної	 команди	 біжить	 до	 тарілки	 і	 щосили	 дме	 на	 воду,	
намагаючись,	 щоб	 вона	 вихлюпнула,	 повертається	 і	 передає	 естафету	 наступному.	
Виграє	команда,	яка	першою	«видме»	воду	з	тарілки,	тобто	«осушить	болото».

Гра «Дай пити верблюдові»

Правила гри
Для	конкурсу	приготуйте	два	відра	з	водою	
і	дві	жердини,	на	яких	встановлені	картонні	
маски	 верблюдів	 з	 отворами	 діаметром	
4-5	 см.	 Під	 отворами	 кріпляться	 будь-які	
ємності	 (банки,	 пластикові	 пляшки	 тощо).	
Завдання	 гравців	 -	 зачерпнути	 ложкою	

воду	з	відра,	добігти	до	жердини,	«напоїти	верблюда»	і	повернутися	назад.	Перемагає	
команда,	в	чиїй	ємності	виявилося	більше	води.

Інвентар

⁕	Иідра	-	2	шт.
⁕	Картонні	маски	верблюдів
⁕	Банки,	пластикові	пляшки
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Мексиканські ігри
Гра «Піньята»

Правила гри
Піньяту	 необхідно	 виготовити	 ще	
до	 початку	 табору.	 Підвісьте	 її	 на	
доступному	 для	 дітей	 рівні	 (висоті),	
приготуйте	 пластмасову	 іграшкову	 биту	 (її	 можна	 замінити	 будь-яким	 предметом,	
відповідним	для	биття	піньяти).	По	черзі	кожна	дитина	вдаряє	піньяту,	допоки	вона	не	
буде	розбита.

Порядок виготовлення піньяти
 Надуйте кульку. Від розміру кульки буде залежати розмір піньяти. 
Наріжте газети на смужки завширшки 1-2 см і завдовжки близько 20 см. Можна 
брати і інші розміри за необхідності. Тепер потрібно обклеїти кульку кількома 
шарами газетних смужок. Шарів потрібно зробити щонайменше 3. Для  міцнішої 
піньяти рекомендовано зробити 4-5 шарів. Змастіть поверхню щільним шаром 
клейстеру, прикладіть смужку. Далі накладайте смужки на заздалегідь змащену 
клейстером поверхню. Кожному шару потрібно дати висохнути хоча б кілька годин. 
Орієнтуватися треба на повне висихання шару – він повинен стати світлішим і 
твердішим. Кожен шар просихає довше від попереднього. Саме тому так багато часу 
йде на створення піньяти. Після того як всі шари висохнуть, проріжте в піньяті 
отвір, який дозволить дістати кульку і надалі покласти цукерки та дрібні призи (тому 
зробіть його хоча б сантиметрів 6 в діаметрі, можна й більше). Можна прорізати 
дірку ножем, а можна - гострими ножицями. Вирізану частину не пошкоджуйте і не 
викидайте. Проколіть кульку і обережно дістаньте її через залишений отвір. Після 
того як кульку дістанете, засипте в піньяту приємні дрібниці. Отвір заклейте за 
допомогою паперового скотча і збереженої “кришечки”. Можна обмотати навколо 
піньяти кілька шарів скотча, зробивши петельку. А можна прорізати невеликі 
дірочки поруч з основним отвором і протягнути крізь них щільну стрічку. Але це 
треба робити перед закриттям отвору. Готову піньяту пофарбуйте і прикрасьте 
нарізаними смужками крепового паперу.

Інвентар

⁕	Старі	газети	
⁕	Повітряна	кулька
⁕	Пензлик
⁕	Ножиці	
⁕	Фарби
⁕	Кольоровий	папір
⁕	Скотч
⁕	Паперовий	скотч
⁕	Клей	ПВА
⁕	Клейстер:	борошно,	
вода	(пропорція	1:1),	сіль	з	
розрахунку	1	ст.	л.	на	склянку
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«Місіонерські новини» 

Повторення біблійної історії і золотого вірша 
 (Покажіть гру «Лото»).	Ця	 гра	називається	 «Лото».	Хто	 з	 вас	 знає,	 як	 грати	в	
лото?	Для	тих,	хто	не	знає,	як	грати	в	цю	гру,	є	список	правил.	Я	можу	прочитати	вам	
деякі		пункти.		(Прочитайте деякі правила).	Цікаво,	правдаж?	Коли	хтось	розповість	або	
прочитає	вам	правила,	відразу	стає	зрозуміло,	як	потрібно	грати	в	гру.
	 А	ось	ще	одна	гра.	(Покажіть гру «Доміно»).	Ця	гра	називається	«Доміно».	Хто	з	
вас	вміє	грати	в	цю	гру?	Для	тих,	хто	не	вміє	грати,	я	прочитаю	правила.	(Прочитайте 
кілька правил).	 Цікаво,	 правда	 ж?	 Коли	 хтось	 розповість	 або	 прочитає	 правила	 гри,	
відразу	стає	зрозуміло,	як	грати	в	цю	гру.
 (Так продовжуйте, якщо у вас є ще ігри, але намагайтеся не затягувати).
Для	 всіх	 ігор	 є	 свої	 правила.	 Якщо	 ви	 не	 знаєте,	 як	 грати	 в	 ту	 чи	 іншу	 гру,	 просто	
прочитайте	правила	або	попросіть	когось	розповісти	вам.	Тоді	можна	грати.
	 Хто-небудь	із	вас	грав	у	лото,	не	читаючи	правил?	Швидше	за	все,	хтось	розповів	
вам,	як	потрібно	грати,	правильно?	Так	буває	дуже	часто.	Хтось	просто	розповідає	вам,	
як	потрібно	грати,	і	ви	граєте.
	 Але	у	кожної	гри	завжди	є	свої	правила.	 (Покажіть інструкцію).	Ось	на	цьому	
аркуші	написані	правила	гри	в	лото.
	 А	 де	 написано	 правила,	 за	 якими	 повинні	 жити	 всі	 люди?	 (Візьміть Біблію 
і зробіть паузу для відповідей).	Правильно,	в	Біблії!	Бог	вчить	нас	у	Біблії,	як	потрібно	
жити.	Бог	дав	нам	правила	життя.
	 Не	можна	вбивати.	Не	можна	красти.	Потрібно	любити	один	одного.	Це	лише	
деякі	 правила.	 Ви	 знаєте	 інші?	 (Зробіть паузу для відповідей і повторюйте кожну 
відповідь, сказану  дітьми). Чого	 Ісус	 навчав	 нас?	 Ми	 повинні	 бути	 добрими.	 Ми	 не	
повинні	бути	жадібними.	Ми	повинні	любити	один	одного.
	 Точне	виконання	правил	допоможе	нам	правильно	і	чесно	грати,	без	помилок	
і	порушень.	Так	і	хрещенням	християни	виконують	правила,	дані	Богом,	тому	що	Його	
заповідь	-	повірити	і	охреститися.	Цим	люди	показують,	що	уклали		з	ним	заповіт,	тобто	
договір,	і	чесно	виконуватимуть	його,	не	порушуючи.

 Повторення золотого вірша
	 Заздалегідь	на	окремих	папірцях	напишіть	по	слову	з	золотого	вірша:	«Хто	увірує	
й	охриститься,	-	буде	спасенний…»	(Мр.	16:16).	Складіть	папірці	в	коробочки	з-під	кіндер-
сюрпризу.	Необхідно	15	коробочок.
	 Викличте	охочих	15	осіб.	Запропонуйте	дітям	виловити	в	тазику	(відрі)	коробочки	
з-під	 кіндер-сюрпризу.	Дістаньте	папірці	 зі	 словами	 золотого	 вірша	 і	 вишикуйте	 так,	
щоб	кожне	слово	вірша	було	на	своєму	місці.
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Гра «Відгадай шоколадку»

Правила гри
Оскільки	Мексику	 вважають	батьківщиною	
шоколаду,	можна	провести	 такий	 конкурс.	
Заздалегідь	придбати	шоколадні	батончики	
на	 зразок	 «Снікерс»,	 «Марс»,	 «Баунті»,	
«Джек»,	 «Лайн»	 тощо.	 Порізати	 батончики	
на	 невеликі	 шматочки	 і	 покласти	 кожен	
розрізаний	 батончик	 на	 окрему	 тарілку.	
Тарілки	потрібно	пронумерувати.	Викликати	

дітей,	які	вміють	писати	(до	10	осіб).	Дати	кожному	гравцеві	аркуш,	ручку	і	зубочистку.	За	
командою	ведучого	діти	за	чергою	нанизують	на	зубочистку	по	шматочку	шоколадного	
батончика	 з	 кожної	 тарілки	 і	 смакують.	 Після	 того	 як	 батончик	 розпізнаний,	 гравці	
повинні	записати	на	аркушику,	якому	номеру	(на	тарілці)	відповідає	певний	шоколадний	
батончик.
	 Переможцю	можна	вручити	приз	у	вигляді	набору	шоколадок.

Інвентар

⁕	шоколадні	батончики
⁕	одноразові	тарілки
⁕	аркуші	паперу
⁕	ручки
⁕	зубочистки

Зустріч із чинним місіонером
	 Цього	дня	ми	рекомендуємо	запросити	до	табору	реальну	людину,	яка	була	на	
зовнішній	місії,	або	пастора	церкви.	Місіонер		розповість	про	своє	місіонерське	життя,	
а	після	цього	діти	можуть	поставити	йому	запитання.	По	закінченні	бесіди	координатор	
табору	 передає	 листи	 і	 малюнки	 дітей,	 які	 були	 виконані	 	 цього	 дня	 на	 «Творчій	
активності»	на	знак	підтримки	місіонерів	дітьми.

Підбиття підсумків дня   
	 Хрещення	-	Боже	повеління,	під	час	якого	людина	дає	обіцянку	вірності	Богу.	
Людина	 вирішує	 йти	 слідами	 Ісуса,	 пообіцявши	 залишатися	 Йому	 вірним	 до	 кінця.
Через	хрещення	людина	відверто	заявляє	собі,	людям,	небу	і	Богові,		що		твердо	вирішила	
більше	 не	 повертатися	 до	 колишнього	 гріховного	життя.	 Людина	 померла	 для	 гріха.
У	 людини	 відбувається	 зміна	 в	 житті,	 переоцінка	 цінностей,	 усвідомлення	 свого	
гріховного	стану.	 І	до	такого	розуміння	кожен	приходить	від	почутого	Слова	Божого.	
У	людини	зароджується	віра	в	те,	що	це істина, і вона твердо вирішує жити новим, 
угодним Богу життям.
   
Молитва
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Місіонерське доручення

Повторення попереднього дня
 (Розставте на столі предмети з етикетками так, щоб їх бачили діти. 
Запитайте, навіщо потрібна етикетка). Етикетка	потрібна,	щоб	знати,	що	це	за	товар.	
Так	само	відбувається	і	під	час	хрещення:	Ісус	наче	позначає	людей,	які	вірять	у	Нього,	
етикеткою.	Щоправда,	Він	позначає	невидимою	етикеткою	-	Святим	Духом.
1. Що	 таке	 хрещення?	 Що	 воно	 	 означає?	 (Хрещення - це обітниця Богові доброго 
сумління, дотримання Його заповідей, послух Йому).
2. Що	потрібно	зробити,	щоб	хреститися?	(Вірити в Господа Ісуса Христа і прийняти 
Його).

Гра «Літератор»
Правила гри
Заздалегідь	 підготуйте	 три	 листівки,	
розрізавши	 їх	 навпіл.	 На	 одній	 частині	
листівки	 необхідно	 написати	 початок	
чотиривірша	 про	 хрещення,	 на	 другій	 -	
продовження.	 Роздайте	 листівки	 в	 залі	 і	

запропонуйте	тим,	у	кого	початок	вірша,	знайти	продовження.	Перші	зачитують,	а	другі	
уважно	слухають	і	намагаються	за	римою	здогадатися	про	продовження.
Можливі	варіанти	віршів	(за бажанням список можна доповнити).

Коли	Христос	Сам	хрещення	приймав,
На	плечі	голуб	білий	опустився…
…	Він	Божу	волю	людям	сповіщав,

Щоб	перед	Спасом	кожен	з	нас	схилився.

Ти	сьогодні	вступаєш	в	завіт,
Серце	Богу	навіки	вручаєш…

…Вірним	буть	до	кінця	своїх	літ
Ти	від	серця	Йому	обіцяєш.

Небо	зараз,	мій	друже,	відкрито,
Хрест	–	це	надія	для	всіх…

…Хрещенням	ми	в	цьому	світі
Стратили,	вбили	свій	гріх.

	 Викличте	дітей,	які	могли	правильно	скласти	вірші,	 і	 запропонуйте	 їм	згадати	
золотий	вірш	минулого	дня:	«Хто	увірує	й	охриститься,	-	буде	спасенний,	а	хто	не	ввірує	
–	засуджений	буде»	(Мр.	16:16).

Інвентар

⁕	Листівки	(3	шт.)

1

2

3
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Слово «місіонера в Австралії»
	 Привіт,	 друзі!	 Мене	 звуть	 Джон	 Патон.	 Я	 народився	 1824	 року	 в	 Шотландії	 в	
досить	заможній	родині,	мені	дуже	подобалося	життя	в	Шотландії,	але	я	хотів,	як	Павло,	
розповідати	поганам	про	Бога,	тому	моє	бажання	було	нести	Євангеліє	тим,	хто	живе	
у	 темряві	 ідолопоклонства	 -	 народам	 Південного	 моря.	 Ця	 місіонерська	 діяльність	
була	нелегкою	і	вкрай	небезпечною,	оскільки	місцеві	племена	були	дуже	розлючені	 і	
ненавиділи	білих.	Але	я	довіряв	Тому,	Хто	послав	мене	і	керував	мною,	тому	й	побував	
у	багатьох	місцях	Австралії.	А	результатом	моєї	місіонерської	діяльності	стало	те,	що	
багато	корінних	мешканців	цього	континенту	повірили	в	Бога.
	 Австралія	-	це	прекрасна	і	дивовижна	країна,	яку	я	дуже	полюбив,	тому	сьогодні		
розповім	кілька	цікавих	фактів	про	неї.

⁕	Австралія	є	країною,	островом	і	материком	одночасно.
⁕	Столицею	Австралії	є	місто	Канберра.	Це	місто	побудували	спеціально,	щоб	зробити	
столицею,	 основною	 причиною	 слугувало	 те,	 що	 в	 Австралії	 є	 два	 величезних	 міста,	
Сідней	 і	 Мельбурн,	 але	 було	 складно	 вирішити,	 яке	 з	 них	 зробити	 столицею,	 тому	
з’явилася	Канберра,	яка	розташувалася	між	цими	найбільшими	містами.
⁕	 У	 1770	 році,	 коли	 Джеймс	 Кук	 зі	 своєю	 командою	 зупинився	 біля	 східних	 берегів	
Австралії,	він	проголосив	Новий	Південний	Уельс	(так	він	охрестив	Австралію)	володінням	
англійського	короля.
⁕	 Після	 виявлення	 британцями	 австралійського	 континенту	 було	 вирішено	
використовувати	його	як	місце	ув’язнення	для	тисяч	злочинців.
⁕	В	Австралії	мешкає	найдивніша	тварина,	у	якої	є	сумка	на	животику,	де	вона	носить	
своїх	дитинчат.	Ви	здогадалися,	як	звуть	тваринку?	Це	-	кенгуру!
⁕	Цікаво,	що	коли	європейці	вперше	побачили	кенгуру,	вони	запитали	в	аборигенів:	«А	
що	це	 тут	 у	 вас	 за	 дивні	 звірі,	 які	 стрибають?»	Аборигени	 відповідали:	 «Кенгуру»,	 	що	
означало	«Не	розуміємо!»
⁕	В	Австралії	є	найдовший	паркан	-	це	спеціальний	паркан	для	захисту	від	шкідників	-	
собак	Дінго.
⁕	 В	 Австралії	 найбільше	 овець,	 кенгуру,	 кроликів,	 тому	 там	 розташоване	 найбільше	
пасовище	в	світі.
⁕	 У	 Тасманії	 (однієї	 з	 областей	 континенту)	 найчистіше	 у	 світі	 повітря,	 а	 пісок	 пляжу	
Hyams	 (Хаямс),	 розташованого	 на	 березі	 затоки	 Джерсі,	 занесений	 в	 Книгу	 рекордів	
Гіннеса	як	найбіліший	у	світі.
⁕	Більшу	частину	території	країни	займають	великі	пустелі	і	низовинні	території.	Проте	
європейці	неофіційно	називали	Австралію	«зеленим	континентом»,	 тому	що	справжні	
густі	ліси	ростуть	уздовж	узбережжя	і	саме	їх	бачать	мандрівники	в	першу	чергу.
⁕	Оскільки	континент	майже	завжди	перебуває	в	ізоляції	від	інших	частин	земної	кулі,	
його	рослинний	світ	унікальний.	З	12	тисяч	видів	рослин	9	тисяч	можна	побачити	тільки	
в	Австралії.

Факти 

	 Скажіть,	а	чи	легко	відразу	виростити	прекрасні	рослини	або	величезні	дерева?	
(Ні).	Що	потрібно,	щоб	дерева	ставали	могутніми	 і	приносили	плоди,	а	рослини	були	
зеленими?	 (Удобрювати, поливати, піклуватися).	 А	 що	 потрібно	 людині,	 щоб	 вона	
жила,	 зростала	 здоровою	 і	 красивою?	 (Їсти, пити, займатися спортом).	 Сьогодні	
на	біблійному	уроці	ви	дізнаєтеся	про	особливий	вид	росту,	який	є	важливим	у	житті	
віруючої	людини.
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Місіонерська школа

Золотий вірш

«Уважай	на	самого	себе	та	
на	науку,	тримайся	цього.		
Бо	чинячи	так,	ти	спасеш	і	
самого	себе,	і	тих,	хто	тебе		

слухає!»	(1	Тим.	4:16).

Мета

Спонукати	дітей	
розвиватися,	приносячи	

добрі	плоди

Історія

«Метаморфоза»	Павла.
Дії	9:1-18

Мотивація
	 Заздалегідь	приготуйте	землю	і	насіння.	На	уроці	запропонуйте	дітям	посадити	
насіннячко.	Якщо	у	вас	є	можливість,	то	можна	дати	кожній	дитині	склянку	з	землею,	
рукавички	і	насіння.	Посадіть,	полийте,	відставте	вбік		і	скажіть:	«Чудово,	в	кінці	уроку	
будемо	лузати	насіння...»
	 Діти	 будуть	 здивовані	 і	 почнуть	 пояснювати,	 що	 до	 кінця	 уроку	 насіння	 не	
виросте.
	 Поставте	 запитання:	 «Чому?	 	Ми	ж	 посадили	 і	 полили...	 А	що,	 воно	 не	 може	
вирости	за	2	години?»
	 Поміркуйте	з	дітьми	на	цю	тему	і	підбийте	підсумок.
	 Отже,	щоб	щось	 виросло,	 потрібен	 час,	 терпіння,	 умови	 (сонце	 і	 вода).	 Якраз	
сьогодні	ми	поговоримо	про	зростання,	тільки	не	фізичне,	а	духовне.
	 Коли	 ми	 ростемо	 фізично,	 то	 будуть	 видними	 зміни:	 людина	 стає	 вищою,	
сильнішою,	розумнішою...	(Запропонуйте	дітям	продовжити	цей	перелік).
	 Коли	людина	росте	духовно,	то	зміни	теж	видно.	Тільки	зміни	будуть	не	фізичні,	
а	їх	буде	видно	в	нашому	мінливому	характері,	в	нашому	ставленні		до	інших	людей,	у	
здатності	приймати	правильні	рішення.

Біблійна історія  
	 У	книзі	Дії	святих	апостолів	ми	знайомимося	з	людиною,	життя	якої	одного	разу	
дуже	змінилася.	Цього	чоловіка	звали	Савлом,	він	був	виходцем	із	гарної	родини,	досить	
освіченим,	навчався	у	найзнаменитіших	учителів	 того	часу,	 але	ненавидів	християн	 і	
всіляко	 їх	 переслідував.	 Найдивовижніше	 те,	 що	 він	 думав,	 начебто	 таким	 чином	
догоджає	Богові.
	 Одного	разу	в	його	житті	щось	сталося.	Савл,	довідавшись,	що	в	місті	Дамаску	
багато	учнів	Ісуса,	взяв	із	собою	солдат	і	вирушив	до	цього	міста.	Він	хотів	схопити	всіх	
християн	і	кинути	їх	у	в’язницю.	Коли	Савл	уже	наближався	до	Дамаска,	яскраве	світло	з	
неба	раптом	осяяло	його.	Савл	упав	на	землю	і	запитав:	«Хто	Ти?»	Він	почув	у	відповідь:	
«Я	-	Ісус,	що	Його	переслідуєш	ти».
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	 З	 цього	 моменту	 починаються	 зміни	 в	 житті	 Савла.	 Він	 у	 страху	 і	 з	 великим	
хвилюванням	сказав:	«Господи,	що	хочеш,	щоб	робив?»	І	Господь	сказав	йому:	«Встань	і	
йди	в	місто,	і	сказано	буде	тобі,	що	маєш	робити».
	 Солдати	 ж,	 які	 були	 з	 Савлом,	 нічого	 не	 бачили,	 але	 чули	 голос.	 Коли	 все	
припинилося,	Савл	підвівся	з	землі,	очі	його	були	розплющені,	але	він	осліп.	Люди,	які	
були	з	ним,	допомогли	йому	дійти	до	міста.	Через	три	дні	Господь	сказав	учневі,	якого	
звали	Ананія,	прийти	до	Савла	і	помолитися	за	нього.	Ананія	не	захотів	іти	відразу,	тому	
що	Савл	був	дуже	злою	людиною	і	зробив	багато	поганого	християнам.	Але	пізніше	він	
погодився	прийти	і	помолитися.	О,	диво!	Савл	знову	став	бачити.	Після	цього	на	знак	
своєї	віри	Савл	прийняв	хрещення,	заявляючи	всім,	що	немає	більше	Савла	-	гонителя	
віруючих,	є	нова	людина,	яка	повірила	в	Ісуса.	Він	почав	сам	проповідувати	і	розповідати	
людям	про	Ісуса.	Його	життя	справді	змінилося.	Змінилося	навіть	його	ім’я	«Савл»,	що	
означає	«потужний»,	«великий»,	на	«Павло»	-	«маленький»,	«незначний»,	«ніхто».
	 Зміни	прийшли	в	життя	Павла,	коли	він	відповів	на	голос	Бога	і	послухав	Його.	
Але	це	тільки	початок	духовного	життя	Павла.	Як	у	прикладі	 із	 зернятком	 (покажіть 
скляночку з землею),	 яке	 щойно	 посадили,	 не	 відразу	 з’явилися	 чудові	 плоди,	 адже	
зростання	-	це	процес,	який	вимагає	часу		і	спеціальних	умов.	З	духовним	ростом	–	те	ж	
саме,	не	відразу	буде	видно	його	плоди...
	 Як	 ви	 думаєте,	 які	 необхідні	 спеціальні	 умови,	 щоб	 християнин	 міг	 духовно	
зростати?	Потрібна	їжа,	але	не	фізична,	а	духовна.	У	цьому	може	допомогти		вивчення	
Біблії,	молитва,	спілкування	з	віруючими.
⁕ Вивчення Біблії
	 Слово	Боже	-	це	їжа	для	нашого	духу.	Ми	їмо	щодня,	також	нам	потрібна	духовна	
їжа	щодня.	Ми	 повинні	 знайти	 час	 почитати,	 поміркувати	 над	 Божим	 Словом.	 Якщо	
будемо	годувати	нашу	духовну	людини	щодня,	то	в	цьому	будемо	мати	благословення	і	
духовне	зростання.
⁕ Молитва
	 Молитва	-	це	розмова	з	Богом.	У	Першому	посланні	до	солунян	5:17	написано:	
«Безперестанку	моліться!»	Молитва	буває	різною:	на	колінах,	перед	їжею,	в	думках	на	
перерві,	в	дорозі...		Коротко	розкажіть	дітям	про	своє	молитовне	життя.
⁕ Спілкування з віруючими
	 Воно	можливе,	коли	ми	відвідуємо	Церкву	-	дім	Божий.
Отже,	 дотримуючись	 цих	 умов,	 християнин	 буде	 рости	 духовно.	 А	 коли	ми	 ростемо	
духовно,	Господь	даватиме	нам	доручення	і	довірятиме	великі	справи.
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Вивчення золотого вірша: 
«Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього. Бо чинячи так, ти спасеш і 

самого себе, і тих, хто тебе слухає!»
 (1 Тим. 4:16).

Для дітей 6 - 8 років

Золотий	вірш	1	Тим.	4:16	поділіть	на	дві	частини	(1	частина	«Уважай	на	самого	
себе	та	на	науку,	тримайся	цього»;	2	частина	-	«Бо	чинячи	так,	 ти	спасеш	 і	
самого	себе,	і	тих,	хто	тебе	слухає»),	напишіть	на	двох	аркушах		формату	А4	і	
розріжте	на	досить	великі	частини.	Дітей	поділіть	на	дві	команди	і	скажіть,	що	
їм	надійшло	послання	від	Павла,	але	поки	лист	ішов,	він	трохи	пошарпався,	
тож	 ваше	 завдання	 -	 зібрати	 його	 на	 швидкість	 і	 розповісти	 один	 одному,	
потім	обмінятися	листами	і	знову	розповісти	один	одному,	потім	-	усі	разом.

Для дітей 9 – 11 років

Намалюйте	на	дошці	або	ватмані	рисочки,	що	символізують	літери	слів	вірша,	
розставляючи	при	цьому	знаки	пунктуації.	Діти	почергово	повинні	називати	
по	одній	букві.	Якщо	вона	є	в	золотому	вірші,	її	необхідно	вписати	всюди,	де	
вона	зустрічається,	і	при	цьому	на	вільному	місці	потрібно	малювати	частини	
чоловічка	 (голову,	 очі,	 рот,	 тулуб,	 ніжки...).	 За	 кожну	 невідгадану	 букву	 з	
чоловічка	 забирається	 (стирається)	 одна	 частина.	 Сенс	 у	 тому,	 щоб	 діти	
розгадали	вірш	і	при	цьому	вийшов	повноцінний	чоловічок.	(Розрахуйте	так,	
щоб	до	того	часу,	коли	вірш	буде	повністю	розкритий,	чоловічок	був	повністю	
намальований).
Після	того	як	вірш	буде	розгаданий,	поясніть	його	зміст,	і,	впевнившись,	що	
зміст	зрозумілий	дітям,	можете	приступити	до	вивчення	напам’ять.
Для	цього	можна	використовувати	ще	один	метод:	спочатку	говорять	дівчатка	
хлопчикам,	а	потім	-	навпаки.
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Запитання на закріплення

1. В	якій	книзі	Біблії	описана	історія	людини,	життя	якої	одного	разу	дуже	
змінилася? (У книзі Дії святих апостолів).
2. Яким	був	Савл	на	початку?	(Він був виходцем із гарної родини, досить 
освіченим, навчався у найзнаменитіших учителів того часу, але ненавидів 
християн і всіляко їх переслідував. Найбільш дивно, що він думав, начебто 
таким чином догоджає Богові).
3. Навіщо	Савл	вирушив	до	міста	Дамаск?	(Там було багато учнів Ісуса. Він узяв 
із собою солдат і хотів схопити всіх християн та кинути їх у в’язницю).
4. Що	сталося	з	Савлом		дорогою	в	Дамаск?	(Коли Савл вже наближався до 
Дамаска, яскраве світло з неба раптом осяяло його і Савл осліп).
5. Чи	бачили	солдати	яскраве	світло	з	неба?	(Ні. Вони тільки чули голос).
6. Хто	зупинив	Савла	на	шляху?	(Ісус).
7. Хто	допоміг	Савлу	прозріти? (Ананія. Він помолився, і Савл став бачити).
8. Через	скільки	днів	Господь	звернувся	до	Ананії,	щоб	той	пішов	до	Савла?	
(Через три дні).
9. Як	змінилося	ім’я	Савла?	( «Савл», що означає «потужний», «великий», на 
«Павло» - «маленький», «незначний», «ніхто»).
10. Які	необхідні	умови,	щоб	християнин	міг	духовно	зростати? (Вивчення Слова 
Божого, молитва, спілкування з віруючими, відвідування церкви).

Практичне застосування

	 Можливі	 зміни	 людей	 	 зовні,	 а	 можливі	 також	 зміни	 моральних	 якостей.	 Ви	
можете	змінитися	так,	що	навіть	ваші	близькі	ледь	впізнаватимуть	вас,	хоча	зовні	ви	не	
змінилися.	Наприклад,	ви	можете	стати	добрішими,	акуратнішими,	веселішими	тощо.
	 Запропонуйте	дітям	намалювати	два	чоловічки,	одного	розфарбувати	в	світло-
жовтий	колір,	а	іншого	-	в	сірий.	На	світлому	тлі	діти	пишуть	усі	свої	хороші	якості,	а	на	
сірому	-	ті,	яких	їм	хотілося	б	позбутися.	Потім	сіренького	чоловічка	можна	викинути	
(порвати,	спалити),	а	світлого	залишити.	У	класі	можна	прикріпити	планшет,	на	якому	
розташувати	цих	світлих	чоловічків	і	запропонувати	дітям	протягом	останніх	днів	табору	
дописати	свої	гарні	якості.
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Навички виживання

Творчість
Виріб «Обкладинка на паспорт»  

Матеріали

⁕	Прозора	обкладинка	на	паспорт	ПВХ
⁕	Папір	для	акварелі	12.6	х	17.8	см,	зігнутий	навпіл.	
Це	буде	основа	розміром	8.9	х	12.6	см
⁕	2	аркуші	скрап-паперу	8.6	х	12.3	см	(можна	зробити	фонову	роздруківку)
⁕	Картинка	приблизно	6	х	8	см	(можна	зробити	за	темою	подорожі	або	картинки	
для	хлопчиків	і	дівчаток)
⁕	Смужка	з	відштамповки	слова	«Паспорт»
⁕	Штамп	«ручна	робота»,	штемпельна	подушечка	(цей	пункт	за	бажанням)
⁕	Плоскі	прикраси	(паперові	квіточки,	зірочки,	квиточки,	марки,	паперовий	
скотч)
⁕	Клей

Хід роботи

	 На	 основу	 з	 паперу	 для	 акварелі	
приклеюємо	скрап-папір	так,	щоб	від	країв	
залишалася	відстань	1.5-2	мм.

1

	 Згинаємо	 заготовку	 і	 на	 лицевій	
частині	 розкладаємо	 картинку	 і	 прикраси.	
Якщо	все	подобається	і	деталі	не	виходять	
за	рамки	обкладинки,	приклеюємо.

2

	 На	 задній	 частині	 обкладинки	 діти	
самі	 можуть	 поставити	 штамп	 «ручна	
робота»	.	

3

	 Надягаємо	 обкладинку	 ПВХ	 і	
вставляємо	паспорт.	

4

1 2 3 4
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Тематичні ігри

Гра «Моє духовне зростання»

Правила гри
Для	 цієї	 гри	 необхідно	 зробити	 цеглинки	
(можна	 використовувати	 коробочки	 з-під	
сірників),	 на	 них	 написати	 слова	 -	 риси	
характеру,	 кожен	 із	дітей	повинен	скласти	
вежу	 з	 тих	 слів,	 які	 притаманні	 його	

характеру.
	 Ця	гра	вимагає	чесності.	Необхідно	пояснити	дітям,	що	саме	 їм	повинно	бути	
цікаво	чесно	зізнатися	собі,	якої	якості	їм	бракує,	щоб	вийшла	висока	вежа,	і	намагатися	
виховувати	в	собі	цю	якість.

Інвентар

⁕	Цеглинки	
(коробки	з-під	сірників)

С писок якостей

веселість доброта

мудрість подяка

мужність терпимість

миролюбність цілеспрямованість

щедрість правдивість

поважність послух

дбайливість вірність

милосердя уміння	прощати

терпіння витривалість

скромність завзятість

витримка надійність

благородство відповідальність

сміливість уміння	любити
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Австралійські ігри

Гра «Австралійські кенгуру»

Правила гри
Всіх	 гравців	 вишикувати	 в	шеренгу	 вздовж	
лінії	з	відміткою	«Старт»,	при	цьому	кожному	
гравцеві	зв’язати	ноги.	За	сигналом	кожен	із	
гравців	 повинен	 на	 швидкість	 дострибати	
до	фінішної	межі.

Інвентар

⁕	Мотузка

Гра «Бумеранг»

Правила гри
Як	відомо,	бумеранг	спочатку	був	метальною	
зброєю	 аборигенів	 Австралії,	 виготовлявся	
він	 із	 твердого	 дерева	 у	 формі	 плоского	
серпа	 і	 слугував	для	полювання	 і	рідше	як	
бойова	 зброя.	 Аборигени	 кидали	 бумеранг	

і	 змагалися	 в	 спритності	під	 час	 бойових	 ігор.	Зараз	 бумерангом	як	 бойовою	 зброєю	
не	користуються,	рідко	застосовують	і	на	полюванні,	а	в	Австралії	це	один	з	предметів	
народного	мистецтва.	Крім	того,	кидання	бумеранга	-	улюблена	гра	на	континенті.
	 Грати	можна	лише	на	відкритому	повітрі	і	краще	в	безвітряну	погоду.	Сильний	
вітер	може	перешкодити,	і	бумеранг	не	повернеться.	При	легкому	вітрі	потрібно	стати	
так,	щоб	вітер	дув	зліва.

Інвентар

⁕	Бумеранг	

Гра «С кіппіру-кенгуру»

Інвентар

⁕	Нічого	не	знадобиться

Правила гри
( «Скіппі» - австралійський сімейний 

пригодницький телесеріал, знятий у 
1966-1970 роках. Телесеріал розповідає 
головним чином про Скіппі - 

австралійського кенгуру, який потрапляє в різні пригоди разом зі своїм маленьким 
другом - сином головного рейнджера Національного парку Варата Сонні Хеммонд).
	 Гравці	сідають	у	коло,	ведучий	просить	одного	з	них	вийти	на	середину,	сісти	
на	підлогу,	нахилитися	вперед	і	заплющити	очі	-	це	сплячий	кенгуру	Скіппіру.	Решта	-	
мисливці.	Ведучий	називає	ім’я	одного	з	дітей,	той	доторкається	до	«кенгуру»	і	говорить:	
«Відгадай,	хто	тебе	спіймав?»	Якщо	дитина	правильно	назвала	ім’я	«мисливця»,	гравці	
міняються	місцями.
	 Гра	триває	доти,	доки	кенгуреням	не	побувають	усі	учасники.
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Гра «Качкодзьоби»

Правила гри
 Перед грою розкажіть дітям про 

таку дивовижну тварину, як качконіс 
(качкодзьоб).
Качконіс	 -	 це	 тварина-ссавець.	 У	 нього	
великий	 лопатоподібний	 дзьоб,	що	 надає	

йому	схожості	з	птахом.
	 Дзьоб	 у	 качконоса	 широкий	 і	 плаский,	 зовні	 нагадує	 пташиний.	 У	 качконоса	
зовсім	немає	зубів,	тільки	на	язиці	два	рогових	горбики,	які	і	слугують	для	подрібнення	
їжі.	Качконіс	перетирає	їжу	об	верхню	частину	дзьоба,	що	має	рогову	складку.
	 Вхід	у	нору	качконіс	влаштовує	безпосередньо	на	березі	водойми,	в	якій	зазвичай	
проводить	час.
	 Тіло	качконоса	добре	пристосоване	до	життя	у	воді.	Навпаки,	на	суші	качконіс	
незграбний	і	ледь	пересувається.
	 Значну	 частину	 часу	 качконіс	 проводить	 у	 норі,	 яку	 викопує	 неподалік	 від	
проточної	 води.	 Рано-вранці	 і	 пізно	 ввечері	 тварина	 виходить	 із	 нори	 і	 не	 більше	
однієї	години	займається	полюванням	на	дрібних	водних	тварин	-	личинок,	черв’яків,	
рибок	 і	 рачків.	 У	 воді	 він	пересувається	досить	швидко	 завдяки	обтічній	формі	 тіла	 і	
перетинчастим	лапам,	добре	пристосованим	для	плавання.
	 У	цій	грі	австралійські	хлопці	наслідують	звички	цієї	тварини.
	 До	кінця	палички	прикріпіть	мотузку	або	ремінець	приблизно	1	метр	завдовжки.	
На	кінці	повісьте	вирізану	з	дерева	або	картону	рибку,	це	-	приманка.	Гравці	повільно,	
озираючись,	 кружляють	 на	 майданчику,	 тягнучи	 по	 землі	 приманку.	 Завдання	
«качконоса»	-	наступити	ногою	на	чужу	приманку,	але	і	не	ловити	ґав,	щоб	у	цей	час	
хтось	не	наступив	на	його	приманку.	Чия	приманка	спіймана,	той	вибуває	з	гри.	Буває,	
що	 два	 «качконоси»	 одночасно	 наступають	 на	 приманку	 один	 одного,	 тоді	 обидва	
вибувають	 із	 гри.	Гра	проходить	до	останньої	людини,	яка	змогла	зберегти	рибку.	Ця	
людина	-	переможець.

Інвентар

⁕	Палички
⁕	Мотузочки	(ремінець)
⁕	Приманка	
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«Місіонерські новини» 

Повторення біблійної історії і золотого вірша 
	 Сьогодні	ми	дізналися	про	те,	що	духовні	зміни	в	нашому	житті	зрощують	добрі	
плоди.	(Покажіть дітям гілку, на якій висять плоди, можна натуральну  або з паперу. 
На кожному плоді напишіть чи прикріпіть лист із запитаннями відповідно до теми 
сьогоднішнього дня. Послідовно, починаючи з першого запитання, запропонуйте дітям 
зірвати плід і відповісти на запитання. Якщо плоди натуральні, то дитина може взяти 
його як приз за правильну відповідь).

Запитання:
1. Яким	перед	нами	постає	Савл	на	початку	книги	Дій?	(Савл був виходцем із 
гарної родини, досить освіченим, навчався у найзнаменитіших учителів того 
часу. Він ненавидів християн і всіляко їх переслідував).
2. Навіщо	Савл	прямував	до	Дамаска? (У Дамаску було багато учнів Ісуса, тож 
він хотів схопити всіх християн і кинути їх у в’язницю).
3. Чи	був	хтось	ще	з	Савлом	у	цій	подорожі? (Так).
4. Яке	незвичайне	явище	сталося	з	Савлом	дорогою?	(Яскраве світло з неба 
осяяло його).
5. З	якого	моменту	відбулися	зміни	в	житті	Савла? (Коли Господь заговорив із 
ним на шляху до Дамаска).
6. Хто	взяв	участь	у	прозрінні	Савла? (Господь його зцілив, використавши для 
цього Ананію).
7. Як	змінилося	ім’я	Савла?	(Ім’я «Савл», що означає «потужний», «великий», 
змінилося на «Павло» - «маленький», «незначний», «ніхто»).
8. Яка	«духовна	їжа»	потрібна	християнину?	(Читання Біблії, молитва, 
спілкування з віруючими, відвідування церкви тощо).
9. У	якій	книзі	описана	історія	навернення	Савла? (Книга Дії святих апостолів).
10. Чому	необхідно	вивчати	Слово	Боже?	Дайте	відповідь	словами	золотого	
вірша.	(«Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього. Бо чинячи  так, 
ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає!» (1 Тим. 4:16).
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Наочний приклад
	 Як	можна	зростати	в	Ісусі?	Запропонуйте	дітям	подивитися	на	свою	праву	руку.	
Великий	палець	говорить	про	те,	що	для	того,	аби	 	ми	росли	в	Господі,	нам	потрібно	
читати	 Слово	 Боже	 -	 Біблію.	 Там	 дуже	 багато	 цікавих	 і	 важливих	 історій.	 Вказівний	
палець	 вказує	 на	 те,	що	 потрібно	 говорити	 з	 Богом	 через	 молитву.	 Середній	 палець	
вищий	від	 усіх	 інших	пальчиків,	 це	 значить,	що	 ти	 вже	 спасенний,	 а	 твої	 друзі	ще	ні	
–	отже,	 обов’язково	потрібно	розповісти	 їм	про	 Ісуса	 і	 про	 те,	що	Він	дав	 тобі.	Маєш	
про	це	розповісти	своїм	друзям,	щоб	вони	теж	були	спасенні.	Безіменний	палець	такий	
тоненький	і	такий	слабенький!	Про	що	він	нам	говорить?	Про	те,	що	іноді	ти	ще	грішиш,	
тому	потрібно	сповідувати	свої	гріхи,	просити	за	них	прощення	у	Бога.	Мізинець	-	це	
найменший	 палець,	 	 він	 добре	 з’єднується	 з	 іншим	мізинцем,	 і	 тоді	 вони	 утворюють	
міцний	ланцюг,	 їх	 важко	роз’єднати.	Це	нам	 свідчить	про	 те,	що	потрібно	дружити	 з	
віруючими.	Коли	ви	допомагатимете	один	одному,	будете	вірними	друзями.	Але	одній	
людині	все	це	виконати	важко,	і	хто	ж	нам	допоможе?..	Звісно	ж,	є	Бог,	Який	у	всьому	
завжди	може	допомогти.

Гра «Острови»

Правила гри
 На	 підлозі	 покласти	 кілька	 газет	 в		

залежності	від	кількості	учасників.	Звучить	
музика.	 Коли	 вона	 перестає	 грати,	 всі	
повинні	стати	на	«Острови»	-	газети.	Той,	
хто	не	зміг,	виходить	з	гри.	Потім	правила	

ускладнюються:	 газети	 складаються	 вдвічі,	 потім	 ще	 удвічі	 тощо	 (або	 газети	 зовсім	
забирають).

Інвентар

⁕	Газети
⁕	Музика

Гра «Чи знаєш ти Біблію»

Правила гри
 Швидкий і захоплюючий спосіб навчитися 

орієнтувався в Біблії.
Запропонуйте	 дітям	 зі	 старших	 команд	
взяти	 Біблії	 (заздалегідь підготуйте їх у 

необхідній кількості).	Ведучий	повинен	назвати	книгу	Біблії,	розділ	і	вірш.	За	сигналом	
ведучого	 кожен	 починає	 шукати	 вказане	 місце	 Писання.	 Той,	 хто	 виконає	 завдання	
першим,	читає	знайдений	вірш	уголос.
	 Ця	 гра	 показує	 наш	 духовний	 ріст,	 тому	що	 людина,	 яка	 багато	 читає	 Біблію,	
обов’язково	буде	добре	орієнтуватися	в	ній.

Інвентар

⁕	Біблія
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Гра «Тварини Австралії»

Правила гри
 В	 Австралії	 є	 багато	 різних	 тварин.	

Бажано	використовувати	тих	тварин,	які	в	
Австралії	найбільш	поширені.	Буде	добре,	
якщо	ви	покажете	картинки	тварин	перед	
цією	грою,	оскільки	діти	можуть	і	не	знати	

таких	 тварин	 (собака	 Дінго,	 качконіс,	 коала,	 ківі,	 кенгуру,	 хвилястий	 папуга,	 какаду,	
пінгвін,	страус	Ему).
	 На	спину	гравцям	прикріпіть	картинку	(або	назву)	тварини	так,	щоб	він	її	не	бачив.	
Щоб	відгадати	тварину,	 гравець	повинен	ставити	 запитання	 залу,	на	які	 відповідають	
«так»	або	«ні»	(приміром,	«У	мене	є	пір’я?»,		«Я	хижак?»,		«Я	живу	у	воді?»	тощо).	Гравець,	
який	відгадає	тваринку,	використовуючи	якомога	менше	підказок,	-	переможець.

Інвентар

⁕	Зображення		тварин
⁕	Скотч	(шпильки)

Підбиття підсумків дня   
		 Бог	багато	заклав	у	нас	доброго.	І	Він	чекає	від	нас,	щоб	ми	користувалися	тим,	
що	в	нас	закладено.	Бог	закликає	нас	розвиватися	і	приносити	тільки	добрі	плоди.	А	це	
буде	можливо	тоді,	коли	своє	життя	ми	повністю	присвячуємо	служінню	Богу	і	людям.	
І	навіть	якщо	у	нас	якихось	якостей	не	вистачає,	ми	можемо	їх	набувати.	Як	дерево	з	
кожним	роком	стає	все	більшим	і,	відповідно,	дає	більше	плодів,	так	і	ми,	зростаючи	в	
Бозі,	згодом	матимемо	більше	гарних	якостей	і,	відповідно,	більше	духовних	плодів.

Молитва 



День 6
А що потім?

Золоте місто - нагорода за вірність
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Місіонерське доручення

Повторення попереднього дня
 Наочний приклад (заздалегідь необхідно знайти гілку із зів’ялим листям).
Бачите	цю	гілку?	(Покажіть гілку). Перш	ніж	її	зірвали,	вона	росла	на	дереві	і	була	його	
важливою	частиною.	Дерево	також	відігравало	велику	роль	у	житті	цієї	гілки,	адже	воно	
давало	їй	життя.	Коли	гілка	була	частиною	дерева,	вона	отримувала	сік,	який	надходив	
до	неї	по	стовбуру.
	 Але	гілку	зірвали,	і	тепер	вона	помре.	Вона	більше	не	буде	отримувати	сік,	листя	
на	ній	засохне	й	опаде.	Ви	знаєте,	що	сухі	гілки	зазвичай	спалюють	або	роблять	з	них	
дошки.
	 Те	ж	саме	відбувається	і	з	християнами.	Коли	людина	приймає	Ісуса	в	своє	серце,	
вона	стає	гілкою.	Людина	отримує	необхідний	для	життя	сік,	який	виходить	від	Ісуса.
Але	якщо	людина,	яка	стала	християнином,	з	часом	відкидає	Ісуса,	вона	не	зможе	жити,	
а	зів’яне,	як	суха	гілка.	Така	людина	може	називати	себе	християнином,	але	її	зростання	
припинилося,	вона	більше	не	черпає	життя	в	Ісусі.
	 Гілка	сама	не	може	прищепитися	до	дерева,	але	християнин	може	попросити	
Бога	 пробачити	 йому,	 і	 Бог	 дасть	 життя.	 Якщо	 ви	 хочете	 наблизитися	 до	 Ісуса,	 то	
повинні	подумати,	що	заважає	вам	зробити	це.	У	вас	поганий	характер	або	ви	постійно	
скаржитеся?	Попросіть	Бога	пробачити	вам	 і	наповнити	Своїм	життям.	Ніхто	не	хоче	
бути	 засохлим	старим	християнином,	 коли	він	може	бути	живим	 і	приносити	багато	
плоду.

Біблійна вікторина «Хрестики - нулики»

	 Необхідно	 заздалегідь	 підготувати	 поле	 для	 гри	 в	 «Хрестики-нулики»	
(намалювати	на	ватмані,	дошці,	викласти	з	паличок	на	землі	тощо).
	 Розділіть	 зал	 на	 дві	 команди:	 «Хрестики»	 і	 «Нулики».	 Координатор	 ставить	
командам	запитання	з	минулого	дня.	Запитання	можуть	бути	як	біблійні,	так	і	пов’язані	
з	Австралією.	Команда,	яка	першою	називає	правильну	відповідь,	може	поставити	свій	
знак	у	клітинку	поля	для	гри	«Хрестики-нулики».	Перемагає	команда,	яка	перша	вибудує	
три	хрестики	або	три	нулики	в	одну	лінію.



А що потім?

81День 6

Слово місіонера
	 Привіт,	 друзі!	 Мене	 звуть	 Давид	 Брікнер,	 і	 нині	 я	 працюю	 міжнародним	
директором	 місії	 «Євреї	 за	 Ісуса».	 Я	 походжу	 зі	 старої	 лінії	 месіанських	 євреїв.	 По	
лінії	матері	мій	прапрадід	реббе	Леві	Іцхак	Глейзер	був	головним	рабином.	У	1900	році	
увірувала	його	дружина.	Всі	її	діти	також	увірували,	але	в	різний	час.	Вона	працювала	
в	 Лондонському	 товаристві	 з	 поширення	 Євангелія	 серед	 євреїв	 в	 Одесі,	 Лондоні,	
Торонто	і	Детройті.	Моя	мати	і	батько	також	були	віруючими,	але	я	залишався	бунтарем.	
З	дитинства		відзначав	усі	єврейські	свята,	що	було	дуже	важливим	у	нашій	родині,	але	
Ісус	мене	не	цікавив.	Навіть	незважаючи	на	те,	що	народився	в	єврейській	родині,	серце	
моє	було	далеко	від	Нього.	Та	коли	я	вступив	до	університету,	Господь	торкнувся	мого	
серця.	Я	зрозумів,	що	є	грішним	і	невірним	Богові.
	 Зараз	 я	 очолюю	 місію,	 і	 наше	 служіння	 єврейському	 народу	 по	 всьому	 світу	
полягає	в	 тому,	 аби	показати,	що	 Ісус	 -	Син	Бога,	що	Він	 -	Той,	Кого	обіцяв	послати	
Сам	Бог.	Прихід	Ісуса	Христа	на	землю	приніс	мир	між	Богом	і	людьми.	Ми	пояснюємо	
простим	ізраїльтянам,	що	це	стало	можливим	тільки	завдяки	Його	смерті,	похованню	
та	 воскресінню	 з	 мертвих.	 Незважаючи	 на	 те,	 що	 Ізраїль	 перебуває	 під	 постійними	
військовими	атаками	з	боку	сусідніх	країн,	там	дуже	багато	цікавого.	Наприклад,	мало	
хто	знає,	що:

1. Як	звали	головного	героя	історії?	(Савл - Павло).
2. До	якого	міста	вирушив	Савл?	(Дамаск).
3. З	якою	метою	пішов	до	Дамаска	Савл? (Переслідувати християн).
4. З	ким	зустрівся	на	шляху	в	Дамаск	Савл?	(З Ісусом Христом).
5. Як	змінилося	життя	Савла	після	зустрічі	з	Ісусом?	(Він став служити Ісусові 
і розповідав про Нього всім людям).
6. Хто	допоміг	Савлу	прозріти? (Ананія).
7. Яке	місто	є	столицею	Австралії? (Місто Канберра).
8. Як	називається	дивна	тварина,	у	якої	є	сумка	на	животику?	(Кенгуру).
9. Чому	Австралію	назвали	«зеленим	континентом»?	(Тому що справжні густі 
ліси ростуть уздовж узбережжя і саме їх бачать мандрівники в першу чергу).
10. Який	золотий	вірш	минулого	уроку?	(«Уважай на самого себе та на науку, 
тримайся цього. Бо чинячи так, ти  спасеш і самого себе, і тих, хто тебе 
слухає» (1 Тим. 4:16).

Запитання
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⁕	У	 1947	році	бедуїнський	пастух	випадково	виявив	у	скелі	вхід	до	печери.	
Проникнувши	 в	 середину	 печери,	 юнак	 виявив	 старовинні	 глиняні	 глеки	
зі	шкіряними	сувоями.	Так	були	знайдені	знамениті	на	весь	світ	рукописи,	
які	отримали	назву	Кумранських	рукописів,	або	Сувоїв	Мертвого	моря,	яке	
розташовувалося	 неподалік	 від	 цього	 місця.	 В	 одинадцяти	 кумранських	
печерах	було	виявлено	понад	190	біблійних	сувоїв.
⁕	Іврит	-	мова	ізраїльтян,	нескладна	і	дуже	логічна	мова.	У	ній	використовується	
єврейський	 алфавіт,	 що	 складається	 з	 22	 букв,	 які	 пишуться	 особливим	
«квадратним	шрифтом»	і	читаються	справа	наліво.
⁕	Рівень	грамотності	ізраїльтян	-	один	із	найвищих	у	світі.
⁕	В	Ізраїлі	найбільша	кількість	музеїв	на	душу	населення	–	більше,	ніж	у	будь-
якій	іншій	країні.	Також	є	музей	мініатюрних	будівель,	де	будь-яка		людина	
може	себе	відчути	Гуллівером	у	країні	ліліпутів.
⁕	 Мобільний	 телефон	 був	 розроблений	 ізраїльтянами	 в	 ізраїльському	
відділенні	Моторола.	Велика	складова	операційних	систем	Windows	NT	і	ХР	
були	розроблені	в	ізраїльському	відділенні	компанії	Microsoft.
⁕	Юдейська	пустеля	-	найменша	пустеля	в	світі	(площа	-	22	кв.	км).
⁕	Мертве	море	-	найнижче	місце	на	поверхні	Землі.
⁕	На	півночі	 Ізраїлю	збереглися	олійні	дерева,	які	є	ровесниками	Римської	
імперії	-	їм	2000	років.
⁕	 На	 Близькому	 Сході	 століттями	 вирощують	 фінікові	 пальми.	 Ізраїльські	
дерева	 дають	 урожай	 близько	 150	 кг	 щорічно,	 і	 ці	 дерева	 досить	 низькі.	
Збирати	врожай	із	землі	можна	за	допомогою	короткої	драбини.
⁕	Ізраїль	-	батьківщина	помідорів	черрі,	в	1973	р.	місцеві	вчені	вивели	стійкий	
до	спеки	і	посухи	вид	томатів.
⁕	Потяги	в	Ізраїлі	двоповерхові.

Факти 

Ізраїль	-	це	благословенна	Богом	країна.
Поставте запитання: А	чи	знаєте	ви,	яка	країна	очікує	всіх,	хто	вірний	Богові?	Сьогодні	
на	біблійному	уроці	ми	з	вами	про	це	дізнаємося.
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Місіонерська школа

Золотий вірш

«...Маємо	будівлю	від	
Бога	на	небі,	-	дім	

нерукотворний	та	вічний»	
(2	Кор.	5:1).

Мета

Зародити	в	дітей	бажання	
жити	сьогодні	так,	щоб	

потім	бути	у	небі	з	Ісусом

Історія

Золоте	місто	-	
нагорода	за	вірність.	

Об.	21:	1-8а

Мотивація
	 Покажіть	кілька	коротких	відеокліпів	із	фільмів,	знятих	про	майбутнє,		або	таких,	
що	 відображають	 майбутнє.	 (Обов’язково	 подивіться	 ці	 кліпи	 перед	 зустріччю,	 див.	
додаток	«Відео	день	6»,	«Творець	під	Слідством»	-	32.53-33.30;	37.00-37.24;	38.13,	«П’ятий	
елемент»).	Переглянувши	кліпи,	почніть	обговорення:
	 ⁕ Які	 	 бачення	 майбутнього,	 якщо	 такі	 є,	 	 можуть,	 на	 вашу	 думку,	 стати	
найточнішими?	
	 ⁕ Яким,	на	вашу	 	думку,	буде	світ	через	 100	років?	А	яким	світ	буде	через	500	
років?	А	через	1000?
	 ⁕ Чи	стане	світ	кращим	або	гіршим	у	майбутньому?	Що	спонукає	вас	так	думати?
	 Необхідно	запитаннями	підвести	дітей	до	того,	що	все	це	вигадала	людина.	А	ось	
що	приготував	Бог	насправді.		

Біблійна історія 
	 Про	те,	що	чекає	віруючих	у	майбутньому,	Ісус	Христос	відкрив	Івану,	одному	зі	
Своїх	учнів	і	послідовників.	Згідно	з	церковним	переданням,	чотирнадцятого	року	після	
гонінь	Нерона	 Іван	був	засланий	на	острів	Патмос,	де	йому	було	видіння.	Пізніше	це	
видіння	Іван	записав.
	 Острів	Патмос	 був	 скелястим	місцем	 в	 Егейському	морі.	 Він	 досить	 голий	 та	
пустельний.	І	в	цьому	непоказному	місці	Бог	показав	Іванові	ту	красу,	яка	очікує	вірних	
Господу.	Господь	показав,	яким	чудовим	буде	життя	на	небі.	Це	буде	нова	земля	і	нове	
небо.
	 Бог	показав	Івану,	яким	буде	світ,	коли	все	зло	з	нього	буде	видалено,	і	він	стане	
досконалим,	сяючим	золотом.	Увесь	колишній	світ	буде	зруйнований,	і	Господь	створить	
усе	нове,	тут	будуть	вічно	жити	спасенні	-	ті,	хто	повірив	в	Євангеліє.	Нове	небо	і	нова	
земля,	які	побачив	Іван,	будуть	вічними.
	 Новий	Єрусалим	-	велике	і	красиве	місто,	столиця,	яка	сяє	золотом	на	небесах.	
Це	святе	місто	буде	обнесене	великою	і	високою	стіною.	На	кожному	боці	стіни	буде	по	
троє	воріт,	які	ніколи	не	зачинятимуться.	Стіна		побудована	з	дорогоцінних	каменів,	а	
саме	місто	буде	золоте,	воно	виблискуватиме,	як	чисте	скло.	Ворота	в	цьому	місті	будуть	
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зроблені	з	однієї	дорогоцінної	перлини	величезних	розмірів!	Важко	в	це	повірити,	але	
це	справді	так!
	 Золоте	місто	не	матиме	потреби	в	сонці	чи	місяці	для	освітлення,	тому	що	там	
не	буде	ночі,	а	тільки	вічний	день.	Місто	ж	освітлюватиме	Слава	Божа.	У	цьому	місті	не	
буде	екологічних	катастроф,	заражених	річок,	морів	і	повітря.	Там	буде	текти	чиста	ріка	
-	ріка	з	водами	життя.	Там	буде	рости	дерево,	яке	дає	плоди	дванадцять	разів	на	рік.
	 У	цьому	місті	вже	не	буде	жодних	виявів	зла.	Не	буде	кладовищ,	лікарень,	пожеж	
та	воєн.	Наша	нинішня	земля	і	всі	біди	на	ній	забудуться.	Там	Бог,	як	люблячий	Отець,	
відкриє	обійми	для	Своїх	дітей.	Він	ніжно	витре	всі	сльози.	На	новій	землі	не	буде	плачу,	
хвороб	і	смерті.	На	небесах	уже	ніколи	не	буде	також	сліз	-	не	буде	нічого,	що	приносить	
печаль,	розчарування,	обман,	недосконалість	чи	зло.
	 Люди	в	Золотому	місті	будуть	постійно	з	Богом	-	це	найбільше	благословення.	
Це	безмірне	щастя,	тому	що	люди	перебуватимуть	із	Тим,	Хто	любить	нас	найбільше.	Він	
покаже	всю	красу	і	велич	Своїх	творінь,	і	ми	зрозуміємо	все	те,	що	сьогодні	лишається	
незрозумілим.	Це	місце	досконалої	сліпучої	святості,	де	живуть	Божі	святі	люди.	Хто	
вони?	Це	Церква	Ісуса	Христа,	яку	Він	назвав	Своєю	Нареченою.
	 Чи	хочете	ви	бути	там?
	 Сьогодні	 є	 можливість	 отримати	 перепустку	 до	 цього	 Золотого	 міста.	 Це	 -	
Божий	дім,	місце,	де	Він	буде	жити	з	людьми,	які	прийняли	вірою	Ісуса	Христа.	Потрібно	
повірити,	що	Ісус	помер	на	хресті	особисто	за	мене.	Повіривши	в	це,	необхідно	йти	крок	
за	кроком	цим	шляхом,	зберігаючи	вірність	Тому,	Хто	зробив	для	нас	так	багато.
	 Великий	і	люблячий	Бог	подбав	про	те,	щоб	кожна	людина	могла	потрапити	в	це	
місто	на	Небесах.

Запитання на закріплення

1. Кому	Господь	показав	Небесне	місто?	(Іванові).
2. На	якому	острові	було	видіння	Іванові?	(Острів Патмос).
3. Що	приготував	Бог	тим,	хто	любить	Його? (Особливе місце - Небесний Єрусалим).
4. Яким	постане	це	місто	перед	вірними	Богові?	(Все в золоті. Це місце досконалої 
сліпучої святості).
5. Чого	не	буде	в	Небесному	Єрусалимі? (Там не буде сліз, смутку, розчарування, 
обману, недосконалості, зла).
6. Як	часто	буде	давати	плоди	дерево	життя	в	Небесному	Єрусалимі?	(12 разів на рік).
7. Які	люди	не	зможуть	потрапити	до	Небесного	Єрусалима?	(Невірні Богові).
8. Чим	відрізняється	Небесний	Єрусалим	від	відомих	нам	земних	міст?	(Це  місто 
створене Богом, а всі інші - побудовані людьми).
9. Хто	уможливив	наше	вічне	перебування	з	Богом?	(Ісус Христос).
10. Яка	обов’язкова	умова	того,	щоб	провести	вічність	у	присутності	Царя?
(Прийняти вірою Ісуса Христа, Сина Божого. Бути переможцями над гріхом, 
долати спокуси. Залишатися вірними Ісусу до кінця).
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Вивчення золотого вірша: 
«…маємо будівлю від Бога на небі, - дім нерукотворний та вічний» 

(2 Кор. 5:1).

Потрібно	завчасно		підготувати	наочний	посібник	«Земна	куля»	(див.	малюнок).	

	 Можна	використовувати	карти	з	географічного	атласу,	а	можна	намалювати	ті	
країни,	які	діти	вивчали	протягом	програми	цього	табору.	У	кожному	розвороті	контур	
країни	-	на	тлі	кольору	дня.
	 Діти	 разом	 або	 почергово	 (хлопчики	 /	 дівчатка)	 розказують	 золотий	 вірш	
-	 обіцянка	 про	 будинок	 для	 кожної	 країни:	 «...маємо	 будівлю	 від	 Бога	 на	 небі,	 -	 дім	
нерукотворний	та	вічний»	(2	Кор.	5:1).
	 Після	цього	можна	попросити	дітей	згадати	золоті	вірші,	вивчені	раніше.
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3

Навички виживання

Творчість
Євангелізаційний браслет 

(сердечко, книжечка) за кольорами Безсловесної Біблії

1 2 4

Тематичні ігри

Гра «Потрібний голос» 

Правила гри
Необхідно	 не	 менше	 5	 осіб	 і	 приміщення	
для	 гри	 або	 ж	 територія	 на	 вулиці,	 у	 лісі.	
Одному	 гравцеві	 зав’яжіть	 очі.	 Серед	
решти	 гравців	 виберіть	 одного,	 який	 буде	
«потрібним	 голосом».	 У	 кімнаті	 (надворі,	 у	

лісі)	розставте	багато	різних	перешкод.	Гравець	із	зав’язаними	очима	повинен	пройти	
певний	шлях	між	цими	перешкодами,	а	всі	інші	в	цей	час	радять	йому,	як	іти,	при	цьому	
вони	можуть	спрямовувати	гравця	неправильно,	обманювати	і	старатися	збити	зі	шляху.	
«Потрібний	голос»	завжди	говорить	правду.	Подорожньому	треба	зрозуміти,	чий	голос	
говорить	правду	і	потім	постійно	слухати	його.
Висновок.	Потрібно	жити	сьогодні	так,	щоб	потрапити	в	Небесний	Єрусалим,	слухати	
Бога	і	керуватися	Його	вказівками,	щоб	дійти	до	мети.

Інвентар

⁕	Пов’язки	для	очей
⁕	Предмети	для	перешкод
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Єврейські ігри

Гра «С вівон»

Правила гри
Грають	 двоє	 або	 кілька	 дітей.	 У	 кожного	 з	
них	є	рівна	кількість	горіхів	або	монет	(10	-	
12).	За	домовленістю	гравці	вносять	частину	
горіхів	 у	 «банк»	 і	 визначають	 черговість	
участі	кожного	в	грі.	Свівон	-	це	дзиґа,		якою	

грають	під	час	свята	світла	Ханука.	У	свівона	чотири	грані,	на	кожній	з	яких	зображена	
одна	буква.	На	першій	грані	зображено	«нун»,	на	другій	-	«гімел»,	на	третій	-	«хе»,	на	
четвертій	-	«шин».	Якщо	після	обертання	свівон	падає	на	«нун»,	 	гравець	не	отримує	
нічого.	Якщо	на	«гімел»	-	забирає	з	«банку»		горіхи	та	монети,	які	там	є.	У	тому	випадку,	
якщо	свівон	впаде	на	«хе»,		гравцеві	належить	половина	«банки».	Невдача	підстерігає	
того,	 кому	 випаде	 буква	 «шин».	 Він	 повинен	 поповнити	 «банк»	 горіхами	 з	 власних	
запасів.

Інвентар

⁕	Горіхи	(монети)
⁕	Дзиґа

Гра «Знайди афікоман» 

Правила гри
У	цю	гру	єврейські	діти	грають	пасхального	
вечора.	 На	 початку	 вечора	 батько,	 голова	
сім’ї,	 бере	один	лист	маци	 і	 ламає	його	на	
дві	 частини.	 Менший	 шматок	 називається	
афікоманом.	 Батько	 каже	 дітям,	 що	 він	

зараз	заховає	афікоман,	а	вони	повинні	будуть	його	шукати;	той,	хто	знайшов,	отримує	
приз.	Після	цього	афікоман	ховається	так,	щоб	його	можна	було	знайти.	Діти	шукають	
афікоман	протягом	вечора.
	 Дещо	змінивши	гру,	можна	пограти	з	дітьми	в	такий	спосіб.	Заздалегідь	підберіть	
єврейські	 національні	 предмети	 (наприклад,	 стос,	 менора-семисвічник	 тощо),	 який		
буде	в	грі	замінювати	афікоман.	Лідер	ховає	предмет,	а	діти	повинні	його	знайти.

Інвентар

⁕		Єврейські	національні	
предмети
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«Місіонерські новини» 

Повторення біблійної історії і золотого вірша 
 Попросіть	дітей	заплющити	очі.	Завдання	-	почергово	по	одному	слову	розповісти	
весь	 золотий	 вірш.	 Якщо	 назвали	 слово	 одночасно	 кілька	 людей,	 то	 повторювати	
необхідно	почати	спочатку.	Так	триває	доти,	доки	діти	не	скажуть	увесь	вірш	до	кінця.	
Завдання	можна	полегшити,	зменшивши	кількість	дітей.	Наприклад,	викликати	на	сцену	
8-10	чоловік.
	 У	цій	грі	діти	не	тільки	повторюють	золотий	вірш,	а	й	вчаться	прислухатися	до	
інших.	Можна	акцентувати	увагу	дітей	на	тому,	що	важливо	не	просто	самому	правильно	
знати,	як	дійти	до	Небесного	Єрусалима,	але		йдучи,	не	забувати	своїх	друзів	і	тих,	хто	
йде	поруч	із	нами.

Гра на повторення біблійної історії

	 Заздалегідь	напишіть	на	картках	те,	що	буде	в	Небесному	Єрусалимі,	і	те,	чого	
там	не	буде.	Таких	комплектів	можна	зробити	кілька	(на	кожну	команду).	Викличте	від	
кожної	 команди	по	2-3	людини	 і	 запропонуйте	 їм	швидко	розподілити	картки	на	дві	
групи:	те,	що	буде	в	Небесному	Єрусалимі,	і	те,	чого	там	не	буде.

Приблизний список

Нове небо

Нова земля

Місто,	як	наречена

Скинія Бога з людиною
Слава Божа

12	воріт	з	іменами	синів	Ізраїлевих
Золото Дорогоцінне каміння

Спасенні	народи
Агнець

Ріка	з	водами	життя
Дерево	життя

Престол Бога

Колишня земля

Сльози

Плач
Смерть

Ридання
ХворобиБоязливі	люди

Невірні Богові Вбивці
Погані людиНеправдомовці

Ідолослужителі
Сонце

Місяць
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Гра «Побудуй місто» 
для молодших

Правила гри
Необхідно	заздалегідь	підготувати	дерев’яні	
бруски	 або	 картонні	 коробочки.	 Краще	
пофарбувати	їх	у	жовтий	або	золотий	колір.	
У	 грі	 змагаються	2-3	людини	від	2	команд.	
Кожній	 команді	 видайте	 певну	 кількість	

брусків	(коробок)	і	розташуйте	їх	на	лінії	«Старт».	Через	5-10	метрів	розташуйте	«Фініш».	
Перші	 учасники	 команд	 повинні	 взяти	 брусок,	 добігти	 до	 лінії	 «Фініш»,	 залишити	
там	брусок	і	бігти	назад	до	команди.	Другий	гравець	має	право	побігти,	коли	перший	
перетнув	лінію	«Старт».	Другий	гравець	повинен	встановити	свій	брусок	на	той,	який	
залишив	перший	гравець,	і	повернутися	в	команду.	Гра	виконується	до	тих	пір,	поки	діти	
не	побудують	гарне	місто,	тобто	вежу	з	брусків	(коробок).	Вона	не	повинна	впасти.	Якщо	
вежа	зруйнується,	діти	повинні	почати	будувати	спочатку	(всі	бруски	повертаються	на	
лінію	«Старт»).

Інвентар

⁕	Дерев’яні	бруски	
(картонні	коробочки)

Підбиття підсумків дня
	 Тільки	 вірою	 в	 Ісуса	 Христа	 ми	 можемо	 отримати	 велику	 нагороду	 -	 вічне	
перебування	в	місті,	де	не	буде	печалі,	сліз,	зла.	Це	місто	Царя	неба	і	землі.	Це	місто	буде	
освячуватися	досконалим	яскравим	світлом	Божої	слави,	що	походить	із	Нього	і	ллється	
на	нове	небо	і	нову	землю.	Великий	і	люблячий	Бог	подбав	про	те,	щоб	кожна	людина	
могла	потрапити	в	це	місто	на	Небесах.	Від	нас	Він	чекає	тільки	визнання	Його	величі,	
щирого	покаяння	і	доброчесного	життя.

Молитва
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Загальнотабірна гра «Летимо до мети»

На	 кожному	 пункті	 команда	 отримує	 частину	
карти	 місцевості,	 на	 якій	 проводиться	 гра.	
Зібравши	 всю	 карту	 й	 акуратно	 перевернувши	
її,	 діти	 зможуть	 прочитати,	 де	 можна	 знайти	
«чорний	 ящик».	 Перемагає	 команда,	 яка	
першою	знайде	приз.	Призом	можуть	слугувати	
доступні	 вам	 предмети,	 пов’язані	 з	 польотом	
(моделі	 літаків,	 вертушки,	 літаючі	 змії	 тощо).	
Гравцям	 команди-переможниці	 повинні	 бути	

індивідуальні	призи,	тому	заздалегідь	порахуйте,	щоб	призів	вистачило	на	всіх	дітей.
	 Іншим	 дітям	 -	 заохочувальні	 призи	 у	 вигляді	 солодкого	 літачка.	 На	 кожен	
літачок	необхідно:	довга	карамельна	цукерка	в	обгортці,	пластинка	жувальної	гумки	на	
зразок	«Дабелмінт»,	резинка	для	перев’язування	грошових	купюр,	два	круга	зі	щільного	
картону	з	дірочкою	всередині.	З’єднати	за	допомогою	резинки	цукерку	з	«колесами»	і	
пластинкою	жувальної		гумки	(див.	готовий	вигляд).

Мета гри

Дійти	до	фінішу	з	
максимальною	швидкістю	
і	знайти	«чорний	ящик»	із	
призом	

+ + =
1 42 3

	 На	початку	гри	координатор	вручає	кожній	команді	або	борту	«План	польоту»	і	
бажає	приємного	польоту	до	цілі.

	 Пункти	 необхідно	 проходити	 з	
суворою	 послідовністю,	 інакше,	
команди	 можуть	 зустрітись	 одна	 з	
одною	 і	 при	 цьому	 втратять	 час.	 На	
кожному	 пункті	 стоять	 «стюарди»	
або	 «стюардеси»,	 які	 дохідливо	
пояснюють	 завдання	 і	 нагадують	
про	 те,	 що	 завдання	 може	 бути	 не	
зараховане	 через	 недотримання	
правил	або	дисципліни.
	 Коли	 конкурс	 пройдено,	 «стюард»	
в	 графі	 «Відмітка	 про	 проходження»	
ставить	 відмітку	 про	 проходження	
пункту	і	дає	частину	карти.

План польоту

«Земле, прийом!» 
«Літак бажань»

«Літак у тумані»
«Повітряна ціль»

«Поезія в польоті»
«Авіаційне паливо»
«Світлові сигнали»
«Фігури пілотажу»

«Міжнародний рейс»
«Duty Free»

«Зона очікування»

Відмітка	про	
проходження	

Борт	1
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Опис пунктів

Команді	 необхідно	 зробити	 орігамі	
звичайного	 літачка	 і	 посадити	 його	 на	
посадкову	смугу.
	 	 Команда	 шикується	 в	 шеренгу	
один	 за	 одним.	Перша	 людина	 кидає	 літак.	
Другий	 підходить	 до	 того	місця,	 де	 літачок	
зупинився,	і	запускає	літачок	далі	і	т.д.	Після	

кидків	усіх	гравців	команди	літачок	повинен	виявитися	в	кінці	посадкової	смуги.	Після	
проходження	цього	пункту	команда	отримує	частину	карти.

«Земле, прийом!»

⁕	Папір	для	орігамі
⁕	Схема	орігамі	літачка
⁕	На	пункті	намалювати	
посадкову	смугу

01

Заздалегідь	 необхідно	 зробити	 достатню	
кількість	 літачків,	 на	 яких	 написати	 всілякі	
бажання.	 Літачки	 підвісити	 на	 довгій	
мотузці,	натягнутій	між	двома	деревами	або	
стовпами.
	 	 Відповідальний	 за	 пункт	 «стюард»	
пропонує	кожній	команді	вибрати	5	літачків	
і	 виконати	 завдання.	 Команда	 вибирає	

завдання	і	йде	їх	виконувати.	Команда	може	одночасно	виконувати	всі	завдання.	Одні	
виконують	перше	завдання,	інші	-	друге	і	т.д.	Після	того	як	усі	завдання	виконані,	стюард	
ставить	позначку	і	дає	частину	карти.
 
Завдання (можна доповнити або змінити):
 ⁕	принести	склянку	води	і	випити
	 ⁕	сказати	комплімент	лідеру
	 ⁕	згадати	будь-який	золотий	вірш	цього	табору
	 ⁕	принести	квітку
	 ⁕	зробити	10	стрибків	на	скакалці
	 ⁕	перерахувати	кольори	веселки
	 ⁕	сказати	ім’я	координатора	табору
	 ⁕	подякувати	кухарям	за	смачну	їжу
	 ⁕	знайти	булавку
	 ⁕	принести	Біблію
	 ⁕	посміхнутися	один	одному
	 ⁕	зібрати	сміття	біля	сцени
	 ⁕	присісти	всією	командою	5	разів
	 ⁕	назвати	5	символів	України
	 ⁕	перерахувати	10	країн

«Літак бажань»

⁕	Літачки-орігамі	з	бажаннями
⁕	Мотузка
⁕	Нитки
⁕	Ножиці

02
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У	 невеликому	 басейні	 або	 в	 ігровому	
дитячому	 будиночку	 з	 полотна	 розсипте	
кульки	і	коробочки	з-під	кіндер-сюрпризів.	В	
одному	з	яєць	заховайте	маленький	літачок.
У	басейн	або	будиночок	заходить	найменший	
учасник	 команди	 і	 за	 певний	 час	 (скажімо,	
3-5	 хвилин)	 намагається	 знайти	 літак,	
відкриваючи	 яйця.	 Якщо	 завдання	 не	

вдається	виконати	–	усій	команді	ставлять	запитання.

Запитання

«Літак у тумані» 

⁕	ігровий	басейн	із	кульками
⁕	коробочки	з-під	кіндер-
сюрпризів
⁕	Маленький	літачок

03

1. Що	звелів	Бог	Йоні?	(Бог звелів Йоні йти в місто і розповісти людям про 
Бога).
2. В	яке	місто	мав	іти	Йона?	(Місто Ніневія).
3. Хто	розповів	Нааману	про	те,	що	є	зцілення?	(Його дружина, яка дізналася 
про це від дівчинки-служниці).
4. Що	зробив	Нааман	після	того,	як	дізнався	про	можливість	лікування?	(Він 
пішов спочатку до свого царя, а потім сирійський цар послав його до Ізраїлю, 
до пророка).
5. Скільки	років	перебував	народ	Божий	в	Єгипті?	(400 років).
6. Хто	правив	у	той	час	Єгиптом?	(Фараон).
7. Кого	Бог	послав	для	звільнення	Свого	народу?	(Мойсея).
8. Яка	була	остання	кара? (Смерть первістків).
9. Що	 таке	 хрещення?	Що	 воно	 означає?	 (Хрещення - це обітниця Богові 
доброго сумління, дотримання Його заповідей, послух Йому).
10. Чи	приймав	Ісус	Христос	хрещення?	Навіщо?	(Так, приймав. Перед тим як 
почати Своє земне служіння, Ісус подав нам приклад, коли хрестився).

Після	проходження	цього	пункту	команда	отримує	частину	карти.
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Розвісьте	кулі	блакитного	кольору	на	довгій	
мотузці.	Кулі	можуть	висіти	на	нитках	різної	
довжини.	 У	 кулях	 лежать	 запитання	 за	
біблійними	історіями.	Завдання	команди	-	за	
допомогою	дротиків	від	дартсу	проколоти	3	
кульки	 (дротики	 необхідно	 кидати	 з	 певної	
відстані)	і	дати	відповіді	на	запитання.
	 	 Запитання	за	біблійними	 історіями	

можна	взяти	в	розділі	«Біблійна	історія»	в	кожному	дні	табору.
Після	проходження	цього	пункту	команда	отримує	частину	карти.

«Повітряна ціль»

⁕	Повітряні	кулі	блакитного	кольору
⁕	Нитки	
⁕	Мотузка
⁕	Дротики
⁕	Папірці	із	запитаннями

04

Протягом	 5-7	 хвилин	 команда	 повинна	
придумати	 вірш,	 в	 якому	 є	 такі	 слова:	
літак, небо, політ, пасажир.	 Слова	 можна	
змінювати.
Варіант:	 якщо	 команда	 не	 може	 впоратися	
із	завданням,	можна	запропонувати	скласти	

якомога	більше	маленьких	слів	зі	слова	«авіаконструктор».
	 Після	проходження	цього	пункту	команда	отримує	частину	карти.

«Поезія в польоті»

⁕	Папір	для	письма
⁕	Ручка	

05

У	 зручному	 місці	 розташуйте	 смугу	
перешкод.	Це	може	бути	мотузка,	натягнута	
між	 деревами,	 вкопані	 в	 землю	 покришки,	
стрибки	 через	 скакалку,	 тунель,	 вузька	
доріжка	і	т.д.
  Завдання команди:	 пройти	 один	
за	 одним	 усім	 учасникам	 команди	 смугу	

перешкод,	не	порушуючи	правил.
	 Після	проходження	цього	пункту	команда	отримує	частину	карти.

«Фігури пілотажу»

⁕	Майданчик	(галявина)	для	смуги	
перешкод
⁕	Інвентар	(обручі,	мотузка,	
скакалка,	м’яч	тощо)	

06

Дітям	необхідно	«зарядити»	імпровізований	
літак.	Для	цього	команда	вишиковується	на	
певній	відстані	від	«літака»	(3-літрової	банки).	
Біля	 команди	 стоїть	 відро	 з	 водою.	 Гравці	
за	 допомогою	 одноразових	 стаканчиків	
наповнюють	 3-літрову	 банку	 водою.	На	 дні	
банки	лежить	кіндер-яйце	з	частиною	карти.	

Щойно	 банка	 наповниться,	 вода	 виштовхне	 яйце	 і	 діти	 зможуть	 отримати	 чергову	
частину	карти.

«Авіаційне пальне»

⁕	Трилітрова	банка
⁕	Коробочка	з-під	кіндер-сюрпризу
⁕	Одноразові	стаканчики
⁕	Відро	з	водою

07
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Команді	 необхідно	 розташувати	 аркуші	
кольорового	паперу	в	порядку	Безсловесної	
Біблії	 (чорний,	 червоний,	 білий,	 зелений,	
блакитний,	 жовтий)	 і	 розповісти	 план	
спасіння	 Богом	 людей	 за	 допомогою	 цього	
наочного	посібника.	В	оповіді	повинні	брати	
участь	усі	діти.

Після	проходження	цього	пункту	команда	отримує	частину	карти.

«С вітлові сигнали»

⁕	Аркуші	кольорового	паперу	
(чорний,	червоний,	білий,	зелений,	
блакитний,	жовтий)

08

Заздалегідь	 підготувйте	 ГРУ-презентацію	
«Зрозумій	мене»	за	визначними	пам’ятками	
країн,	які	вивчали	в	таборі.
	 	 Команда	 повинна	 вибрати	 одну	
людину,	 яка	 могла	 б	 пояснювати	 команді	
слова-пам’ятки,	не	називаючи	їх.

Після	відгадування	всіх	слів,	команда	отримує	частину	карти.

«Міжнародний рейс»

⁕	Комп’ютер	(планшет,	ноутбук)
⁕	Презентація

09

Цей	етап	-	своєрідний	відпочинок	для	дітей,	
де	 вони	 зможуть	 отримати	 «підзарядку»	 у	
вигляді	 невеликого	 перекусу.	 Цей	 перекус	
діти	 собі	 готують	 самі.	 Вони	 повинні	
намастити	 масло	 на	 хліб	 і	 посипати	
кольоровою	 цукровою	 посипкою.	 Такий	
«Ельфів	 хліб»	 -	 улюблені	 ласощі	 дітей	
Ізраїлю.
	 	 Після	 проходження	 цього	 пункту	
команда	отримує	частину	карти.

«Duty Free»

⁕	Тостерний	хліб	або	батон
⁕	Масло
⁕	Кольорова	посипка
⁕	Одноразові	рукавички
⁕	Серветки
⁕	Тарілки

10

Завдання дітей: зібрати	 зі	 слів	 на	 смужках	
золоті	вірші	табору.
	 	 Гру	 можна	 полегшити,	 не	
перемішуючи	всі	слова	всіх	віршів,	а	зібравши	
слова	одного	вірша	в	один	стос.	Дайте	дітям	
ці	стосики	і	запропонуйте	зібрати	вірші.

«Зона очікування»

⁕	Смужки	паперу	зі	словами	
золотого	вірша

11

	 По	закінченні	всіх	етапів	у	команд	повинні	бути	всі	частини	карти.	Зібравши	їх,	
гравці	зможуть	визначити	місце	розташування	головного	призу	(наприклад,	«Головний	
приз	 треба	 шукати	 в	 їдальні»).	 Недалеко	 від	 головного	 призу	 потрібно	 розташувати	
коробочки	з	заохочувальними	призами	для	дітей.	У	місці	розташування	головного	призу	
має	бути	людина,	яка		контролюватиме	ситуацію	і	розподілятиме	призи.
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Закриття табору

Заключна лінійка

Перекличка команд (назви, девізи)
Виконання гімну
Зустріч представників усіх країн (України, Єгипту, Японії, Мексики, Австралії та 
Ізраїлю).

 
	 Усі	представники	країн	одягнені	в	національний	одяг.	В	руках	вони	тримають	
великі	 кулі	 з	 пінопласту	 (їх	 заздалегідь	 можна	 придбати	 в	 магазинах	 з	 декору	 і	
пофарбувати)	відповідних	кольорів:	Україна	-	чорний,	Єгипет	-	червоний,	Японія	-	білий,	
Мексика	-	блакитний,	Австралія	-	зелений,	Ізраїль	-	жовтий.	У	кожній	кулі	є	наскрізна	
дірка	 для	 того,	 щоб	 потім	 кулі	 можна	 було	 взяти	 на	 мотузку	 і	 отримати	 намисто	
Безсловесної	Біблії.
	 Представник	 кожної	 країни	 по	 черзі	 звертається	 до	 дітей	 і	 просить	 згадати,	
яку	 країну	 він	 представляє,	 який	 колір	 був	 цього	 дня	 і	 що	 означає	 цей	 колір.	 Після	
представлення	 кожної	 країни	 координатор	 нанизує	 кулю	 на	 мотузку.	 Коли	 всі	 кулі	
нанизані,	намисто	можна	зав’язати	і	повісити	на	видному	місці.

Автор: 
Ми	не	все	ще	розумієм,
Прожили	так	мало	літ,
Та	Бог	мудрість	дав	–	ми	вмієм
Через	колір	бачить	світ.

1.	ЧОРНИЙ колір	–	він	жахливий,
Він	говорить	нам	про	гріх,
І	цей	гріх	–	неначе	злива,
Залива	бідою	всіх.

2.	Від	гріхів	же	нам	спасіння
Лиш	ЧЕРВОНИЙ	колір	дав:
Кров’ю	Спаса	й	воскресінням
Бог	надію	в	світ	послав.

3.	Він	простив	усі	провини,
Наше	серце	обновив,
Дав	нам	БІЛІ	одежини
І	з	любов’ю	всиновив.

4.	Колір	росту	–	це	ЗЕЛЕНИЙ,
Тож	духовно	виростать
Треба	всім,	хоч	ти	вже	літній,
Чи	лиш	маєш	років	п’ять

5.	ЖОВТИЙ колір	сяйвом	слави
Стріне	нас	на	переправі.
Сліз	повік	не	буде	там,
Де	Христос	панує	Сам.

Автор:
Кольори	вам	можуть,	люди,
Так	багато	сповіщать.
Зберігати	ж	душі	будем,
Щоби	з	Богом	вічність	мать!

Вірш «Безсловесна Біблія»



А що потім?

97День 6

Гра- вікторина «Кольорова»

	 Необхідно	 заздалегідь	 зробити	 картки	 відповідного	 кольору	 (за	 кількістю	
команд):	синього,	білого,	зеленого,	жовтого,	червоного,	помаранчевого,	чорного.	Картки	
роздати	командам.	Це	гра-мовчанка.	Правильну	відповідь	треба	не	сказати,	а	показати	
відповідну	кольорову	картку.

Запитання

1. Кульку	якого	кольору	Вінні-Пух	вибрав	для	польоту	за	медом?	(Синього).
2. Якого	кольору	основне	тло	державного	прапора	Японії? (Білого).
3. Який	колір	у	Безсловесній	Біблії	символізує	гріх?	(Чорний).
4. Як	називається	партія,	що	захищає	навколишнє	середовище? (Зелена).
5.	 Якого	 кольору	 картку	 показує	 суддя	 гравцеві,	 який	 провинився,	 в	 ході	
футбольного	матчу? (Жовтого).
6.	Який	колір	згаданий	у	народній	назві	хвороби	Боткіна? (Жовтий, жовтяниця).
7. Якого	кольору	був	будиночок	у	Карлсона? (Зеленого).
8.	Який	колір	у	Безсловесній	Біблії	символізує	духовне	зростання?	(Зелений).
9.	 У	 який	 колір	 забарвлюється	 ручка	 стоп-крана	 в	 пасажирських	 вагонах?	
(Червоний).
10. Якого	кольору	ніс	у	білого	ведмедя? (Чорний).
11. Як	називається	диплом	із	відзнакою? (Червоний).
12. Який	колір	у	веселці	розташований	між	помаранчевим	і	зеленим?	(Жовтий).
13. Якого	кольору	«чорний	ящик»	в	літаках?	(Помаранчевого).
14. Який	колір	у	Безсловесній	Біблії	символізує	чисте	серце,	яке	ми	отримуємо,	
коли	приходимо	до	Ісуса	Христа? (Білий).
15. Який	колір	приписують	жахливій	тузі	або	нудьзі?	(Зелений).
16.	Якого	кольору	волосся	у	брюнета?	(Чорне).
17. Як	називають	перший	рядок	абзацу?	(Червоний).
18.	Назвіть	«кольорову»	назву	гриба	боровика	(Білий).
19. Яким	коридором	в	аеропорту	проходять	пасажири,	які	не	підлягають	митному	
огляду?	(Зеленим).
20.	Який	колір	у	Безсловесній	Біблії	символізує	кров	Ісуса	Христа?	(Червоний).
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Слово-настанова пастора (директора табору)

 (Слово-настанову можна провести за допомогою наочності).
	 Необхідно:	невелика	валіза,	речі,	які	знадобляться	в	подорожі,	картки.	На	кожній	
картці	написані	слова,	наприклад:	Біблія,	молитва,	віра,	любов,	послух.	Добре,	якщо	буде	
запас	чистих	карток	у	валізі,	щоб	можна	було	записати	слова,	які	придумають	діти.

	 Всі	люблять	подорожувати.	Хтось	любить	подорожувати		великими	містами,	де	
завжди	гамірно	і	завжди	є	чим	зайнятися.	Хтось	їде	далеко	від	будинку,	хтось	-	ні.	Перед	
тим	як	вирушити	в	подорож,	ми	повинні	впакувати	речі,	які	нам	можуть	знадобитися.	
У	 цій	 валізі	 (покажіть	 чемодан)	 лежить	 частина	 тих	 речей,	 які	 будуть	 нам	 потрібні	 в	
нашій	мандрівці.	Давайте	подивимося	на	предмети	у	валізі	і	з’ясуємо,	як	вони	можуть	
допомогти	 нам	 під	 час	 подорожі.	 (Відкрийте валізу. Покажіть дітям речі - одну за 
одною. Наприклад, підводна маска, крем від комарів, кросівки, зубна паста, окуляри, 
карта тощо).
	 Перед	тим	як	ви	почнете	показувати	дітям	картки,	зверніть	їхню	увагу	на	те,	що	
ці	речі	нам	необхідні	в	подорожі,	але	є	речі,	без	яких	ми	не	можемо	обійтися	в	 іншій	
мандрівці	–	в	мандрівці,	яка	називається	ЖИТТЯ.	(Перейдіть до карток).
 Біблія.	Нам	потрібна	Біблія	для	того,	щоб	знати,	що	робити	і	куди	йти.	Біблія	
каже,	що	ми	повинні	прийняти	Ісуса	як	нашого	Господа	і	Спасителя.
 Віра. Без	віри	в	Бога	ми	не	можемо	йти	в	правильному	напрямку.	Нам	потрібна	
віра	в	Нього,	це	-	карта,	яка	допоможе	орієнтуватися	в	нашій	подорожі.
 Молитва.	 Нам	 необхідно	 весь	 час	 розмовляти	 з	 Богом.	 Ми	 молимося,	 щоб	
дізнатися	Його	 волю	щодо	нашого	життя.	Через	молитву	Він	 вказує	нам	правильний	
шлях.
 Любов.	Бог	каже,	що	ми	повинні	любити	Його	понад	усе	у	світі.	Він	також	каже,	
що	ми	маємо	любити	наших	ближніх.	Якщо	ми	дотримуємося	Божої	заповіді	про	любов,	
то	будемо	щасливі.
 Послух.	Коли	читаємо	Біблію,	ми	дізнаємося	про	Божий	план	щодо	нас.	Біблія	
каже,	що	ми	повинні	слухатися	наших	батьків,	бути	добрими,	завжди	прощати,	а	також	
робити	багато	інших		важливих	речей.
	 Запропонуйте	дітям	написати,	без	чого	ще	неможливо	подорожувати	по	життю.
Чи	 добре,	 коли	 в	 нашому	житті	 є	 такий	 багаж?	 Чи	 легко	 його	 нести	 і	 чи	 завжди	ми	
дістаємо	його	зі	своєї	валізи?	Чи	буває,	що	ми	навіть	і	не	дістаємо	цього?
	 Користуйтеся	 тим,	 що	 дав	 нам	 Господь,	 читайте	 Слово	 Його,	 дотримуйтеся	
наказів	Господа,	шануйте	заповіді	Божі,	уникайте	гріха.	І,	коли	настане	час,	Бог	неодмінно	
візьме	вас	із	собою	до	міста		вірних	Йому	–	до	Небесного	Єрусалима.
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Слово координатора
	 Шановні	пасажири!	Наш	літак	зробив	посадку.	Температура	в	місті	+25	градусів.	
Прохання	 залишатися	 на	 місцях	 до	 повної	 зупинки	 двигуна.	 Наш	 політ	 закінчено.	
Бажаємо	вам	усього	доброго.	Дякуємо,	що	скористалися	послугами	нашої	авіакомпанії!	
Щасливого	вам	відпочинку	і	роботи,	будемо	раді	зустрітися	знову!

Заключна молитва.
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Додатки 

	 Всі	 додатки	 до	 цієї	 	 програми	 доступні	 в	 електронному	 вигляді.	 Оригінали	
друкованої	продукції	можна	редагувати,	адаптуючи	до	свого	табору,	але	тільки	в	рамках	
цієї	програми.	Переглянути	або	завантажити	додатки	можна	за	таким	посиланням:

QR-код додатків

	 QR-код	можна	просканувати,	скориставшись	будь-яким	безкоштовним	
QR-додатком	для	смартфонів.


