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ВСТУП 
 

Ти тримаєш в своїх руках ресурс, який розроблений, саме 
для тебе, для того, щоб допомогти тобі доносити Слово Боже 
дітям і підліткам. 

Цей збірник є допоміжним інструментом в твоєму служінні. І 
я сподіваюся, що він не буде в тебе припадати пилом, а буде 
зашарпаний від частого відкривання. А також я надіюся, що він 
підштовхне тебе бачити, як все що створив Бог вказує на Нього, 
як Творця всесвіту. 

Достатньо один раз відчути велич Бога на світанку і ти не 
забудеш її протягом усього свого дня. Так же саме і екскременти 
допоможуть тобі показувати велич Бога і доносити біблійні 
істини дітям.  

Під час проведення експериментів не забувай, що потрібно 
дотримуватися  техніки безпеки. А також обов'язково 
попередньо проробляй експеримент, щоб знати всі нюанси, які 
можуть виникнути і як він буде проходити. 
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ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 
 

Пам’ятай:  

• на робочому місці не повинно бути сторонніх предметів;  
• досліди повинні виконуватися акуратно, без квапливості; 
• не нахиляйся над посудиною з киплячою рідиною; 
• пробірку, що нагрівається, або колбу тримай отвором 

убік, а не до себе, оскільки може статися викид рідини; 
• у разі використання скляного посуду (склянки, колби, 

покривні скельця) поводься з ним обережно, не натискай на 
нього сильно пальцями.  

• необхідно акуратно і легко брати предметні скельця за 
краї, щоб уникнути поранення пальців. 

• тримай посудини з гарячою рідиною, руками виключно у 
рукавицях; 

• Ні в якому разі не використовуй скляний посуд або скляні 
прилади, які мають хоча б незначні тріщини або пошкодження. 

Бажаю вам благословінь і плідної праці з дітьми! 
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ФАРАОНОВА ЗМІЯ З ГЛЮКОНАТУ КАЛЬЦІЮ 

Необхідні матеріали: таблетки глюконату кальцію; пісок 
просочений спиртом; посудина для піску; сірники. 

Опис проведення досліду: Розміщуємо декілька таблеток 
глюконату кальцію на пісок, просочений спиртом, і підпалюємо. 
Спостерігаємо як з вогню виходять фараонові змії. 

Духовний зміст: Цей дослід може бути яскравою наочністю 
для будь-якої Біблійної історії, де є згадка про змії. Наприклад, 
історія про те, як палиця Мойсея ставала вужем, або історія про 
зміїв-сарафів. Або ж історія про те, як Павла вкусила змія, що 
вискочила з полум’я (Дії 28:3). До речі, в історії Павла змія 
вискочила саме з полум’я. 
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ЛІТАЮЧИЙ ПАКЕТИК ЧАЮ 

Необхідні матеріали: пакетик чаю; сірники; ярличок 
«грішник». 

Опис проведення досліду: Відрізаємо ярличок, а також 
невеличку смужечку від пакетика зверху. Висипаємо вміст 
пакетика. Розкладаємо пакетик так, щоб  утворився циліндр. 
Встановлюємо циліндр вертикально і запалюємо. Спостерігаємо 
як в кінці горіння залишки пакетика злітають вгору. 

Духовний зміст: Проведення досліду супроводжуємо 
наступною розповіддю – «Слово Боже нам говорить, що «всі 
згрішили і позбавлені Божої слави». Диявол тішиться з того, 
вішаючи на нас ярлик «грішник». Позбутися цього статусу не 
може ніхто своїми власними зусиллями. Для того, щоб 
звільнитися від влади гріха, необхідно прийти в покаянні до 
Христа. І тоді Ісус не тільки знімає з нас цей ярлик (відрізаємо в 
цей момент ярличок «грішник»), але й повністю очищає наше 
життя від гріха (висипаємо вміст пакетика). Господь запалює в 
наших серцях вогонь любові (запалюємо пакетик) і цей вогонь 
зігріває інших людей, є світлом Божим в цьому гріховному світі. І 
коли життя людини «догорає», приходить до закінчення, Господь 
забирає її до себе. Як написано: «Бо все швидко минає, і ми 
відлітаємо» (Псалом 89:10) (пакетик злітає вгору)». 
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