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«Подорож відважних сердець» — це прекрасна 

програма для проведення літнього християнського 

табору. Вона має біблійну основу, прививає Божі 

цінності, посвячено підготовлена національним 

автором, представлена в ясній й гнучкій структурі, 

збалансована рухливими тематичними іграми, 

сценками й біблійними конкурсами.  

Ця програма допоможе дітям наслідувати 

приклади пророка Даниїла й апостола Павла — з  

надією на Господа, сміливо пройти життєвий шлях, 

не пристосовуючись до віку цього, але оновлюючись в  

образ Господа Ісуса Христа.   

 
 

Василь Новаковець 
проповідник церкви, 

батько трьох дітей   
 
 



 
 

 
ЗМІСТ 

 
 
 
 
 
ВСТУП .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 

 

День 1: ПАМ’ЯТАЙ ПРО БОГА ........................................................................................................................................................................................................................................  9 

День 2: ВСЕ МОЖЕ МОЛИТВА ПРАВЕДНИКА ............................................................................................................................................................ 19 

День 3: ВИПРОБУВАННЯ ВІРИ .................................................................................................................................................................................................................................. 26 

День 4: ГОРДІ ТА СМИРЕННІ ......................................................................................................................................................................................................................................... 34 

День 5: СКАЖИ «НІ» ЗМОВАМ ТА ЗАЗДРОСТІ ........................................................................................................................................................ 39 

День 6: ПЕРЕМІНА САВЛА ..................................................................................................................................................................................................................................................... 44 

День 7: ДРУГИЙ ШАНС ТИМ, ХТО ЛЮБИТЬ ЙОГО ....................................................................................................................................... 49 

День 8: ТИ ОСОБЛИВИЙ! ......................................................................................................................................................................................................................................................... 54 

День 9: ЗАВЖДИ ПРОСЛАВЛЯЙТЕ БОГА .................................................................................................................................................................................... 60 

День 10: ОНОВЛЕНІ БОГОМ — СМІЛИВІ ТА НЕПОХИТНІ! .................................................................................................... 66 

 

Місія «СЛУЖІННЯ ПОКОЛІННЯМ» .............................................................................................................................................................................................................. 75 

 
 



 
 
 

 
 



ВСТУП 
 
ЦІЛІ ТАБОРУ 

� чітко і правдиво передавати Біблійні істини Старого і Нового Заповітів; 
� дати фундаментальні основи християнської віри й надати дітям 

можливість прийняти Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя;  
� використовувати активні види діяльності й обговорення для 

співвідношення Божого слова з реальним життям; 
� спонукати дітей застосовувати Божі істини в своєму житті; 
� помістити дітей у атмосферу радості і любові; 
� показати дітям, що всі вони особливі, бо є Божим творінням. 
 
ТЕМА ТАБОРУ 
Більшість дівчат намагаються бути схожими на зірок, моделей з 

обкладинок глянцевих журналів, пристосовуються до їх стереотипів краси, в 
той час забуваючи про власну індивідуальність, про красу і розум, якими їх 
наділив Бог. Коли дівчата сидять на дієтах, переглядають власний гардероб, 
хлопці — шукають можливість стати супергероєм, вивчають бойові мистецтва, 
щоб виглядати ще крутішими, тренуються в спортзалах, або годинами 
просиджують за комп’ютерними іграми, де виконують секретні спецзавдання 
та знищують ворога. Забуваючи про те, що повинні бути міцними не лише 
фізично, а й духовно, бути готовими не до третьої світової — а до духовної 
війни. 

Цей табір пропонує відправитись у подорож відважних сердець, яка 
допоможе дітям відмовитися від помилкових ідеалів, які нав’язує суспільство, 
та відкрити для себе Ісуса Христа і бути самим собою. 

Програма розрахована на 10 денний табір. Її також можна 
використовувати для п'ятиденного табору (або про Даниїла, або про Павла). 

Біблійний вірш теми взятий з Послання до Римлянам 12:2: «і не 
стосуйтесь (пристосовуйтесь) до віку цього, але перемініться відновою 
вашого розуму». Перші уроки засновані на перших шести розділах Книги 
Даниїла; тема цих історій: «Не стосуйтесь до віку цього». Друга половина 
табору — на подіях із життя Павла, звертає увагу на те відношення, яке веде 
до відновлення розуму: прощення, підбадьорення, смиренність, подяка, 
відвага (сміливість). 

І Даниїл, і Павло були сміливими мандрівниками через дію Господа в них, 
тому червоною ниткою через весь табір проходить тема мандрів на шляху до 
пізнання Бога і самого себе. 
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Щодня досвідчений мандрівник на ймення «Мудрість» буде вести двох 
дітей «Федора» та «Марічку» до нової пригоди. Кожна пригода — це 
метафора для відважної подорожі віри. 

 
НАЙГОЛОВНІША СКЛАДОВА УСПІШНОГО ТАБОРУ 
Багато складових (елементів) сприяють успіху табору: ретельне 

планування, відповідні ресурси й матеріали, новий досвід, який залучить в 
процес навчання емоції дітей, програма уроків, яка ефективно передає 
біблійну істину, духовна музика, веселі ігри тощо. Що із переліченого є 
найбільш важливим? Ніщо. Найголовніше — це дія Духа Святого через Своїх 
людей. Мета табору — перетворити дітей в образ Христа. 

Вірі навчити не можна, її можна лише перейняти, саме тому табір повинен 
будуватися на відносинах. Він повинен бути місцем, де є вчителі, які знають і 
люблять Ісуса Христа, знають і люблять дітей. Щоб направляти дітей, лідери 
повинні самі зростати у своїй вірі. Тому при підготовці до табору: 

� вивчайте місця з Біблії й роздумуйте над тими біблійними істинами, 
які діти будуть вивчати; 

� розмірковуйте про важливість даної теми у вашому власному житті 
(розкайтесь у гріхах); 

� моліться про те, щоб Бог використовував вас як «інструмент» в Своїх 
руках. 

Це величезна честь бути посланцем Христовим до дітей. 
 

СТРУКТУРА ТАБІРНОГО ДНЯ ТА РОЛІ ЛІДЕРІВ ТАБОРУ 
 

І. Структура табірного дня: 
Важливим елементом дня є ранкова молитва, час для особистого 

спілкування з Богом. Вона впливає на духовне самопочуття кожного 
працівника. Чудовим продовженням особистої ранкової молитви є ранковий 
збір працівників, на якому всі працівники разом можуть прославити Бога в 
молитві та піснях. Також, це зручний момент для координатора дати 
наставникам завдання на день; вирішити організаційні моменти.  

Зустрічайте дітей разом!  
Ранкове служіння — це своєрідний вступ в тему дня, де дітей 

налаштовують на нову тему, історію, неймовірні події. Ця зустріч задає настрій 
на весь день. 

� ранкове служіння: 
� молитва; 
� проповідь Слова Божого; 
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� поклоніння; 
� введення в тему дня; 
� перевірка золотих віршів. 
 
Біблійна година складається з таких елементів: 
Відносини — невід’ємна складова кожного уроку. Постійно проявляйте 

любов до своїх вихованців. 
Досвід допомагає отримати навички через почуття. За допомогою 

запропонованих завдань та ігор діти зможуть випробувати свої почуття, 
пов’язані з біблійною історією, що вивчається. 

Вивчення біблійної істини — це час, коли ви використовуєте творчий 
підхід для ознайомлення дітей із Словом Божим. Рекомендуємо розпочинати 
вивчення біблійної істини з молитви разом з дітьми.  

Обговорення — це час, коли діти, з вашою допомогою, зможуть пов’язати 
біблійну історію з реальним життям. Цей етап уроку дає можливість 
вихованцям висловити власну думку, своє ставлення до героїв, зробити власні 
висновки та провести паралель між біблійною історією та власним життям.  

Відгук — це час, коли діти починають практикувати вивчену істину. 
Практичні дії спрямовані на вирішення повсякденних життєвих ситуацій згідно 
зі Словом Божим. 

Вивчення золотого вірша (біблійного вірша для запам’ятовування). 
Використовуйте творчі ідеї для більш легкого, цікавого та невимушеного 
запам’ятовування біблійного вірша.  

Обов’язково роз’яснюйте дітям значення вивченого вірша відповідно до 
біблійного контексту, пояснюйте незнайомі слова та поняття. 

Перед вечірнім зібранням надайте вихованцям вільний час для 
заповнення «Журналу відважного мандрівника». Поясніть дітям як правильно 
заповнювати його. 

На вечірньому прославленні потрібно підвести підсумки теми дня 
(бажано щоб це зробив проповідник). У вечірньому зібранні беруть активну 
участь і діти.  

Закріпити вивчену тему, історію можна під час вечірнього спілкування в 
групі. 

 
ІІ. Ролі лідерів табору: 
Директор — відповідає за загальну організацію табору, веде підбір всього 

штату табору.  
Якості: зріла віра та організаторські здібності.  
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Координатор програми — відповідає за планування програми табору, 
проводить роботу з лідерами груп (наставниками) та іншими лідерами табору, 
контролює розпорядок дня і дисципліну в таборі, формує групи дітей 
(заздалегідь). Координатор звітує про роботу перед директором. Якості: зріла 
віра, комунікабельність, доброзичливість, організаторські здібності. 

Проповідник — духовний вчитель у таборі, ефективно передає біблійні 
істини. Якості: зріла віра, знання Біблії. 

Наставник — лідер групи, який постійно з вихованцями, на власному 
прикладі показує любов до Бога, передає Божу любов вихованцям, відповідає 
за дітей 24 години на добу, організовує їх на служіння, уроки, ігри. Якості: 
зріла віра, любить і знає Біблію, увага до дітей, уміння вислухати, зразок 
поводження, вміє підтримати дисципліну, (вік — 16 і більше років). 

Лідер поклоніння — заохочує вихованців до щирого прославлення й 
поклоніння БОГОВІ. Якості: практикує особисте поклоніння, має музичні 
здібності. Такі ж вимоги і до членів команди поклоніння. 

Керівник театральної групи — інсценує біблійні історії, навчає акторів 
виразній грі. Якості: організований, творчий, винахідливий. 

Спортивний лідер — керує спортивними заходами. Якості: спортивний, 
організований, люблячий, вміє підтримувати дисципліну. 

Інструктор з плавання — слідкує за дисципліною на водоймищі. Якості: 
дорослий, спостережливий, добре плаває, організований, вміє підтримувати 
дисципліну. 

Лідер рукоділля — готує і проводить заняття з рукоділля. Якості: 
організований, переконливий, терплячий, вміє підтримувати дисципліну. 

Лікар (медична сестра) — завжди слідкує за самопочуттям вихованців та 
персоналу табору. Якості: зріла віра, досвідчений, медична освіта. 

Охорона — вдень і вночі стежить за порядком на території табору. Якості: 
зріла віра, досвідчений, спостережливий. 

 
Примітка: одна людина може виконувати кілька обов’язків, або обов’язки 

координатора можуть виконувати дві людини. 
Якщо під час організації табору вам знадобляться анкети та трудові 

договори для працівників, ви можете скористатись нашими зразками (див. в 
додатках на диску). 



День 1: ПАМ’ЯТАЙ ПРО БОГА 
 

Біблійна історія:  Відмова Даниїла від їжі з царського столу. 
Текст Біблії:  Дан. 1:1-21. 

Пам’ятний вірш:  «Пам'ятайте про давнє, відвічне, бо Я Бог, і немає 
більш Бога, й нікого, як Я» (Іс. 46:9). 

Істина:  Бог хоче щоб ми Його пам’ятали та підкріплювали це 
своїми вчинками. 

Мета:  � на прикладі Даниїла та його друзів навчити дітей 
пам’ятати Божі закони та настанови; 

 � показати на прикладі Даниїла та його друзів, 
важливість правильного ходіння за Богом, не 
дивлячись на складні життєві ситуації; 

 � виховувати у дітей бажання дотримуватися Божих 
правил та почуття вірності Йому. 

 
ПОЯСНЕННЯ 
Даний урок є першим з п'яти уроків про Даниїла. Він звертає нашу увагу 

на історичну пам'ять юдеїв про Бога, на те як, вони ходили перед Ним. Хоча 
тематичний вірш нашого табору був написаний Павлом, він прекрасно 
відповідає головній темі Даниїла 1 – 6: «Не стосуйтесь до віку цього». У цій 
історії Даниїл і його друзі відмовляються підкорятися Вавилонському способу 
життя.  

Сьогодні діти почують про те, як Даниїл зберіг вірність Богу, Божим 
настановам і чистоту, навіть тоді, коли він знаходився далеко від своєї 
батьківщини. Вони будуть навчатися, як не забувати про Бога і свою віру 
підкріплювати достойними вчинками.  

 
МОЛИТОВНИЙ РОЗДУМ 
Готуючись до уроку, поміркуйте над першим розділом Даниїла. Зверніть 

увагу на Дан. 1:1-2. Чому Бог дозволив Навуходоносору завоювати Єрусалим? 
Бог неодноразово попереджав юдейський народ про те, що за не виконання 
Його законів, їх чекатиме покарання. Бог показав, що Він вірний своєму слову.  

Перечитайте ще раз Дан. 1:3-15. Чому Даниїл саме так вчинив? Чи були у 
вашому житті подібні випробування? Пригадайте, що ви відчували в той 
момент; чи складно вам було протистояти? За яких умов можна забути Бога, 
Його настанови? Що (хто), в подібній ситуації, як з Даниїлом, може нас 
осквернити, віддалити від Бога? Якщо у вашому житті були схожі ситуації, ви 
можете поділитися цим з дітьми. Також, перегляньте схожі місця з Писання:  
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Екл. 12:1 «І пам'ятай в днях юнацтва свого про свого Творця, аж поки не 
прийдуть злі дні, й не наступлять літа, про які говорити ти будеш: 
Для мене вони неприємні!» 

Iс. 46:5 «До кого Мене ви вподобите та прирівняєте, до кого подібним 
Мене ви учините, щоб схожому бути». 

2 Тим. 2:8 «Пам'ятай про Ісуса Христа з насіння Давидового, що воскрес 
із мертвих, за моєю Євангелією». 

Пс. 1 «Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть 
на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в Законі 
Господнім його насолода, і про Закон Його вдень та вночі він 
роздумує! І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що 
родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він 
чинить, щаститься йому! Не так ті безбожні, вони як полова, що 
вітер її розвіває! Ось тому то не встоять безбожні на суді, ані 
грішники у зборі праведних, дорогу бо праведних знає Господь, а 
дорога безбожних загине!» 

Подякуйте Богу за Його Слово та настанови в молитві, попросіть 
благословення та натхнення на урок, попросіть Його керувати вашими 
думками і мовою.  

Якщо ви зараз перебуваєте в скрутних обставинах, то попросіть у Бога 
зміцнити вашу віру та відкрийте своє серце для спілкування з Ним.  

 
ЗУСТРІЧ ДІТЕЙ 
Перший день — це зустріч з дітьми, зустріньте їх так, щоб це 

запам’яталось надовго, зустріч проводять герої табору «Мудрість» та двоє 
дітей «Федір» і «Марічка». Прикрасьте територію табору. 
 

Інвентар: 
� Фотокартки наставників: фотокартку наставника розріжте на частинки, 

по кількості вихованців в його групі. Потім на звороті кожної частини 
напишіть прізвище та ім’я одного з вихованців та його вік. 

� Невеличкі подарунки для конкурсів (кульки, ручки, олівці, цукерки, 
вітальні листівки, закладки тощо). 

� Кожен наставник (за бажанням) готує подарунки для своєї групи. 
 
В цей час всі наставники та всі працівники табору ховаються.  
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Для початку ведучі Мудрість, Федір та Марічка знайомляться з дітьми, та 
проводять декілька конкурсів на знайомство. Запитують, чи є серед них 
відважні хлопці та дівчата, які бажають відправитися у першу подорож 
(невеличка екскурсія по території). В кінці екскурсії вони зупиняються на 
просторому майданчику, де об’єднують дітей у групи: 

- за статтю; 
- за віком (старші, середні та молодші). 
Коли діти будуть об’єднані у групи, Федір та Марічка розсипають на будь-

якій поверхні фотокартки і пропонують дітям знайти своє ім’я, а потім скласти 
фото наставника і знайти його.  

Коли діти і наставники зберуться разом — можна надати час для 
знайомства та спілкування (якщо це стаціонарний табір, то можна виділити 
час для віднесення речей до кімнат).  

 
Мудрість: Привіт усім! Мне звати Мудрість, а це мої друзі Федір та 

Марічка — ми разом подорожуємо. А як вас? (діти повинні разом і голосно 
прокричати своє ім’я) Голосніше! Я вас не чую!!! Ще голосніше!!! 
Найголосистим став/ла _________! (найголоснішого нагородити цукеркою, 
ручкою, олівцем…) 

А хто з вас найсильніший? Давайте перевіримо (проведіть конкурс на 
перетягування мотузки). 

Потім запропонуйте дітям зробити подорож по території (покажіть 
їм все, крім того місця де в цей час знаходяться всі працівники табору) і 
приведіть назад на майданчик. 

Мудрість: Діти давайте ми з вами об’єднаємось у дві групи: Всі хлопчики 
стануть навколо мого помічника Федора. Всі дівчатка стануть навколо 
Марічки. 

Марічка: Друзі, давайте зробимо два кола. 
Федір: Хто швидше зробить коло хлопці чи дівчата?  
(В цей час Федір з Марічкою допомагають дітям зробити два кола. 

Потім коли два кола готові, Федір та Марічка, висипають на землю 
порізані фотокартки наставників з іменами, для дівчат і хлопців окремо, а 
найменшим вони допомагають знайти своє ім’я. Коли діти складуть фото, 
його можна склеїти скотчем). 

Мудрість: Діти, а ви бажаєте знайти своїх наставників, тоді знайдіть їх там, 
де ми з вами сьогодні не були. 

Діти біжать в ті приміщення, куди вони не зайшли під час екскурсії, і 
там знаходять своїх наставників. Це може бути актовий зал чи їдальня. 
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Потім всі разом збираються на галявині, для проведення ранкової 
зустрічі — Ранкового служіння. 

(Якщо це стаціонарний табір, то потрібно розмістити дітей в їх 
кімнатах, а після обіду надати інформацію про програму на вечір: 
придумати назву групи, девіз, емблему, пісенний номер на служіння. А на 
ранок потрібно вивчити Рим. 12:2). 

 
РАНКОВЕ СЛУЖІННЯ 
� привітання; 
� молитва; 
� прославлення; 
� введення в тему дня; 
� дайте завдання на день (наприклад, інсценувати головний вірш табору, 

підібрати назву та девіз для групи). Так як, тема дня чистота фізична і 
духовна, то можна влаштувати перевірку чистих рук (особливо перед 
обідом), яка команда буде найохайнішою під час обіду, хто прибере за 
собою посуд тощо. 

 
Скерована розмова 
Мудрість: А кому з вас доводилось робити щось-таке, чого робити не 

можна? (Дайте дітям можливість розповісти, які спокуси в них були). Наші 
друзі Федір та Марічка не змогли протистояти стереотипам 
суспільства… давайте поглянемо, що трапилось… 

Театральна група показує сценку «Про мандрівників». 
 
Дійові особи: 
Мудрість: Головна роль, бажано, щоб її грала одна і та ж людина 

протягом всього табору. Це звичайна людина, що добре знає Слово Боже. 
Одягнена у звичайний одяг, як людина в поході на природі (наприклад, 
туристські черевики й рюкзак). 

Федір: Хлопчик приблизно одного віку з вихованцями табору. Спочатку 
його одяг «відповідний» з безбожним образом, типовим для вашої культури. 
Наприклад, він може бути одягнений, як супергерой або герой відеоігор. 
Бажано, щоб це була дитина з акторськими здібностями, і щоб він грав цю 
роль протягом всього табору.  

Марічка: Дівчинка приблизно одного віку з вихованцями табору. Її одяг 
«відповідає» образу красуні, типової для вашої культури. Наприклад, вона 
може бути одягнена, як принцеса. Бажано, щоб це була дівчинка з 
акторськими здібностями, і щоб вона грала цю роль протягом всього табору. 
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Реквізит: 
� туристична карта (необов'язково), компас; 
� Біблія; 
� великий плакат з тематичним віршем;  
� ліхтарик (для Федора); 
� написана від руки записка (для Істини); 
� рюкзаки для Істини, Федора та Марічки. (Мудрість приносить рюкзаки й 

туристичний одяг для Федора та Марічки — вони носять цей одяг і 
рюкзаки на всіх наступних виступах); 

� маленька діадема, або корона для дівчинки. 
 
Сцена: Кілька природних реквізитів (кущі, декілька каменів) на одній 

стороні сцени. Мудрість стоїть на протилежній стороні під час своїх вступних 
слів.  

Примітка: Буде краще, якщо під час виступу зі сцени забрати всі 
музичні інструменти. Якщо їх не можна пересунути, накрийте їх тканиною 
нейтрального кольору. 

 
Входить Мудрість. 
Мудрість: Ласкаво запрошуємо в табір! Я такий радий, що ви всі тут. Я 

взяв із собою свої черевики й рюкзак для походу, тому що тема нашого табору 
«Відважні серцем», ми будемо подорожувати, і я буду вашим провідником.  

Якби ви відправилися в подорож через джунглі або через пустелю, вам би 
знадобився досвідчений провідник, щоб уникнути багатьох небезпек, 
наприклад, диких звірів. У цьому таборі, я проведу вас по іншому 
небезпечному шляху — по життю. Життя — небезпечна подорож. Можливо, 
ви не завжди це зауважуєте — як недосвідчені мандрівники не бачите хитких 
пісків або отруйних зміїв — але там затаїлася небезпека. І дитині легко 
збитися зі шляху й заблукати.  

Хороший провідник знає, як розпізнати небезпеку й уникнути її. Він знає, 
як знайти дорогу через пустелю або до гірської вершини. У нього є карта і 
компас. (Показує туристичну карту). У житті нам потрібна інша карта, щоб 
вказувати нам вірний шлях. І ось вона (тримає Біблію так, щоб дітям було її 
добре видно) — Це _________. (Діти вигукують «Біблія!») 

Біблія — це єдина правильна карта для відважної подорожі по житті. Їй 
довіряли Даниїл й Павло, які багато подорожували по світу. Але де б вони не 
були, у якій небезпеці не перебували, вони не заблукали, бо сміло йшли 
Божим шляхом.  
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Тематичний вірш нашого табору написаний Павлом. (Демонструє 
тематичний вірш). Він взятий з його листа до жителів Риму «і не стосуйтесь 
до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму» (Рим. 12:2). 
Давайте прочитаємо його разом. (Діти вголос читають вірш).  

Мудрість: Головна причина, чому діти можуть заблукати на своєму 
життєвому шляху, полягає в тому, що вони дозволяють світу формувати їхній 
розум. Деякі дівчата думають: «Я не така вродлива як Анджеліна Джоллі». 
Деякі хлопці думають: «Щоб бути сучасним чоловіком мені треба бути злим і 
жорстоким, як Джеймс Бонд». Саме про це й говорить наш біблійний вірш — 
вони дозволили перетворити свій розум за зразком сучасного суспільства. Їм 
необхідно змінити свою думку про себе, обновити свій розум Божим Словом, 
для життя в цьому небезпечному світі. Коли це відбудеться, вони зможуть 
пройти цю, сповнену перепон, життєву подорож, слідуючи за Богом. 

Федір та Марічка шумлять за сценою.  
Мудрість: О, хтось іде. Сховаюся я тут, щоб вони мене не побачили. 
Входять Федір й Марічка. У Федора в руках ліхтарик, він світить ним на 

глядачів, зі сторони в сторону. 
Федір: Я знаю, що це тут. Де ж та стежка? Не могли ж ми... не могли ж... 

заблукати… 
Марічка: (Схлипує) Ми заблукали! Я їсти хочу, я втомилася, а тепер ми 

заблукали! Адже я повинна бути прекрасною принцесою! Усі обожнюють 
принцес і служать їм. Принцесам не потрібно голодувати й стомлюватися. 
(Дивиться на свій порваний одяг). І вони не носять порваний одяг і весь в 
колючках. (Сідає й плаче).  

Федір: Не здавайся, Марічко. Ти — прекрасна принцеса, а я супергерой. 
Просто нам треба призвати свої суперсили! Я перенесу нас назад у 
цивілізацію. 

Марічка: (Підхоплюється й кричить на нього). Досить уже, Федоре! У нас 
немає ніяких суперсил! Це все вигадки! Просто немудрі історії, у які ми почали 
вірити, тому що хотіли бути особливими. (До себе, спочатку тихо, потім 
переходить на лемент). Ми хотіли бути кращими за всіх. Ми такі зарозумілі! 
(Знову сідає).  

Федір: (Сідає поруч з нею). Але що ж нам робити? (З почуттям). Я хочу 
бути особливим. Я хочу відважних пригод. А зараз ми просто двоє дітей, які 
втекли з дому і заблукали. 

Марічка: Я сподіваюся, що мама з татом уже шукають нас. 
Федір: Я теж. 
Входить Мудрість. 
Мудрість: Діти, допомога потрібна? 
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Федір: Звісно, потрібна. Ми заблукали. 
Марічка: (До Федора). Федоре, мама з татом говорили нам бути 

обережними з незнайомцями. 
Мудрість: Прекрасна порада! Взагалі-то, саме вони й вибрали мене, щоб 

я вас знайшов. Вони знали, що ви в біді, тому й послали мене врятувати вас. 
Ось (дістає записку й дає її Федору), ось їхня записка. 

Федір: (читає записку). Федоре та Марічко, ми послали Мудрість, щоб 
урятувати вас. Ми знаємо, що ви хочете бути особливими й хочете відважних 
пригод, тому ми попросили Істину взяти вас у відважну подорож перед тим, 
як привести вас додому. З любов'ю, мама й тато. 

Марічка: (задумливо). Це мамин почерк.  
Федір: Звичайно, це він! Як ще б він довідався, що ми заблукали? 

(Дивиться знову в записку). Так вас звати Мудрість? 
Мудрість: Мене звати «Мудрість», а вас? (тисне руку Марічці і Федору, 

які називають йому свої імена). Ну, раз тепер ми познайомилися, давайте 
відправимося в подорож. (Оглядає їхній одяг). Але спочатку нам треба щось 
зробити з вашим одягом. Федоре, ти хто? 

Федір: Ну, я удавав ___________ (ім'я супергероя). Це було нерозумно, 
напевно? 

Мудрість: Зрозуміло. Намагався бути схожим на вигаданого героя з 
кінофільму (або комп’ютерної …), так? Ну, під час подорожі, ти дізнаєшся, як 
бути сучасним героєм, змінивши свій напрямок думок. (Звертається до 
Марічки). А ти, принцеса, я так думаю? 

Марічка: Лише вдаю. 
Мудрість: Намагаєшся бути прекрасною, наслідуючи героїнь із 

кінофільмів або глянцевих журналів? У цій подорожі ти довідаєшся, як бути 
по-справжньому прекрасною зсередини, навчившись думати так, як пропонує 
Бог. Доречі, я захопив для вас більш практичний одяг для подорожі по 
небезпечних місцях. Ось вам кожному по рюкзаку. (Вручає рюкзаки та одяг 
Федору й Марічці). А також, у нас є карта і компас для нашої подорожі. (дістає 
Біблію). 

Федір: Не схоже на карту. 
Мудрість: Але все-таки це карта. Це Біблія. Вона показує нам, як подолати 

найнебезпечнішу подорож з усіх — це подорож по життю. І в мене є історія 
для початку нашої подорожі. У ній розповідається про одного юнака, який 
потрапив у полон до Вавилону. Це було для нього справжнім випробуванням. 
А детальніше ви дізнаєтеся про все під час біблійної години. 

Відправте групи на біблійну годину. 
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РУХЛИВІ ІГРИ ДЛЯ ВСЬОГО ТАБОРУ 
 
«ПОЛОН ТА ПІДКОРЕННЯ» 
Час: 30 хвилин 
 
Інвентар: 
� мотузка, або скоч; 
� конуси; 
� таблички з написом «Вавилон», «Єрусалим»; 
� пов’язки для двох команд. 
 
Приготування: Позначте велику круглу площадку, на одному кінці якої 

відділіть місце конусами або мотузкою. (Це Єрусалим у першій грі). Метрів 
через 50 проведіть лінію. (Це Вавилон у першій грі). Не обов’язково грати за 
сценарієм, дозвольте перемогти найсильнішій команді. 

 
1) Полон (перший варіант) 
Повідомте: Зараз ми будемо грати в гру, що називається «Полон». У 

нашій історії вавилонська армія захопила Юдею й повела Даниїла й багатьох 
інших євреїв в полон у Вавилон. Ось Єрусалим, столиця Юдеї. (Покажіть 
місце). Якщо ви починаєте гру в Єрусалимі, ви намагаєтеся уникнути полону, 
рятуючись від армії загарбників. Але ви повинні залишатися усередині стін 
міста — ось за цією лінією. (Покажіть межі Єрусалима). Ворожа армія 
починає звідси, з Вавилону. (Покажіть лінію). Коли почнеться гра, загарбники 
побіжать із Вавилону в Єрусалим і будуть намагатися захопити в полон євреїв, 
доторкаючись до них. Всі нападаючі вавилоняни, піднімають одну руку 
догори, і так тримають весь час — це їхній меч. (Примітка: по цій руці буде 
видно, хто нападає, а хто втікає, коли всі діти будуть усередині 
Єрусалиму). Ті євреї, які потрапили в полон, будуть у Вавилоні. Завойовник 
бере вас за руку і ви вдвох йдете у Вавилон.  

Об’єднайтесь у дві команди. Дорослі й підлітки повинні бути 
вавилонянами в обох іграх, так щоб було практично неможливо уникнути 
полону. Грайте доти, поки всі євреї не будуть схоплені, потім поміняйте 
групи місцями. 
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2) Полон (другий варіант) 
Повідомте: Під час теперішнього нападу на Єрусалим вавилоняни мали 

переваги, тому було просто неможливо уникнути полону, як у нашій 
попередній грі. Але тепер ми змінимо правила, щоб зробити гру більш 
цікавою. Як і раніше в нас будуть євреї в Єрусалимі, і завойовники будуть 
нападати з Вавилону з однією піднятою рукою. Але ось що буде по-іншому: 
після того, як вас схоплять і відведуть у Вавилон, ви стаєте вавилонськими 
солдатами. І ви, разом із солдатом, що захопив вас, вертаєтеся в Єрусалим, 
щоб захоплювати євреїв, що залишилися. Поступово кожний стане солдатом. 
Ті євреї, які зможуть уникати полону довше всіх, будуть переможцями. 

Розпочніть усього з декількома солдатами (близько 10% від вашої 
групи) — це можуть бути ваші дорослі або підлітки, а всі діти будуть 
спочатку євреями. Грайте, поки не залишиться 5-10% всіх дітей, після чого 
оголосіть їх переможцями. (Якщо час дозволяє, зіграйте ще раз). 

 
ЕСТАФЕТА З ОВОЧАМИ 
Час: 30 хвилин 
 
Інвентар: 
� позначення лінії старту, фінішу; 
� стільці і ємкості із фруктами й овочами — по одному на команду;  
� невеликі придатні для їжі шматки фруктів або овочів, наприклад, 

яблука або морквини — для всіх гравців. 
 
Проведення: Даниїл і його друзі їли овочі замість м'яса. Ми пограємо в 

естафету з тими ж командами. Даниїл і його друзі були сильнішими й 
здоровішими від інших юнаків, тому ми подивимося зараз, яка команда 
вправніша.  

У цій естафеті, коли приходить ваша черга, ви біжите від лінії старту до 
стільця вашої команди, сідаєте на стілець, хапаєте шматок яблука/морквини з 
ємності вашої команди і їсте його. Коли ви з'їсте його, ви біжите назад до лінії 
старту. (Говоріть й показуйте). Не можна бігти, якщо у вас у роті їжа. 
(Призначте суддю по їжі). Ви готові?  
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ВЕЧІРНЄ СЛУЖІННЯ 
� привітання; 
� молитва;  
� проповідь Слова Божого; 
� прославлення; 
� нагородження переможців ігор; 
� підсумок дня. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОПОВІДІ 
Зверніть увагу на те, що ізраїльський народ потрапив у полон по волі 

Божій, через те, що не дотримались Божого заповіту, та чому Бог дозволив 
Навуходоносору завоювати Єрусалим? Побудуйте свою проповідь на таких 
місцях Слова Божого: Дан. 1:1-2, 3-15; І.Нав. 23:15-16, 24:13-21; Екл. 12:13. 

Перечитайте ще раз Дан. 1:3-15. Чому Даниїл саме так вчинив? Поділіться 
власним прикладом, розкажіть, що ви відчували в той момент; чи складно вам 
було протистояти. За яких умов можна забути Бога, Його настанови? Що (хто), 
в подібній ситуації, як з Даниїлом, може нас осквернити, віддалити від Бога? 
Якщо у вашому житті були схожі ситуації, ви можете поділитися цим з дітьми. 
Поясніть, що означає «поклав собі на серце». 

Також, перегляньте схожі місця з Писання: Повт. 4:24-26; Екл. 12:1; 
Iс. 46:5, 1:28; 2 Тим. 2:8, Пс. 1. Сконцентруйте увагу дітей на тому, що ми 
маємо пам’ятати Божі настанови (1 Хр. 16:15), як і Даниїл, бо і Бог вірний 
Своїм завітам (Повт. 7:9). 

Нагадайте дітям про Божі настанови, яких ми маємо дотримуватися. 
Помоліться разом з дітьми, щоб Бог дарував всім нам мудрість і сил 
дотримуватись Його постанов. 

 
ІДЕЇ НА ВЕЧІР 
Знайомство з командами (представлення назви, девізу тощо). 
 
ПРИКЛАД ЗАКЛЮЧНОЇ МОЛИТВИ 
Завершіть вашу зустріч молитвою. Подякуйте Богу за цей чудовий день, за 

всіх хто приїхав у табір, за ті істини, про які діти сьогодні дізнались. 
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