
Дорогий Боже,
Це чудово розуміти, що у Тебе є план для мого життя. Допоможи мені пам'ятати, 
що Ти завжди поряд, навіть коли я відчуваю хвилювання та розгубленість.
Амінь. 

І цілих два роки (показати два пальця),  
Павло пробув у найнятім домі своїм (скласти руки в форму даха над головою),  
і приймав (усміхнутися та помахати рукою) усіх, хто приходив до нього,  
і проповідував він (скласти руки біля рота як рупор) Боже Царство (вказати на небо)  
та з відвагою повною (показати мускули на руці)  
беззаборонно (заперечливо похитати головою)  
навчав про Господа Ісуса Христа (доторкнутися середнім пальцем долоні іншої руки, 
а потом зробити те ж саме іншою рукою).  
Дії 28:30-31

Бог надихнув Павла на написання декількох послань у той час, коли він був у 
в'язниці. Ці послання стали частиною Біблії. Бог може і зараз використовувати важкі 
для нас часи, щоб здійснився Його план для нашого життя.

Разом з дитиною дізнайтеся, як цей конкретний урок пов'язаний з великою Божою 
історією.  Прочитайте вголос своїй дитині:

Прочитайте наступне вголос, щоб дитина краще зрозуміла історію:

Павло знав, що Бог бажає аби він розповсюджував серед язичників Добру Звістку 
про Ісуса. Він був посвячений цьому служінню, навіть коли був ув'язнений і в 
кайданах. Таким чином Бог використовував Павла для досягнення Своєї цілі, і ніщо 
не могло зупинити Павла коритися Божому плану для свого життя.

• Що сталося з Павлом після його несправедливого арешту? (Він пережив 
корабельну аварію, коли прямував до Риму. Згодом він жив у Римі під домашнім 
арештом.)

• Що мав зробити Павло згідно з волею Божою для нього?  
(Розказати язичникам про Ісуса)

Запропонуйте дитині переказати історію.  Допоможіть їй запам'ятати ключові 
деталі історії, поставивши наступні запитання:

Дії 13-14; 16; 20-21; 25; 27-28
Місіонерська подорож Павла та суд над ним
Подорожі заради Ісуса
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