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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  
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ВСТУП 
 
Дорогий наставник! 
Ласкаво просимо тебе у дивовижний світ виховання дітей у 

християнському таборі! 
На тебе покладена дуже відповідальна місія — наставляти дітей на шлях 

праведності. Виховання дітей та підлітків надає багато приємних емоцій, 
надихає на нові досягнення для Бога, придає новий сенс життя. Бажаємо тобі 
успіхів та прийми від нас кілька корисних порад. 

Бог дав Мойсею основні принципи виховання, які записані у 5 книзі 
Мойсея Повторення Закону 6:1-9  
 

«А оце заповідь, постанови та закони, що наказав Господь, Бог ваш, 
щоб навчити вас виконувати їх у Краї, що ви переходите туди посісти 
його, щоб ти боявся Господа, Бога свого, щоб пильнувати всіх постанов 
Його та заповідей Його, що я наказую тобі, ти й син твій, та син твого 
сина по всі дні життя твого, і щоб були довгі твої дні. І слухай, Ізраїлю, і 
пильнуй виконувати це, щоб було добре тобі, і щоб ви сильно 
розмножились, як прирік був Господь, Бог батьків твоїх, дати Край, що 
тече молоком та медом. Слухай, Ізраїлю: Господь, Бог наш Господь 
один! І люби Господа, Бога твого, усім серцем своїм, і всією душею 
своєю, і всією силою своєю! І будуть ці слова, що Я сьогодні наказую, на 
серці твоїм. І пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, 
як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і 
коли ти вставатимеш. І прив'яжеш їх на ознаку на руку свою, і будуть 
вони пов'язкою між очима твоїми. І напишеш їх на бічних одвірках дому 
свого та на брамах своїх».  
 
Саме на цих принципах і базується наша система виховання.  
 
БІБЛІЙНА ГОДИНА СКЛАДАЄТЬСЯ З ТАКИХ ЕЛЕМЕНТІВ 
1. Стосунки — невід’ємна складова кожного уроку. Постійно проявляйте 

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

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

3. Істина (вивчення біблійної історії) — це час, коли ви використовуєте 
творчий підхід для ознайомлення дітей із Словом Божим. 
Рекомендуємо починати вивчення біблійної істини з молитви із 
дітьми.  



Вступ 

 6 

4. 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.  

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

6. 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. 

 
Запам’ятайте, поведінка вихованців визначається поведінкою наставника! 
Ваші вихованці бачать вас наскрізь.  
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МУДРИЙ НАСТАВНИК 

� дотримується Божих заповідей всім серцем, всією душею своєю ти 
всіма силами своїми; 

� пояснює біблійні принципи застосовуючи їх до будь-якої життєвої 
ситуації; 

� завжди слугує прикладом для наслідування, керуючись біблійними 
принципами; 

� стає другом для своїх вихованців, не ставиться до них зверхньо; 
� піклується про них так, як піклуються батьки про свою дитину; 
� створює доброзичливу атмосферу всередині групи; 
� навчає, на особистому прикладі, поваги до адміністрації та всього 

персоналу табору; 
� піклується про природу, створену Богом; 
� завжди готовий надати духовну підтримку своїм вихованцям и 

присвятити час для молитви за них; 
� зможе засвідчити про власну зустріч з Богом, про примирення з Ним; 
� завжди активний. У доброму гуморі. Джерело позитиву! 
 
На першому уроці поясніть дітям як правильно заповнювати «Щоденник 

відважного мандрівника». 
 
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 
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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. 

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

Це величезна честь бути посланцем Христовим до дітей. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩО ДО ВЕДЕННЯ ЩОДЕННИКА 
Ведення щоденника — це важливий спосіб спілкування з Богом. Щоб 

краще пізнати Бога, ми повинні навчитися розмовляти з Ним щодня. Для 
кожного християнина дуже важливо розвивати спілкування з Богом.  

В цьому щоденнику є багато розділів, ми зараз допоможемо вам 
дізнатись як правильно працювати з вашим «Щоденником відважного 
мандрівника».  

Знайдіть таке місце, щоб вас ніхто та ніщо не відволікало. Для початку 
помоліться Богу (без молитви не починайте працювати), потім, заповніть 
титульний аркуш (чий це журнал, який табір, назва вашої групи, відомості про 
вашого наставника та всіх ваших нових друзів). Тут ви знайдете тему уроку, де 
записана біблійна історія та золотий вірш. 

В розділі «Сьогодні на уроці» ви можете записувати будь-які завдання, 
які ви виконуєте протягом уроку. 

Для вас ми підготували трохи цікавої інформації, стосовно нашої теми. 
А якщо ви поглянули на розділ «Візьми додому», то вам потрібно буде 

виконати деяке домашнє завдання.  
Також тут є кілка обов’язкових розділів: 
«Прославлення» — в цьому розділі вам потрібно написати те, за що ви 

бажаєте прославити Бога. Наприклад: «Ти — великий і люблячий Бог», «Ти 
створив цю прекрасну Землю!», «Немає інших богів перед Тобою!», «Вся 
слава належить тобі!». 

«Сповідь» — це відверта розмова з Богом тому, тут можна записати все 
те, за що вам соромно перед Богом. Можливо ви сьогодні були непривітними 
зі своїми друзями, чи посварились з ними, чи образились на друзів, можливо 
ви сьогодні були неслухняними та ін.. Можливо сьогодні на уроці ви дізнались 
нові істини, дізнались те, що те що ваші попередні вчинки неприємні Богу. Тут 
ви можете попросити за все пробачення і Бог вас почує і пробачить.  

Для прикладу, можете скористатись такими реченнями: «Наш люблячий 
Небесний Батько! Пробач мені за те, що я розсердився вчора». «Я визнаю, що 
мені не слід було говорити такі слова своєму другові». «Пробач мене за моє 
вчорашнє поводження" «Я каюся в тому, що я зробив». Але пишіть від серця… 
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«Подяка» — кожного дня нам є за що дякувати Богу! Подякуйте Богу за 
день який ви прожили, за друзів, за погоду та ін. Наприклад: «Дякую Тобі, Ісус, 
за те, що Ти вмер за мене». «Дякую Тобі, Господи, за їжу», «Дякую Тобі, Боже, 
за чудову погоду, за все, що Ти створив на цій землі для нас». 

«Прохання» — те ви можете попросити у Бога сили для того, що 
протистояти гріху, знайти добрих друзів, які люблять Бога; можливо, у тебе є 
друзі якім потрібна допомога, то тут ти можеш записати будь-яке прохання до 
Бога. Він обов’язково її почує. Наприклад: «Боже, допоможи мені бути більше 
схожим на Твого Сина Ісуса». «Допоможи, будь ласка, моїм друзям, які не 
знають Тебе, Ісус, прийти до Тебе й пізнати Тебе». «Допоможи мені, Боже, не 
списувати в школі, коли я відчуваю таку спокусу».  

Останній розділ має назву «Особисто для мене», в якому вам необхідно 
записати саме ті істини, які для вас були новими сьогодні, те що змусило вас 
поміркувати, переоцінити ваші вчинки. Наприклад: «Я сьогодні зрозумів (ла) 
те, що куріння, алкоголь, погані слова це гріх», «Я сьогодні зрозумів (ла) те, що 
Бог винагороджує тих, хот береже себе в чистоті». 

 
МОЛИТОВНИЙ ЩОДЕННИК 
Дорогий друже! Тобі потрібно не лише буди взірцем життя для своїх 

вихованців, а й молитись за них. Почни день з молитви! У спеціальному місці 
цього молитовного щоденника запиши коротеньку інформацію про кожного 
свого вихованця. Молись за його фізичне та духовне здоров’я, за відносини з 
іншими підлітками. Відмічай тут позитивні та негативні (якщо такі є) зміни в 
поведінці та не переставай молитись за них. 

 
 
МОЇ ВИХОВАНЦІ 
 
1. П.І.Б. __________________________________________________ 

Адреса: ________________________________________________ 
Контакти: тел. __________________________  
e-mail: _________________________________ 
Буду молитися за:  
1. _______________________________________________________ 
2. _______________________________________________________ 
3. _______________________________________________________ 
4. _______________________________________________________ 
5. _______________________________________________________ 
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2. П.І.Б. __________________________________________________ 
Адреса: ________________________________________________ 
Контакти: тел. __________________________  
e-mail: _________________________________ 
Буду молитися за:  
1. _______________________________________________________ 
2. _______________________________________________________ 
3. _______________________________________________________ 
4. _______________________________________________________ 
5. _______________________________________________________ 

 
3. П.І.Б. __________________________________________________ 

Адреса: ________________________________________________ 
Контакти: тел. __________________________  
e-mail: _________________________________ 
Буду молитися за:  
1. _______________________________________________________ 
2. _______________________________________________________ 
3. _______________________________________________________ 
4. _______________________________________________________ 
5. _______________________________________________________ 

 
4. П.І.Б. __________________________________________________ 

Адреса: ________________________________________________ 
Контакти: тел. __________________________  
e-mail: _________________________________ 
Буду молитися за:  
1. _______________________________________________________ 
2. _______________________________________________________ 
3. _______________________________________________________ 
4. _______________________________________________________ 
5. _______________________________________________________ 

 
5. П.І.Б. __________________________________________________ 

Адреса: ________________________________________________ 
Контакти: тел. __________________________  
e-mail: _________________________________ 
Буду молитися за:  
1. _______________________________________________________ 
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2. _______________________________________________________ 
3. _______________________________________________________ 
4. _______________________________________________________ 
5. _______________________________________________________ 

 
6. П.І.Б. __________________________________________________ 

Адреса: ________________________________________________ 
Контакти: тел. __________________________  
e-mail: _________________________________ 
Буду молитися за:  
1. _______________________________________________________ 
2. _______________________________________________________ 
3. _______________________________________________________ 
4. _______________________________________________________ 
5. _______________________________________________________ 

 
7. П.І.Б. __________________________________________________ 

Адреса: ________________________________________________ 
Контакти: тел. __________________________  
e-mail: _________________________________ 
Буду молитися за:  
1. _______________________________________________________ 
2. _______________________________________________________ 
3. _______________________________________________________ 
4. _______________________________________________________ 
5. _______________________________________________________ 

 
8. П.І.Б. __________________________________________________ 

Адреса: ________________________________________________ 
Контакти: тел. __________________________  
e-mail: _________________________________ 
Буду молитися за:  
1. _______________________________________________________ 
2. _______________________________________________________ 
3. _______________________________________________________ 
4. _______________________________________________________ 
5. _______________________________________________________ 

 
 



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.  

 
 

ХІД УРОКУ 
 
СТОСУНКИ  

Час: 2-5 хвилин 
Привітайте дітей, спитайте чи знають вони, що таке 
«довіра»? Розкажіть про свій випадок. 

 
 

МОЛИТВА 
Час: 2 хвилини 

Почніть урок з молитви. Подякуйте Богу за Його Слово та настанови, попросіть 
Його благословення на урок. Запропонуйте дітям помолитися за тих, хто 
перебуває в скрутній ситуації. 

 



День 1: ПАМ’ЯТАЙ ПРО БОГА 

 15 

 
ДОСВІД 
Час: 10 хвилин 
Проведіть з вихованцями гру «гаряча 

картопля». 
Мета: показати необхідність уникати 

гріха, як «гарячої картоплі». 
 
Обладнання: 
� «гаряча картопля» — клаптик тканини, 

або м’яч тощо. 
� будь-який програвач.  

 
Проведення 
Доки грає музика, діти передають один одному предмет. Коли 

закінчиться музика, дитина з «гарячою картоплею» в руках виходить з гри. Гру 
можна продовжувати доти, доки не залишиться один вихованець. 

Обговоріть: 
1. Що ви відчували, коли до вас потрапляла «гаряча картопля»? 
2. Що ви робили, щоб не залишитися з картоплею в руках? 
3. Чи є в нашому житті щось таке, чого б ми не хотіли торкатися? Чи є в 

нашому житті щось таке, чого нам ніколи не слід торкатися?  
4. Як ми можемо швидко їх позбутися? 
Кожен з нас може опинитись в такій ситуації, коли нам потрібно 

прийняти рішення або бути як всі, грішити, йти проти Божих законів, або 
зупинитись і обрати Бога, Його правила. Знаєте, Бог хоче щоб ми 
пам’ятали Його та (доводили) підкріплювали це своїми вчинками. Гарним 
прикладом для нас стане один юнак. Давайте познайомимось з ним 
ближче… 

 
ІСТИНА (ВИВЧЕННЯ БІБЛІЙНОЇ ІСТОРІЇ)  

 
Текст Біблії Дан. 1:1-21  
 
Обладнання: 
� Біблії 
� костюм Ашпеназа 
 

Час: 25 хвилин  
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Разом з дітьми прочитайте Даниїла 1:1-15, розділивши даний текст на 
декілька частин. Ваш помічник виконуватиме роль Ашпеназа. Під час читання 
біблійної історії, він буде коментувати деякі вірші. 

 
Відкрийте Дан. 1:1-4 «За третього року царювання Йоякима, Юдиного 

царя, прийшов Навуходоносор, цар вавилонський, до Єрусалиму, та й обліг 
його. І дав Господь в його руку Йоякима, Юдиного царя, та частину посуду 
Божого дому, і він відправив їх до краю вавилонського, до дому свого бога, а 
посуд відправив до скарбничного дому свого бога. І сказав цар до Ашпеназа, 
начальника його евнухів, щоб привести з Ізраїлевих синів, і з царського, і з 
шляхетського роду, юнаків, що нема в них жодної вади, і вони вродливого 
вигляду та розумні в усякій мудрості, і здібні до знання, і розуміють науку, і 
щоб у них була моторність служити в царському палаці, і щоб навчати їх 
книг та мови халдеїв». (Зверніть увагу дітей на 1, 2 вірші. Поясність дітям, 
чому Бог віддав Єрусалим в руки Навуходоносора). 

Входить Ашпеназ і вітається з присутніми. 
Наставник: Бачу до нас завітали гості! Ласкаво просимо до нас. Скажіть 

нам, хто ви і звідки до нас прийшли? 
Ашпеназ: Я приїхав до вас із великого, давнього царства Вавилон. Мене 

звати Ашпеназ. Я начальник над слугами наймогутнішого царя — 
Навуходоносора. 

Наставник: Як нам пощастило! А ми саме читаємо вашу історію! А правда, 
що до вас потрапили четверо полонених єврейських хлопців? 

Ашпеназ: Так, це правда. Цар наказав мені виховувати їх і навчати всім 
наукам Вавилона. Гадаю, вони повинні високо цінувати надану їм честь! 
Однак, прошу мене вибачити — наближається час обіду, і я повинен віддати 
наказ, щоб їх нагодували (посміхається). Сам цар призначив їм їжу зі свого 
столу! 

Ашпеназ виходить. 
Наставник: Відкриємо Дан. 1:5-6.  
Вчитель читає текст Дан. 1:5-6 і входить Ашпеназ. Виглядає він 

розгнівано та перелякано. 
Наставник: Шановний Ашпеназе! Що трапилось? 
Ашпеназ: Та, ці хлопці! Вони посміли відмовитися від царської їжі! Вони 

не бажають пити вино! Вони говорять, що такі вчинки неприємні їхньому Богу, 
вони пам’ятають про Його заповіти! Вони тепер піддані Вавилонського 
царства, навіщо їм потрібно пам’ятати свої старі традиції, свого Бога?! 
Невдячні зухвальці! 

Наставник: Шановний Ашпеназе! Я думаю, що справа не в невдячності! 
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(до дітей). Можливо, ви зможете пояснити нашому гостю, чому хлопці 
відмовилися від їжі з царського столу? 

Після відповідей учнів, запропонуйте їм прочитати 1 Кор. 10:28 «Коли ж 
скаже вам хтось: Це ідольська жертва, не їжте тоді через того, хто 
сказав, та через сумління!» і дати відповіді на основі цього вірша. 

Ашпеназ: (вперто) Але ж мені загрожує покарання від царя! Якщо вони 
будуть їсти овочі замість м’яса, пити воду замість вина, то скоро заслабнуть і 
захворіють! Хто тоді відповідатиме за це, я вас питаю?  

Нехай діти скажуть свою точку зору (Бог благословить хлопців, якщо вони 
виконають Його закон). 

Ашпеназ: Ну що ж, ризикну. Можливо, ви праві.  
Ашпеназ виходить. 
Наставник: Так пройшло 10 днів. Давайте поглянемо, що змінилось за цей 

час. 
Діти читають Дан. 1:14-20 
Заходить радісно Ашпеназ. 
Наставник: Як ваші справи? 
Ашпеназ: (здивовано хитає головою, посміхається) Відмінно! Не можу 

повірити! Даниїл та його друзі виглядаюсь найздоровішими і найсильнішими 
у всій групі! Цар дуже задоволений ними… Я бачу, що ви були праві: вони 
виконали заповіді Бога, і Він благословив їх! 

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

Ашпеназ йде. 
 
ОБГОВОРЕННЯ 
Час: 10 хвилин 
 
Матеріали:  
� Біблії; 
� картки з запитаннями (див. на диску). 
Кожен з вихованців по черзі вибирає собі 

картку з запитаннями.  
Питання: 
1. До якого полону потрапили Даниїл та його друзі? 

� Вавилон. 
2. Чому Даниїл вирішив не їсти їжу й не пити вино із царського столу?  

� Тому що він пам’ятав Бога, який каже не вживати ідольської 
жертви. 
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3. Що ви дізналися про Даниїла? 
� Він був вірний Богу. 
� Він був одним із полонених з Юдеї. 
� Він вирішив не погоджуватися (не опоганюватися) з тим, що йому 

запропонував зробити начальники і не їсти ідольської жертви. 
4. Як, на вашу думку, почував себе Даниїл, коли його забрали в чужу 

країну?  
� Очевидні відповіді повинні включати широкий спектр емоцій. 

5. Що може примусити нас забути Бога? (Вислухайте відповіді дітей.) 
6. Як ви думаєте, що вам необхідно перестати (або ніколи не починати) 

робити такого, що не йде вам на користь?  
� Паління, наркотики, і т.д.  
� Лайка (нецензурні слова), груба мова.  
� Неправда, непослух батькам.  

 
ВІДГУК 
Час: 8 хвилин 
 
Обладнання:  
� картки із ситуацією (для команд); 
 

Проведення 
Об’єднайте дітей у дві команди. Роздайте кожній команді картку із 

ситуацією. Запропонуйте їм про інсценувати ситуацію та вихід з неї. 
Ситуація для картки. 
1. «Уявіть, що вам друзі запропонували піти на річку покупатися в той 

час, коли батьки заборонили. Ви опинились перед вибором: або бути, 
як всі, або зробити так, як говорить Бог (послухатись батьків). Як ви 
вчините?» 

2. «В останній тиждень навчання перед літніми канікулами ваші 
однокласники пропонують вам піти на річку (став) замість школи. Того, 
хто відмовиться, будуть вважати зрадником та боягузом. Що ви 
оберете: авторитет у однокласників чи вірність Богу?»  

3. «Ваш однокласник пропонує вам піти покурити за школою». 
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ВИВЧЕННЯ ПАМ’ЯТНОГО ВІРША 
«І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого 
розуму» (Рим. 12:2) 
Час: 5 хвилин 
 
Обладнання:  
� Чистий сміттєвий кошик, або щось, що виглядає, як кошик;  
� тенісний м'яч або туго зім'ятий папір, або використаний пакети чаю; 
� стрічка, щоб позначити лінію кидку. 
 
Проведення 
Діти шикуються в колону біля лінії кидку і розповідають вірш. Якщо все 

сказано вірно, то можна кинути м’яч. Потім діти ідуть у кінець колони. 
 
ПІДСУМОК УРОКУ 
Даниїл не хотів робити гріха, тому що любив Бога і хотів виконати Його 

Закони. Ті, хто знають Христа і ті хто, лише знайомляться з Ним, як і Даниїл, 
також піддаються випробуванням. Їм теж доводиться приймати рішення не 
робити гріха. Щоб витримати всі випробування, потрібно лише попросити 
допомоги у Бога. Потрібно, перш за все, берегти своє серце, тримати його в 
чистоті. Давайте разом спробуємо знайти вірний шлях до чистого серця.  

Подякуємо Богу за цей урок і попросимо Його допомогти нам берегти 
чистоту і виконувати Його настанови. 
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