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Вступ

Тема любові до Ісуса — одна з найактуальніших 
тем сьогодення, але світ, на жаль, не вважає її попу-
лярною. У час, коли потоки бруду вседозволеності, 
відносності істин, відсутності ідеалів та авторитетів 
заповнюють свідомість українців; коли нівелюють-
ся християнські цінності та духовні твердині, ми ма-
ємо зберегти своє серце чистим та незаплямованим. 
Наше покликання — не лише зберегти у серці непо-
рочні чесноти вірності та любові до Ісуса, а й пере-
дати їх наступним поколінням. Прагненням кожно-
го християнина має бути передача живого Євангелія 
сучасникам та особливо тим, хто завтра стане дорос-
лим і своїм світоглядом та життєвою позицією визна-
чатиме майбутнє наших міст та сіл.

Завдяки програмі «Люблю Ісуса» ми хочемо від-
крити дітям і підліткам неймовірну велич та водно-
час смирення нашого Спасителя, Його любов до усіх 
людей. А ще ми прагнемо спонукати вихованців ди-
тячих та підліткових програм до того, аби кожен, хто 
свого часу познайомився з Христом, став місіонером 
та розповів про своє духовне надбання своїм друзям, 
у колі своєї родини.

Наша духовна мрія про те, щоб ця програма тор-
кнулася юних сердець, і у майбутньому хтось із на-
ших вихованців став пастором існуючої міської чи 
сільської церкви, чи поїхав на місіонерську працю у 
сусіднє село, чи, можливо, далеку країну, де люди ги-
нуть у гріхах і потребують того, хто і їх проведе на 
стежку спасіння.

Закликаю кожного вчителя недільної школи, 
кожного працівника дитячого чи підліткового клу-
бу, кожного наставника, координатора, директора, 
спорт інструктора, рукодільника чи іншого праців-
ника табору посвятити себе на проповідь Євангелія 
усім, хто довкола нас, адже саме так ми і виконаємо 
заклик Ісуса: «Тож ідіть, і навчіть всі народи, хрис-
тячи їх в Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаю-
чи їх зберігати все те, що Я вам заповів. І ото, Я пе-
ребуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку!» 
(Мт. 28:19–20).

Ігор Бандура, 
заступник голови ВСЦ ЄХБ
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Передмова

Цього року до минулорічної програми, під загаль-
ною назвою «Люблю Ісуса», додається друга частина, 
яка покликана розкрити Особистість Ісуса Христа 
так, щоб діти Його полюбили!

Враховуючи потребу дитини у Христі, в Його лю-
бові та ближчому знайомстві з Ним, а також зважа-
ючи на головну місію нашого братства 2013 року — 
благовістя людям Євангелія, — колектив дитячих 
служителів Рівненської області прийняв рішення на-
писати другу частину програми «Люблю Ісуса». Адже 
тільки тоді, коли ми любитимемо Христа, ми зможе-
мо розповісти про цю любов іншим.

Запропонована програма складається із трьох 
основних тем: долі людей, які змінилися завдяки осо-
бистому знайомству з Ісусом; чудеса, вчинені Хрис-
том, і як вони вплинули на перебіг подій та зароджен-
ня віри у людських серцях; а також безпосередньо 
проповіді Самого Господа, які вчать небесної мудрос-
ті і її практичного застосування у земному житті.

Підготовлених та описаних 10 табірних днів у цій 
книзі будуть цікавими для дітей молодшого та серед-
нього шкільного віку. Їх лаконічна подача заощадить 
час координатора кожного дня у підготовці до табору 
і під час його проведення.

Звичайно, вам потрібно буде адаптувати дану ін-
формацію до аудиторії, з якою працюєте. Ми закли-
каємо вас творчо підійти до втілення запропонова-
них ідей у цій книзі. Так як наш Учитель розповідав 
істину і використовував безліч наочностей (це яскра-
во видно із притч), так і ви повинні зацікавити своїх 
вихованців і звернути їхні погляди на Ісуса Христа.

Отож, перш ніж розпочати навчати інших люби-
ти Ісуса, подумайте, наскільки ви Його любите самі. 
Якщо ваше серце палає коханням до Спасителя, воно 
неодмінно запалить і тих, хто довкола.

Нехай Господь благословить усіх нас Своєю не-
збагненною любов’ю!
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Головоломка назви дня

РЕВПЕЧСУ УУСОМЬ

Ідеї на весь табір
Дзеркало дня — це один із методів заохочення 

для дітей, які перебувають у вашому таборі. Тому ре-
комендуємо поставитися до цього серйозно.

Цього року ми пропонуємо, аби діти збирали клю-
чі, які будуть чіпляти на зв’язку. Вся група заробляє 
бали спільно. Зокрема, коли координатор робитиме-
те вечірній обхід, ви ставите бали за:

чистоту в кімнаті; 
вчасний прихід на всі заходи; 
згуртованість команди; 
вимкнене світло і тишину після відбою; 
поведінку в їдальні; 
за вивчений золотий вірш; 
тишину під час тихого часу і т.д. 

Цей список можна продовжувати, виходячи 
з особ ливостей вашого табору. За всі перераховані 
вище пункти кожна група, за умови їх виконання, 
отримує 3 ключі. Ці бали група отримує від коорди-
натора.

Також група може отримати додаткові бали (в на-
шому випадку ключі):

за поведінку на уроці — від наставника; 
за активну участь у спорті — від спортінструк- 
тора;
за участь у саморобках — від рукодільника; 
за активність на музиці — від музрука. 

У кожному гуртку видається 1 ключ на групу. 
Отож, отримають вони його чи ні, залежить від кож-
ного її учасника.

Перемагає та команда, яка назбирає найбільшу 
кількість ключів. Наприкінці табору на останньому 
зібранні цій команді вручать золотий ключ, який ві-
дімкне скриню, в якому зберігатиметься Кубок табо-
ру і приз для кожної дитини табору. Скриня має бути 
старовинною дерев’яною з амбарним замком. Стоя-
тиме вона на сцені, де проходитимуть зібрання.

ДЕНЬ 1
Назва дня

«Всупереч 
усьому»

Мета
Освітня:  розповісти 
про Віфезду, її при-
значення та про Ісу-
са, Який на практиці 
показав, що значить 
милість та любов до 
ближнього.
Виховна:  виховати 
співчуття до хворих і 
знедолених людей.
Розвивальна:  розвити 
вміння бачити тих, хто 
потребує допомоги.

Біблійна основа:  Єван-
геліє від Івана 5:1-15
Ключовий вірш:  «Син бо 
Людський прийшов, щоб 
спасти загинуле» (Мат-
вія 18:11).
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» Крім цього, в останній день кожна група зможе скористатися послугами 

БАНКУ табору і перевести зв’язку на табірні гроші, аби в подальшому скорис-
татися ними під час ярмарку. Оскільки вони збирають ключі разом, то й суму 
отримають спільну, яку потрібно буде порівну поділити між собою.

Ця система навчить їх працювати на благо команди, оскільки успіх зале-
жить від кожного. Крім цього, група навчиться ділитися один з одним.

P.S. У середньому група може заробити 7 ключів у день. І якщо у вас 
табір триває 10 днів і ви маєте 8 груп, то вам потрібно 560 ключів 
на весь табір. Отож, потурбуйтеся про реквізит завчасно. Зверніть-
ся по допомогу до команди, попросіть принести зайві старі ключі.

Денні табори можуть зробити ключі з картону.

1. Починаючи з 4-го дня, ми пропонуємо відкрити табірну крамницю 
«Ключик», в якій пропонуватимуться різні продукти: вода, печиво, цу-
керки, батончики та ін. (що може дозволити ваш бюджет). Оплачувати 
продукти діти мають лише ключиками, які вони можуть взяти лише зі 
спільної в’язки, погодивши це з усіма.

P.S. Для координатора — це можливість повернути собі клю-
чі з подальшим їх використанням.

2. Кожен день перед сніданком чи зарядкою дітям показують головоломку 
(в ній зашифрована назва дня). Цей аркуш паперу з головоломкою став-
лять на сцені, де проходить лінійка. Коли лінійка починається, то голо-
воломку забирають, щоб не відволікати дітей.

Радитися може команда між собою, не долучаючи до розгадування 
протилежних команд і свого наставника (проте, координатори, врахуй-
те той факт, що меншим групам потрібна невеличка допомога свого на-
ставника).

Під час лінійки в певний момент командам буде запропоновано ого-
лосити назву дня: хто правильно розгадає, отримує приз. Цінність пода-
рунка залежить від фінансової можливості вашого табору.
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І. Зустріч дітей

Ісус Христос — це Постать, яка змінила світоглядні ідеї всього світу. Він 
приніс на землю безумовну любов, яку ставив вище Закону. Безперечно, це ди-
вувало й непокоїло фарисеїв, викликало суперечки навколо Христа. Для того, 
аби передати дітям дух тієї епохи, щоб вони могли більше уявити й зрозумі-
ти про життя й вчення Ісуса, пропонуємо ввести в табірну програму двох геро-
їв — Первосвященика та Христового Учня. Вони не розумітимуть один одного: 
Первосвященик до тонкощів дотримуватиметься Закону і не віритиме в Хрис-
та як Сина Божого; учень же нестиме любов, яка покриває все і гратиме роль 
віри, зокрема, віри в Христа як Сина, Бога і Всемогутнього. Ці герої уявно пе-
ренесуть дітей у той час, коли жив Христос. Саме ці два герої зустрічатимуть 
дітей у таборі.

Перед виїздом (або під час реєстрації в денних таборах) роздайте дітям кон-
верти, в яких лежить ребус з назвою групи (для молодших дітей це може бути 
якийсь малюнок або пазл). Наголосіть на тому, що конверти розкривати не 
можна, адже так перевіриться їхній послух. Ці ребуси ми не описуємо деталь-
но, оскільки даємо можливість вам творчо попрацювати.

Дітей зустрічає координатор табору, вітає з прибуттям.
Координатор: Я дуже рада всіх вас бачити. Ви вчасно приїхали, оскільки 

мені конче потрібна ваша допомога. До нашого табору завітали дві особи, але 
суперечки між ними не вщухають.

Первосвященик: Ніяких суперечок немає! Просто не варто вірити нісеніт-
ницям. Ісус — Бог, Ісус — Чудотворець, Він змінює долі. Скажуть таке. Ще ска-
жіть, що земля кругла.

Учень: Але факти кажуть самі за себе.
Координатор: Ну от бачите. Почалось. І так цілий день. Мені без вас не 

сила справитися.
Первосвященик: А що можуть ці недосвідчені, молоді особи?
Учень: Взагалі-то, від них багато що залежить, оскільки вони вже сьогодні 

пишуть історію. Свою та своєї країни.
Координатор: Не сперечайтесь. Я сама вирішу, чи вони підходять у поміч-

ники, щоб вирішити вашу суперечку, чи ні. Мої помічники мають бути мис-
лячими. Вони мають відрізняти правду від неправди, шукати факти. Тому, 
шановні Первосвященику та Учню, ви розкажіть по дві історії, а мої друзі від-
гадають, яка з них правдива.

Первосвященик:
1. У біблійні часи новонароджених немовлят натирали сіллю. (Правда. 

Після того, як новонароджений був обмитий, все його тіло натирали... сіл-
лю. Напевне, це робили з тієї причини, що сіль діяла як дезинфікуюча речовина 
(Єзк. 16:4)).

2. Одного разу хлопчик, якому було 13 років, вразив учителів у Єрусалим-
ському храмі своїм розумом і знаннями. Звали цього хлопчика Ісус. (Не-
правда. Ісусу було 12 років (Лк. 2:41-47)).
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1. Я вам розкажу про хлопчика Тимофія. Коли він був маленьким, то його 
мама Евника і бабуся Лоіда наставили його у вірі. І вони правильно на-
ставили хлопчика, оскільки в майбутньому, коли він виріс, то став місі-
онером і допомагав апостолу Павлу. (Правда. 2Тим.1:5).

2. Починаючи зі Старого Заповіту і аж до наших днів через різних проро-
ків і священиків Господь навчав, що Бог потрібен лише дорослим, дітям 
рано думати про Бога. Треба, щоб вони підросли, а тоді починали дума-
ти про віру в Бога. (Неправда. Віра, Бог потрібен кожному від найменшого до 
найстаршого (Мр. 10:15)).

Координатор: Молодці, справились із завданням. Перевіримо, наскільки 
ви слухняні.

Первосвященик: Тут вони програють.
Учень: А я вірю, що виграють. Чому ти ні в кого не віриш?
Координатор: Не сперечайтеся. Я думаю, наші діти дуже слухняні. Прав-

да ж? От перед виїздом ми роздавали їм конверти, які заборонено відкрива-
ти. Вони у вас є, діти? Дякую, що не відкрили їх, я ж знаю, як вам цікаво, що 
в них. А в них — щось особливе. В кожному конверті зашифрована назва ва-
шої групи (це може бути порядковий номер). Ваше завдання полягає в тому, 
щоб розгадати ребус (скласти пазл, розв’язати приклад чи щось ін.), дізнати-
ся назву команди та знайти тих людей, які будуть у вашій групі, і вишикувати-
ся за зростом і хором вигукнути номер своєї групи. Що ж! Почали! (Діти вико-
нують завдання)

Первосвященик: Що ж! Розумні діти. А все це чому? Тому що слухняні!
Учень: Ні, тому що люблять один одного, тому й дружні такі. Невже ти 

в них повірив?
Первосвященик: Побачив — і повірив. Вони — живий доказ товариськос-

ті. Крім того, розумні і швидкі.
Координатор: А от це ми зараз перевіримо. Зараз кожній групі буде дана 

підказка, де знайти їхнього наставника. Розгадайте загадку, знайдіть настав-
ника і разом з ним о 10:00 вишикуйтеся до сніданку (або ж на лінійку).

Первосвященик: Що ж, побачимо, які ви в нас розумні, чого навчилися, 
що вмієте і чи вчасно все робите!

Дітям дозволяють відкрити конверт, який їм дав координатор. Вони роздають 
загадки про ті місця, де чекає на них наставник: їдальня, зал, спортивний майданчик, 
гойдалка і т.п. Діти, знайшовши свого лідера, ідуть разом з ним до кімнати. Після цьо-
го всі вишиковуються групами у зазначений час на сніданок чи лінійку.

ІІ. Сніданок
Коли діти зібрались на молитву, то покажіть їм головоломку назви дня і за-

пропонуйте її розгадати. Ті, хто справиться з цим завданням, виграють супер-
приз.

ІІІ. Ранкова лінійка
1. Привітання

2. Пісня

3. Правила табору
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»Первосвященик: Ой, гарно так співаєте. Але це вже занадто голосно! Ви 
що, не знали, що тут не можна кричати? Ні? Вам хіба цього не казали? Тоді слу-
хайте! У нас є тут цілий статут, який вам треба не просто виконувати, але й ви-
вчити напам’ять.

Дістає великий сувій, починає читати:
«Табірний статут. Щоб вас не вигнали з ганьбою, потрібно:

Правило 1.  Прокидатися о 7:00. Ні хвилини раніше і ні хвилини пізні-
ше.
Правило 2.  Чистити зуби рівно 56 секунд.
Правило 3.  Застеляти ліжко всього за 40 секунд.
Правило 4.  Щоранку читати по 3 розділи з П’ятикнижжя Мойсея.
Правило 5.  На зарядці виконувати щодня 25 вправ по 10 разів кожну.
Правило 6.  ...

Учень: Зачекайте! Цих правил тут так багато! Ми навіть не переслухаємо 
їх до вечора, де вже всі вивчити! Все набагато простіше! Мій Учитель залишив 
нам усього дві заповіді, які треба виконувати. І тоді все буде гаразд: всі будуть 
ввічливі, слухняні та добрі. Отож, перше правило: любити Господа всім сво-
їм серцем, душею та розумом. Друге правило: любити ближнього, як самого 
себе.

Первосвященик: Що це за два правила? Їх недостатньо! Правил повинно 
бути більше, бо інакше не буде порядку. Тому читаємо далі: «Правило 6...»

Координатор: Е, ні! Стривайте! Я хочу нагадати, що ви тут лише гості. 
А коли це гості диктують правила? Краще сідайте поруч з дітьми і послухайте, 
як треба поводити себе в таборі.

Координатор розповідає дітям про правила «5 пальців». (Координатор пока-
зує кожен палець по черзі і говорить правило у віршованій формі, яке асоцію-
ватиметься з цим пальцем).

Координатор: У нашому таборі діє правило п’яти пальців. І хто проживає 
в нашому таборі, має їх дотримуватися. Отож, перше правило:

1-й палець  — Території
2-й палець  — Майна
3-й палець  — Дозвіл лідера запитаю я
4-й палець  — Мову чисту маю я
5-й палець  — Дружелюбним буду я!

4. Гімн табору

5. Зачіпка
Ведучий: Цікаво... Де ж це місто? Що це взагалі таке? (Тримає в руках лист 

і занепокоєно дивиться на географічну карту, яка висить на дошці, щоб всі її бачили).
Учень: Та що трапилося? Можливо, я допоможу?
Первосвященик: Та де там? Допомогти можу лише я. Яке місто ви шукає-

те?
Ведучий: Та ось надійшов лист. Розповідається про незвичні події, які тра-

пилися у Віфезді. Але що це таке? Ви не знаєте?
Первосвященик: Ну як мені не знати! Ви вже мене так не ображайте! (По-

казує Віфезду на карті чи на фото). Ось тут розташована Віфезда. Це — дві водо-
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» йми (басейни), викопані в руслі річки Бейт-Зейта в Єрусалимі. Вода з купелі 

Віфезда є чудодійною тоді, коли «ангел Господній у визначені часи сходить до 
купальні і збурює воду, а хто перший входить у неї після збурення води, той 
зціляється, хоч би яку мав хворобу». Тому біля цієї купальні завжди так бага-
то хворих, калік, які мріють стати здоровими. Але тут може зцілитися лише 
один, хто першим увійде у воду. По-іншому зцілитися там неможливо.

Ведучий: Це ви думаєте, що неможливо. Але трапилося диво, в яке навіть 
повірити важко. Цей лист від чоловіка, якого Христос зцілив минулої суботи, 
коли навіть Ангел не сходив на воду. Ісус просто підійшов і зцілив цього хво-
рого. Тепер цей чоловік пише листи всім, аби розказати, яке диво з ним тра-
пилося.

Учень: О, так, це — мій Учитель! Це так на Нього схоже! Він часто робить 
неможливе, у що важко повірити. Він уже не раз зцілював і робив дива! Це 
тому, що Він дуже любить людей!

Первосвященик: Що це? Як це? Цього не може бути! Яке неподобство! В су-
боту!.. Ви уявляєте? Зцілив, та ще й в суботу, в святий день!...

Учень: Це ж яка радість! Людині в суботу подаровано здоров’я! Людина оду-
жала!

Первосвященик: Це ж який гріх! Людина одужала без приходу Ангела на 
воду. І все це в суботу! Цього не можна просто так залишати!

Учень: Звичайно ж, не можна так залишати! Треба поділитися з усіма цією 
радістю, як мій люблячий Учитель зцілив хворого!

Ведучий: Так, я думаю, не варто сперечатися. Лист адресований не вам, 
лист прийшов на ім’я дітей нашого табору. Зараз на уроці вони більше дізна-
ються про цю незвичайну подію. Нехай вони самі вирішать: радісне чудо це чи 
страшний гріх. А ввечері запитаємо в них про це.

(Не забудьте на вечірньому спілкуванні запитати, що думають діти про це).
Ми багато сьогодні говоритимемо про дива, оскільки день називається (за-

пропонуйте дітям відгадати ребус) «Всупереч усьому». (Та група, яка розгада-
ла ребус — отримує бонуси на цей день. Наприклад, їм даються додаткові хви-
лини на купання, батут чи щось інше, залежно від ваших можливостей. Але це 
має бути вагомий і цікавий для дітей сюрприз).

Конкурс на день. Ісус помічав тих, кому важко, бачив біль тих, кого інші 
не помічали. Ми також повинні наслідувати в цьому нашого Господа й турбу-
ватися про ближніх. Тому запропонуйте дітям творчу роботу: представити на 
вечірньому спілкуванні, як можна служити іншим (це може бути пісня, вірш, 
інсценівка, стінгазета на цю тему).

ІV. Біблійна година
Урок 1 — «Всупереч усьому». Виділіть декілька хвилин, аби вся команда (ті, 

хто вільний) молилася за наставників, які проводять урок, та дітей, щоб Слово 
Боже торкалось їхніх сердець.

V. Робота гуртків (музика, спорт, рукоділля)

VІ. Обід

VІІ. Табірна гра «Біг з перешкодами»
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»Мета гри Навчити дітей помічати інших, турбуючись про ближніх, до-
помагаючи немічним і слабким.

Хід гри
Кожна група шукає захований «скарб», складаючи карту з тих частин, які 

видають за виконані завдання на кожному пункті (завдання повинні бути та-
кими, на виконання яких відводиться не менше 5-7 хв). Проте на їхньому шля-
ху траплятимуться люди, які проситимуть у них про допомогу (бабуся, яка 
просить занести кудись мішок з картоплею; сліпий, котрий просить провести 
його до воріт; поранений, якому потрібно зробити перев’язку; кульгавий, яко-
му потрібно дістатися додому; жебрак, який просить принести шматочок хлі-
ба тощо). Кожен із цих героїв проситиме допомоги лише в однієї групи. Якщо 
діти, поспішаючи, не помітять його, то втратять можливість швидше виграти, 
адже за допомогу герої даватимуть групі ту частину карти, яку повинні були 
отримати на пункті із завданнями. «Скарб» знаходить кожна група, оскільки 
карти й маршрути в усіх різні (це можуть бути вітаміни — аскорбінова кисло-
та, оскільки мова йтиме сьогодні про здоров’я). Наприкінці гри зробіть висно-
вок про те, що Господь благословляє тих, хто турбується про інших.

Примітка При цьому діти можуть бути прив’язані за руку до однієї мо-
тузки: комусь можна зв’язати руки, іншому — закрити очі, 
ще іншому не дозволяти впродовж гри розмовляти. Так діти 
вчитимуться не просто виконувати завдання, а помічати по-
треби тих, хто йде поруч з ними. Зробіть висновок наприкін-
ці гри, чи завжди ми бачимо потреби ближніх.

VІІІ. Вільний час

ІХ. Вечеря

Х. Вечірнє зібрання
1. Привітання ведучих

2. Блок прославлення

3. Гра

Передай сорочку

Матеріали: прищепки для білизни, шнурок, сорочки. Двоє тримають шну-
рок на рівні плечей. Можна викликати 2 пари.

Завдання: Взяти сорочку зі стільця і повісити її на шнурок за допомогою 
прищепок, які тримають у роті. Тобто все має виконуватися без допомоги рук. 
Перемагає та пара, яка першою виконує завдання.

Кирилиця

Потрібно написати «як курка лапою». Учасникам до ніг кріпляться фломас-
тери: хто швидше і зрозуміліше напише задане слово, той переміг у грі.
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» Висновок Ми дивно утворені. І в нас немає жодного зайвого еле-

менту тіла. І досить непросто справитись із завданням, 
якщо не дозволяють користуватися руками, ногами чи очи-
ма. Якщо це гра, то це весело. Але... Якщо це не гра?

Як почувають себе ті, хто не грає у такі ігри, а живе і ко-
жен день зіштовхується з перешкодами? Як ми ставимось 
до тих, хто не може: бігати так, як ми; працювати руками, 
як ми; говорити і читати так, як ми? Ми полегшуємо їм жит-
тя чи ускладнюємо? Який приклад нам подає Христос? Про 
це ми говорили цілий день і над цим подумаємо і на вечір-
ньому спілкуванні.

4. Пісня

5. Представлення команди

Директор табору: Дорогі друзі, 
я дуже рада Вас бачити в цьому залі. 
І мені приємно буде провести всі ці 
дні з вами та командою. Та я хочу по-
ділитися тим, як ми опинилися в цьо-
му мальовничому місці. З вами, друзі, 
все зрозуміло. Ви дуже довго чекали, 
поки настане літо, придбали путівку 
і опинилися на цій базі, в цій залі. Але 
як сюди потрапили всі дорослі, члени 
команди, а саме координатор, настав-
ники, спортінструктор і всі інші? Ін-
ституту, де навчаються табірної про-
фесії, немає. Отож, історія про те, як 
вся команда зібралась в одному місці 
для спільного проведення табору.

(Директор табору стає спиною до ді-
тей. Починає грати музика, директор по-
вертається і починає свою гру. Бере до рук 
календар. На сцені мають стояти два 
стільці, стіл і на ньому ноутбук).

— Незабаром літо. Де підібрати ко-
манду? Як її знайти? (Задумливо). По-
чну з координатора. Це має бути мудра 
людина, цікава, яка вміє організува-
ти веселе і цікаве проведення часу, 
яка любить тих, для кого вона орга-
нізовує цей час. А це ж все про Тама-
ру. По-перше, активістка, спортсмен-
ка, і просто гарна людина... Треба їй 
зателефонувати. (Бере телефон і імітує 
розмову). Алло, Тамаро, привіт! У мене 
для тебе є гарна пропозиція. Ти не змо-
жеш відмовитися. Та ця розмова не по 

телефону. (В цей час дзвонять у двері). За-
чекай, мені хтось дзвонить. (Іде відчи-
няти двері, а там стоїть Тамара з теле-
фоном біля вуха).

— Привіт, Таню!
— Привіт, Тамаро!
— А ти як?..
— Та я саме до тебе йшла, коли ти 

мені зателефонувала. Кажи, яка спра-
ва? Бо в мене до тебе теж є справа.

— А яка ж це у тебе справа до 
мене?

(Дивляться одна на одну і одночасно 
вигукують).

— НЕВДОВЗІ ТАБІР!
— Я саме хотіла у тебе запитати, 

чи будеш ти робити табір і чи будеш 
ДИРЕКТОРОМ, бо в тебе це дуже добре 
виходить.

— А я саме хотіла тобі запропону-
вати бути КООРДИНАТОРОМ, бо ти — 
майстер з організації дозвілля.

— Звичайно, я погоджуюсь. Я вже 
дочекатися не можу літа.

— Я — теж. Але де нам знайти всіх 
інших? От завданнячко...

— Я знаю!
— Де?
— Чим ти користуєшся, аби зна-

йти будь-яку інформацію?
— Ну... якщо швидко, то Інтерне-

том. Ти хочеш сказати, що...
— Так. GOOGLE — «форевер». У тебе 

комп є?
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»— Ну, так.
— Отож, починаємо пошуки. Місія 

буде виконана.
(Сідають за стіл лицем до глядачів 

і починають працювати в Google. В цей 
час на екрані з’являється все, що вони ро-
блять (дивись у додатках на диску).

— Отож, почнемо з КОМАНДИ КУ-
ХАРІВ. Бо без їжі і ні туди, і ні сюди.

— Так, на голодний шлунок не по-
радієш.

(Імітують, що набирають. В цей час 
на екрані з’являється сторінка Google, 
і набирається команда кухарів. Потім на-
тискається Enter і висвітлюється фото. 
Фото китайських поварів).

— Ой, лишенько! Це що вони готу-
ють якихось черв’ячків?

— Ні, це, мабуть, змія.
— Та тут в радіусі змій стільки не-

має, щоб всіх прогодувати.
— А я не хочу ні змій, ні черв’ячків, 

ні жучків їсти. Я сало люблю. І куха-
рів треба шукати таких, які сало люб-
лять.

— Тобто українців. Погоджуюся. 
Шукаємо далі...

(Імітують, що натискають Enter. Ви-
світлюється фото команди кухарів).

— Ну, це — зовсім інша справа. 
Поглянь, обличчя аж сяє і очі кажуть 
«хочу в табір».

— І вони точно люблять сало. 
А отже, українську кухню, без різних 
там жучків.

— Отож, затверджено!
— Тепер пошукаємо МУЗРУКА.
(Висвітлюється фото дитини з ін-

струментом).
— Тобі не здається, що він трішки 

замаленький.
— Нуууууу... І костюмчик не зовсім 

вражає.
— Шукаємо далі.
(Висвітлюється фото рок-гітариста).
— Цей костюмчик занадто вра-

жає.

— І якщо всі так ставитимуться 
до інструментів, то грошей не виста-
чить.

(Висвітлюється фото Кіркорова).
— Цей, звісно, до речей ставить-

ся гарно. Але його пісні всі однотипні. 
Він її залишив, вона його залишила...

— Словом, попса. І ніякої слави 
для Христа.

(Висвітлюється фото табірного музи-
канта).

— О, зовсім інша річ...
— Видно, що людина любить Хрис-

та. І якщо буде співати, то для Його 
слави.

— Тепер введемо РУКОДІЛЬНИКИ.
(Висвітлюється фото команди, яка 

валить будинок).
— Ці розвалять табір.
(Висвітлюється фото тварин, які вчи-

нили розгардіяш).
— А ці підійдуть хіба що для табо-

ру, де відпочивають чотирилапі.
— А що, є такий табір?
— Не знаю. Та нам треба люди.
(Висвітлюється фото художника Пі-

кассо).
— Це Пабло?
— Здається, так.
— Але ж він помер.
— Отже, він не зможе поїхати до 

нас. А давно помер?
— Ще в 1973 році.
— Тоді точно не зможе.
(Висвітлюється фото справжніх руко-

дільників).
— Нарешті, нормальні обличчя.
— І майстри мають бути гарними.
— Отож, затверджено.
— Тепер, шукатимемо СПОРТІН-

СТРУКТОРА.
(Висвітлюється фото бігуна).
— Цього не доженемо, щоб запро-

сити в табір.
(Висвітлюється фото стрибуна).
— До цього не дострибнемо.
(Висвітлюється фото штангіста).
— До цього я не піду.
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давить?
— Судячи по біцепсах, боюся, що 

не знайде машину, яка зможе привес-
ти всі його штанги.

(Висвітлюється фото худенького і щу-
пленького юнака).

— Боюсь, цей не витримає наван-
таження.

— Або вітер понесе назад до Рівно-
го.

(Висвітлюється фото спортінструк-
тора).

— Ну, ніби нормальна людина.
— Це — найкраща кандидатура, 

нема чого навіть думати.
— Гаразд, наступний у нас ЛІКАР.
Висвітлюється фото Доктора Хауса
— Ні, цей любить експерименти 

проводити на людях.
— І по ньому не скажеш, що він 

любить дітей.
(Висвітлюється фото дитини, яка ро-

бить операцію жабі).
— Не наш кандидат.
— Це точно.
(Висвітлюється фото медичного пра-

цівника).
— Оце я розумію, отаких я пова-

жаю — справжнісінький лікар.
— Ти знаєш, вона працює в справ-

жнісінькій лікарні, в обласній дитя-
чій. А це означає?...

— Що любить дітей і має досвід ро-
боти. Запрошуємо до своєї команди.

— Переходимо до ОПЕРАТОРА.
(Висвітлюється фото фізика, у якого 

вибухнув пристрій).
— З таким небезпечно залишатись 

в одному приміщенні.
Висвітлюється фото оператора).
— А цей нас влаштовує.
— До гурту оператору потрібен ФО-

ТОГРАФ, щоб усе фіксував.
(Висвітлюється фото людини, яка 

сама себе фотографує).
— Цей буде фіксувати тільки себе.
Висвітлюється фото дитини, яка 

ламає фотоапарат

— У цього не буде чим фотографу-
вати.

(Висвітлюється фото фотографа).
— А цей нічого.
— Ти що? Це — найкращий фото-

граф Рівного. Звичайно, запрошуємо.
— Нам залишилося лишень зна-

йти НАСТАВНИКІВ ДЛЯ ХЛОПЦІВ. І ці 
щасливці...

(Висвітлюється фото кабінету міні-
стрів).

— Боюсь, якщо ці щасливці приї-
дуть, то навчать наших хлопців лише 
битися.

— Так, ці зовсім не мають дисци-
пліни.

(Висвітлюється фото військових).
— А ці — занадто дисципліновані.
— Може, наші хлопці з ними і зу-

стрінуться, але після 18 років
Висвітлюється фото хіпі, чи панків).
— А з цими краще взагалі не зу-

стрічатися.
— Ми ж не в зоопарк їдемо.
(Висвітлюється фото наставників 

хлопців).
— Оце, я розумію, хлопці.
— Справжні українці. І поганого не 

навчать, а для багатьох і друзями гар-
ними можуть стати.

— Для хлопців ми лідерів підібра-
ли, а для ДІВЧАТ НАСТАВНИКІВ треба 
пошукати.

(Висвітлюється фото моделей).
— Не для нашого табору.
— У нас нормальні, гарні україн-

ські дівчата, а не примхливі моделі.
Висвітлюється фото жінок військо-

вих).
— Це — занадто.
— У нас відпочинок, а не служба.
(Висвітлюється фото дівчат настав-

ників).
— Нарешті!
— Ось це справжні перлини укра-

їнської нації: і гарні, і веселі, і неймо-
вірно талановиті, люблять Бога і ді-
тей.
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»— Ми, звісно, команду набрали, 
але не запросили...

— Кого?
— Відпочинок — відпочинком, ве-

село проводити час треба, але нам по-
трібна людина, яка нас буде навча-
ти ЛЮБИТИ БОГА, ходити перед ним 
в святості, робити правильні вчинки.

— Отож, нам потрібен ПРОПОВІД-
НИК.

(Висвітлюється фото кришнаїта).
— Цей явно не любить Бога.
— І навчити робити правильні 

вчинки перед Богом не зможе.
(Висвітлюється фото священнослужи-

теля).
— Цьому буде в таборі незручно.
— Ряса буде заважати і з бородою 

гаряче буде...
(Висвітлюється фото проповідника).
— Цей — підходить, з лиця видно, 

добрий.
— Крім того, любить Бога, живе, як 

Біблія пише, та й інших так навчає.
— Тоді немає жодних запитань.
— Плюс до всього, він — мій брат. 

І я точно знаю, що допоможе нам на-
вчитися ще більше ЛЮБИТИ ІСУСА, 

і друзів наших навчить ЛЮБИТИ ІСУ-
СА.

— Адже Його є за що любити. 
І впродовж табору ми в цьому переко-
наємося.

— Отож, відправляємо всім елек-
тронні листи.

— Все, всю команду запрошено.
(Вся команда виходить на сцену. Віта-

ється і дякує за запрошення).

Отож, вельмишановні, відпо-
відні навички для виконання сво-
їх обов’язків ви маєте, і кожного дня 
впродовж табору їх демонструвати-
мете. Та у мене є ще два запитання, 
і якщо ви відповідатимете ствердно, 
то робіть крок вперед. Отож:

— Чи любите ви Ісуса? (Вся команда 
каже «ТАК» і робить крок вперед).

— Чи любите ви дітей? (Вся коман-
да поводиться відповідно, як і під час пер-
шого запитання).

— Наступне запитання для всього 
табору: «Чи хочете Ви весело провести 
час і ще більше дізнатися про Ісуса?»

Тоді, весь табір, до співу гімну — 
приготуйсь!

6. Спів гімну

7. Оголошення кубка та бальної системи табору
Під відповідну музику кожен наставник виходить вперед і отримує від 

Учня та Первосвященика червону подушечку (можна для кожної команди ін-
шого кольору), на ній лежить кільце, на яке група буде збирати ключі (воно 
прив’язане до подушечки за принципом, як підносять обручки нареченим).

8. Представлення конкурсного завдання (Як ми можемо допо-
магати тим, хто потребує нашої допомоги?) кожною групою. 
За його виконання кожна група отримує по 1 ключеві.

Оцінюють конкурс Учень і Первосвященик. Учень всіх хвалить, а Первосвя-
щеник уточнює, що допомагати потрібно, але не в неділю (бо це — день спо-
кою). Додаткове завдання для дітей — не розгубитись і довести, що, незалежно 
від дня тижня, потрібно допомагати тим, хто потребує допомоги.

9. Нагородження за загальнотабірну гру

Обговорення гри:
Що складного було в грі? (обмеження в своїх можливостях...) 
Хто вболівав за перемогу? 
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» А хто вболівав за тих, кого обмежили в своїх діях, аби вони не порани- 

лись чи не спіткнулись?
Часто в своєму житті ми бачимо ціль, і нам хочеться першими до неї при-

йти, при цьому ми не помічаємо наших друзів, які поруч з нами і потребу-
ють нашої підтримки чи допомоги. І коли в нашому класі навчаються ті, хто 
має носити окуляри через стан здоров’я чи має проблеми із зовнішністю че-
рез хворобу, тобто ті, хто через проблеми зі здоров’ям є не таким, як більшість 
учнів класу чи школи, то як ми себе поводимо з ними? Ображаємо, насміха-
ємось? Можливо, не хочемо товаришувати, аби не зіпсувати своєї репутації 
«крутого». Чи ставили ви собі запитання: «Як я можу йому чи їй допомогти? Як 
я можу підтримати?» Ми навіть не думаємо про те, що на їхньому місці мог ли 
б опинитися самі. Ми навіть не думаємо про те, що вони хотіли б бути здоро-
вими, та не завжди можна щось змінити.

Хто помітив під час гри тих, кому потрібна була ваша допомога? (бабу- 
ся, поранений та сліпий)
Ви зраділи, коли вам дали підказку? 
А яка група не помітила чи не звернула уваги? 
Яка група допомогла, але не отримала підказки? Ви обурилися? Чи хоті- 
лося вам допомогти іншому потерпілому?

Кожна група, яка допомогла потребуючим, але не отримала підказки, отри-
мала від координатора додатковий бал. Чи змінилось би ваше ставлення до ба-
бусі, пораненого і сліпого, якби ви знали про цю умову?

Поряд з нами живуть ті, які потребують вашої уваги, підтримки та допо-
моги. Такі люди можуть бути вашими сусідами, вони можуть жити у вашому 
будинку, на вашій вулиці. Чи помічаєте ви їх? А, можливо, минаєте, насміха-
єтеся?

В Біблії сказано: «Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть» 
(Мт. 5:7).

І це — більша нагорода, ніж та, яку ви отримаєте за перемогу у табірній 
грі.

10. Пісня

11. Гра

Дістань коробку

Гравець має сісти на стілець, піджавши ноги під себе, і, не торкаючись під-
логи ні ногами, ні руками, дістати зубами сірникову коробку, яка знаходить-
ся біля однієї з задніх ніжок крісла. Вертітися на табуретці можна як завгод-
но. (Ви могли хоча б ворушитись. У вас були тільки певні обмеження, а хворий 
у Віфезді не міг зовсім поворухнутися. Чи цінуємо ми те, що маємо? І як ми ко-
ристуємося тим, що маємо?)

12. Відео

13. Свідоцтво
Ми пропонуємо, аби кожен вечір один з команди розповідав своє, чи з жит-

тя своїх близьких свідоцтво, яке стосуватиметься теми дня.
Як практично Господь навчив лідера піклуватися про хворих, чи неповно-

справних? І що кожен навчився через цей урок?
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»14. Проповідь

ХІ. Вогнище
Біля вогнища дітям можна роздати СНЕК, поспівати пісень, пограти в ігри, 

які будуть повчальними, і подякувати Богу за своє здоров’я.

1. Історія на вогнище чи на спілкування в групах

Маргарита Штайф і плюшевий ведмедик

Аполонія Маргарита Штрайф народилася 24 липня 1847 року в Гінгені, не-
подалік від Ульма (Німеччина). Її батько мав власну будівельну фірму, мати гос-
подарювала й допомагала йому в роботі. У Маргарити були дві старші сестри 
й молодший брат.

 Коли дівчинці було півтора року, вона захворіла на поліомієліт, внаслі-
док чого не могла більше володіти ногами, а руками — з великими зусилля-
ми. На той час таких хворих вважали приреченими. Вона ніколи не ходитиме 
й не зможе виконувати роль матері й домогосподарки. Для всієї родини хво-
роба Маргарити була важким випробуванням: її існування здавалося безглуз-
дим, бо вона завжди потребуватиме допомоги.

Однак Маргариту мало хвилювали турботи родини. Вона була веселою 
й життєрадісною дитиною. За будь-якої погоди дівчинка просила своїх домаш-
ніх і друзів виносити її на вулицю, щоб насолоджуватися життям. Її товарись-
кість прихиляла до неї всіх.

Дочка підросла, і батьки переживали, чи зможе вона відвідувати школу. 
Маргарита одержала цю можливість завдяки рідним і сусідам, які носили її 
до школи. Навчання було для неї насолодою, і вчилася вона дуже старанно. 
У вільний час Маргарита вигадувала ігри, в яких вона теж могла брати участь. 
Це був справжній дар, бо вона викликала в інших дітях бажання виконувати 
те, що потрібно було робити.

Ще в дитинстві на Маргариту справляли надзвичайне враження біблійні 
історії. А особливо їй подобалися історії про Ісуса, в яких ішлося про зцілення 
хворих. Маргарита та її родина сподівалися, що Бог і її зцілить. Багато знайо-
мих молилися за неї, але зцілення не сталося. Ані лікування, ані операція не 
дали бажаних результатів. До того ж Маргарита зламала під час гри ногу: друзі 
занадто швидко котили її коляску з гірки, і вона перекинулася. Поки заживала 
нога, Маргариті довелося довго лежати в ліжку, і в неї було багато часу для роз-
думів. Маргарита усвідомила, що їй доведеться все життя прожити з паралізо-
ваними ногами. Вона ніколи не зможе ходити. І чим глибше вона це розуміла, 
тим більше змирялася зі своїм становищем. Ця смиренність змінила її погляд 
на життя: вона почала сприймати свою хворобу не як тягар, а як стимул.

Вірш із Другого послання до коринтян: «Досить тобі Моєї благодаті, — бо 
сила Моя здійснюється в немочі» (12:9), який був напуттям під час конфірма-
ції, передавав її ставлення до життя.

Закінчивши школу, вона з надзвичайним терпінням опанувала професію 
швачки. Разом зі своєю сестрою Маргарита відкрила швейну майстерню. Че-
рез кілька років вони нарешті могли дозволити собі купити швейну машинку, 
що значно полегшило їхню працю: слабкі руки Маргарити тільки направляли 
тканину, і робота виконувалася майже сама собою.
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в одному із журналів мод зразок моделі фетрового слоника — подушечки для 
голок. Вона вирішила шити іграшки слоненят для дітей. Ці іграшки користу-
валися великим попитом, особливо перед Різдвом. Маргарита розробила зраз-
ки моделей кошеняти, цуценяти, козулі, птахів. Вона знала, що зможе подару-
вати радість дітям.

Згодом швацька майстерня перетворилася на фабрику для виготовлення 
м’яких іграшок. Підприємство розрослося. Було побудовано нові приміщен-
ня, і щораз більше людей працювало на фабриці. Згодом на фірмі під назвою 
«Штайф» працювало 1400 осіб.

Плюшевий ведмедик Тедді, ідею виробництва якого запропонував 1902 
року племінник Маргарити, ще й сьогодні, більш як через 100 років, є найві-
домішою іграшкою підприємства. Фірмовий знак цього підприємства — ґу-
дзик на вушку іграшкового ведмедика.

Маргарита Штайф пізнала на собі, що з надією на Бога життя людини може 
бути благословенним. Ані інвалідність, ані якісь вади не заважають Богові 
дати шанс кожному знайти своє місце в житті.

Крім цього, завдяки підтримці близьких та друзів вона змогла стати тим, 
ким є, і приносити своєю роботою радість дітям.

2. Салют

ХІІ. Відбій
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ДЕНЬ 2
Назва дня

«Сенсація 
на озері»

Мета
Освітня:  обговорити 
мету створення чуда; 
пояснити, що Ісус не 
залежить від люд-
ських стереотипів, Він 
Всесильний і Суверен-
ний Бог.
Виховна:  виховати ба-
жання розповідати 
про Ісуса як про Все-
сильного Бога.
Розвивальна:  розвину-
ти порівняльне та ана-
літичне мислення.

Біблійна основа:  Луки 
5:1-11
Найважливіша думка  
уроку: те, що для лю-
дей є сенсацією, для 
Бога — звичайна річ.
Ключовий вірш:  «...Не-
можливе це людям — 
та можливе все Богові» 
(Матвія 19:26).

ON О   І

Головоломка назви дня

судак, електричний скат,
навага, сом, акула, 
цихлід, іфігенела, язь

Ідея на день
Оголошується конкурс «А ти зможеш?».
Представник від кожної команди на вечірньому 

зібранні має показати номер, який ніхто з присутніх 
не зможе повторити.

І. Ранкова молитва команди

ІІ. Зарядка
Ви можете провести зарядку за принципом гри 

«Море хвилюється — один. Море хвилюється — два. 
Море хвилюється — три, морська фігура ... (називає-
те будь-яку фігуру). Замри».

Можна провести в кілька турів:
кожен показує фігуру сам; 
показують парами; 
показують групами (можна, аби учасники по- 
казали човен, сіті і т.д.).

Група, яка найкраще справиться із завданням, от-
римує за кількістю чоловік у команді подарунок, па-
кетики «Анчоусів».

ІІІ. Сніданок
Коли збереться весь табір перед їдальнею, то по-

кажіть їм головоломку, аби вони мали можливість її 
розгадати. Потім занесіть плакат на сцену, де прохо-
дить лінійка.

ІV. Ранкова лінійка
1. Привітання

2. Спів гімну

3. Перевірка золотих віршів

4. Рубрика «Мить задоволення»
Ціль цієї рубрики — заохотити вчасно приходи-

ти на всі заходи і гарно себе поводити.
За підсумками попереднього дня вибирається 

одна команда, яка вчасно приходила на всі заходи і 
поведінка була відмінною. Але, якщо впродовж дня 
жодна з команд не заслужила цього привілею, то ви-
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щоб виграти в цій рубриці, треба докласти зусиль.
Зробіть лотерейну банку чи коробку, гарно її оформіть. В цю ємкість кла-

дуться папірці, на яких вказаний виграш:
морозиво 1кг, 
кавун; 
диня; 
1 год на батуті; 
відміна тихої години; 
похід до озера поза чергою; 
торт або щось з їжі; 
несквік, кока-кола чи щось інше. 

Цей список залежить від ваших можливостей.

Отож, капітан команди, яка перемогла, виходить вперед і витягає з лоте-
рейної банки папірець, оголошує свій виграш.

5. Пісня

6. Оголошення конкурсу «А ти зможеш?»
Чи знають діти людей, які вміють робити щось, чого не зможе ніхто ін-

ший повторити? Можливо, вони назвуть відомих спортсменів, які увійшли до 
книги рекордів, чи вчених, які створили неймовірний винахід. І це буде пра-
вильно, проте на кожного спортсмена знайдеться ще кращий, який зможе по-
вторити і покращити результат. І наукові винаходи щоразу вдосконалюються, 
тобто є вчені, які перевершують своїх попередників.

Виходять на сцену Учень і Первосвященик. Вітаються.
Учень: А чи зможете ви нас здивувати?
Первосвященик: Оголошується конкурс на день «А ти зможеш?». Вам пот-

рібно буде вигадати і показати такий номер, який складно буде повторити ко-
мусь із присутніх у залі. І переможе та команда, чий номер не зможуть повто-
рити чи вдосконалити.

7. Сценка

Учень: Я знаю одну Особу, Чиї чу-
деса до цього часу не змогли повто-
рити, хоча вже минуло понад 2 тися-
чоліття. Хто тільки не намагався, та 
все марно.

Первосвященик: Ти, звичайно, 
кажеш про Ісуса. Та я не вірю, що Він 
робить чудеса. Це все людські пере-
більшення. Все це заради грошей чи 
слави.

Учень: Якраз вчені та спортсмени 
роблять неймовірні винаходи та ре-
зультати заради своєї слави і грошей. 

Ісус робить чудеса не задля слави люд-
ської чи грошей, а виключно для до-
помоги людям. Христос не залежить 
від людських стереотипів, Він — Все-
сильний і Суверенний Бог.

Вибігає на сцену учень Петро з сіткою 
порваною в одній руці і рибиною — в ін-
шій. Ледь не збиває з ніг Первосвященика 
і Учня.

Учень: Що трапилось, що за пос-
піх?



23

Д
ен

ь 
2

. «
С

е
н

с
а

ц
ія

 н
а

 о
з

е
р

і»

8. Оголошення назви дня
Отож, не забудьте про конкурс. Переможець першого місця вже визначе-

ний, проте є 2, 3 та 4 місця. Отож, успіхів.
Чи зуміли ви розгадати головоломку?
На сцену запрошуються капітани команди. І за командою подають сигнал 

(підіймають руку чи дзвонять у дзвінок — як ви бажаєте). Хто перший подає 
сигнал, має можливість назвати назву дня і отримати бонуси на сьогодні (по-
старайтеся зробити бонуси такі, аби вони варті були дитячих старань: торт на 
команду, кавун, 1 год на озері і т.д.).

Так, наш день називається «Сенсація на озері». А що за сенсація, ви про 
це детальніше поговорите на уроці.

V. Біблійна година
Під час проходження уроку вся вільна команда на кілька хвилин збираєть-

ся для молитовної підтримки.

VІ. Робота гуртків

VІІ. Обід

VІІІ. Табірна гра «Ловись, рибко, велика і маленька»
Правила: В цій грі кожна група грає сама за себе. Координатор видає кож-

ній команді маршрутний лист і пакетик (він потрібний для того, аби класти 
туди те, що їм будуть давати на пунктах, але на цьому не варто наголошувати). 
Замість підпису вони отримують деталі вудки. Тобто в кінцевому результаті 
вони мають скласти вудку для ловлі риби.Перемагає той, хто першим дійде до 
останнього пункту і виконає на ньому завдання (діти навіть і не здогадуються, 
що їм потрібно буде зловити рибину). 

Пункти: всі лідери, які стоять на пунктах, вбрані в одяг морської темати-
ки.

Петро: Доброго дня, добродії! Ми 
наловили багато риби, аж сіті порва-
лись...

Первосвященик: Це ж добре. Цілу 
ніч ловили, ось і маєте результат.

Петро: Та де там? Ми цілу ніч лови-
ли і порваний чобіт лише зловили.

Учень: А де ж взялася риба?
Петро: Вдень наловили. До того ж 

стільки, що ледь до човна втягнули, 
інші рибалки на човнах допомагали. 
Ось сіті порвалися...

Первосвященик: Не може бути. 
Риба вдень від спеки на дно залягає. 
Ви не могли нічого зловити.

Петро: А це що (показує на риби-
ну)? Морська капуста?

Первосвященик: Та як же це вам 
вдалося? Ви здійснили чудо. Мабуть, 
станете переможцями нашого кон-
курсу.

Петро: А ми нічого незвичайно-
го й не робили. Лише зробили те, що 
сказав Ісус. І ось результат.

Учень: Думаю, переможець нашо-
го конкурсу однозначно визначився.

Первосвященик: Це треба ще пе-
ресвідчитися в правоті слів цього ри-
балки.

Петро: Ходімо зі мною. Я вам пока-
жу, де все трапилось.

(Виходять зі сцени).
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Видають: вудилище чи просто палку.
2. «Сіткоплітка». Сплести з підручних матеріалів сітку.

Видають: ліску.
3. «Ангар». Зробити з паперу кораблик.

Видають: гачок.
4. «Причал». Переправитись з точки А до точки Б. Посередині цього шля-

ху колодка 50Х50 см (т. С). Учасникам дається дошка (її довжина — це 
відстань від т. А до т. С).

Видають: вантажик.
5. «Мовчанка». На цьому пункті діти мають мовчати, а завдання лідера — 

розсмішити хоча б одну дитину з команди.
Видається: 2 резинки, голка.

6. «Цифромани». Порахувати до 15, не домовляючись і не підказуючи, і, 
крім цифр, нічого не говорити. Якщо збиваються, починають спочатку. 
(Діти мають здогадатися, що треба придумати якийсь сигнал. Хто пока-
зує сигнал, той називає цифру).

Видаються: ножиці.
7. «Рибачок». Зробити аплікацію риби з підручних матеріалів.

Видають: поплавок.
8. «Наживка». 

Видають відразу лопату. Учасники мають викопати черв’ячка. Його ж уро-
чисто і вручають.

9. «Ловися, рибко, велика і маленька». На цьому пункті під керівни-
цтвом лідера діти з тих матеріалів, які отримали на попередніх пунк-
тах, роблять вудку.

Завдання зловити рибку. (Якщо поблизу вас є водоймище, то це — плюс. 
Проте, якщо нічого подібного немає, купіть невеликий басейн. І нехай діти в 
басейні за допомогою вудки спробують зловити рибку. А потім нехай спробу-
ють руками. Це не так просто, як здається на перший погляд, та це принесе ве-
лике задоволення дітям).

На цьому пункті можуть стояти Учень та Первосвященик. Учень допомагає 
і підбадьорює учасників. В свою чергу, Первосвященик, навпаки, наголошує 
на тому, що у них нічого не вийде.

ІХ. Вечеря

Х. Вечірнє зібрання
1. Привітання

2. Блок прославлення

3. Рубрика «TIMERRY» (абревіатура складається з англійських 
слів «merrytime» — в перекладі «веселий час»).

Мета цієї рубрики — весело провести час, «розрядка», посміятися з курйозних жит-
тєвих ситуацій.

До цього блоку може входити: анонс дня (фото та відеоматеріали табо-
ру), реклама, погода, написана комічно, новини з-за кордону (взяти завчас-
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т.д.

Для цієї рубрики виділіть частину вашої сцени. Обладнайте її стільцями 
(стільці — це мішки жовтого кольору, напхані сіном чи соломою), столиком, 
прикрасьте все смайликами. Призначте ведучих — 2 людини.

Цей блок залежить від вашої фантазії та старань.
Саме в цей день ви можете показати відео з табірної гри, як діти ловили 

рибу руками. Побивши всі рекорди з браконьєрства, виловлювали малька в 
ставку і т.д.

4. Гра

Більбоке

Старовинна французька гра з прив’язаним м’ячиком, який підкидається і 
ловиться у ложечку. Візьміть товсту нитку чи шнурок довжиною 40 см. Один 
кінець приклейте скотчем до м’ячика для настільного тенісу, а інший — до 
дна пластмасового стаканчика. Ваше більбоке готове. Грає декілька людей. По-
трібно підкинути м’ячик і спіймати його у стаканчик. На це дається певний 
проміжок часу, і зараховується кожне попадання або ж до 10 попадань у ста-
канчик, хто перший закине потрібну кількість раз. (Діти спробують себе тріш-
ки у ролі ловців).

Ноги — це так

Змагаються двоє. Для участі у грі потрібно роззутися, зняти шкарпетки і 
сісти на невисокий стілець. Перед учасниками на підлозі ставлять по дві мис-
ки, біля кожного з них кладуть по 5 грецьких горіхів. Завдання полягає в тому, 
щоб пальцями правої ноги перенести горіхи до миски, а потім пальцями лівої 
ноги — вийняти їх з миски. Виграє той, хто швидше справиться із завданням.

5. Пісня

6. Представлення групи
Рекомендуємо почати представлення зі старшої групи, аби вони задали 

тон. До представлення можуть входити: перероблена пісня, комічна сценка 
чи сценка з життя табору, фокус, гра і т.д. Ця частина програми залежить від 
старанності та наполегливості наставника. Тому докладіть зусиль, аби завчас-
но підготуватися. Наскільки підготуєтеся, настільки буде цікаво.

7. Конкурс «А ти зможеш?»
Цей конкурс проводять Первосвященик і Учень.
Кожна команда показує свій номер, і, якщо із залу ніхто його не може по-

вторити, то намагаються це зробити Первосвященик та Учень. Перемагає ко-
манда, яка показує гідний оригінальний і неповторюваний номер.

8. Нагородження за табірну гру
Поговоріть з дітьми про те, чи легко їм було ловити рибу у ставку. І що по-

трібно було зробити для того, аби полегшити їм завдання.
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голодними не залишитеся. Проте є люди, життя яких зале-
жить від того, скільки риби вони зловлять. Як ви думаєте, 
якби ви знали, що від вашого улову залежить, будете ви 
їсти чи ні, то ваш улов збільшився б? (Ні). Чому? (Спекотно, 
і риба лягла на дно. Інші діти збовтали ставок. Та й взагалі, 
в ньому мало риби).

З такою проблемою зіштовхнулися справжні рибалки. 
Проте їм допоміг Ісус, щоб вони не залишилися голодними. 
Христос показав: те, що неможливе людям, можливе Йому. 
Оскільки Він — Бог, Всемогутній...

Нагорода за табірну гру — це таранька, кожній дитині.

9. Гра

Ох, реклама!

Для проведення цього конкурсу необхідно завчасно підготувати вступні 
фрази із реклами. Запропонуйте учасникам продовжити текст, який, на їхню 
думку, звучить після музичної заставки. Той, хто відгадує, отримує приз — те, 
про що йшлося в рекламі. Для цього конкурсу краще мати рекламні ролики, 
які були відомі трішки раніше. (Рекламою хочуть показати якусь сенсацію, і 
багато хто з вас знає напам’ять деякі рекламні ролики, проте нам потрібно 
більше знати Біблію і ті сенсації, які є там, як і сьогоднішню тему — про лов-
лення риби).

10. Відео «Бог чудес — риби й птахи»
(Див. додаток на диску)

11. Свідоцтво
Пропонуємо, аби лідер засвідчив про чудо, яке Бог зробив у його житті.

12. Проповідь

13. Молитва

14. Оголошення

ХІ. Спілкування в групах чи вогнище
Сьогодні ви можете посмажити філе риби, аби уникнути труднощів з кіст-

ками, або ж на СНЕК можете дати тараньку, печиво у вигляді рибок чи цукер-
ки «СЕНСАЦІЯ». Це залежить від ваших бажань та можливостей.

ХІІ. Відбій
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Мета
Освітня:  пояснити, що 
таке повна довіра Бо-
гові, показати важли-
вість довіри, спонука-
ти бачити Божі чуда 
щодня.
Виховна:  виховати 
смирення перед Ісусом 
та Його волею.
Розвивальна:  розви-
ти бажання стати лю-
диною, якій будуть до-
віряти.

Біблійна основа:  Матвія 
8:5-13
Найважливіша думка  
уроку: віра творить чу-
деса, навіть на відстані.
Ключовий вірш: « І все, 
чого ви в молитві попро-
сите з вірою, — то одер-
жите» (Матвія 21:22).

ДЕНЬ 3
Назва дня

«Віра 
на відстані»

Головоломка назви дня
у н в і р а п і р а т о л

ш о т р е б о р к а с ч к

м я у н а к о т о р а б у

п о в і д с т а н і с о к

Ідея на день
Із сьогоднішнього дня починає свою роботу та-

бірний магазин «Ключик». Він відкривається під час 
вільного часу на 15-20 хв. Сьогодні можна щось при-
дбати за гроші, проте в наступні дні — лише за клю-
чики.

Також оголосіть дітям, що працює «голос табору», 
тобто радіо «Сніп FM» (оскільки наш табір називається 
«Сніп» — ви ж можете вибрати свою назву для цього еле-
менту табору). За цю рубрику відповідає оператор, і 
діти можуть звернутися до нього, щоб замовити піс-
ню, передати привіт чи привітати когось тощо.

І. Ранкова молитва команди

ІІ. Зарядка

ІІІ. Сніданок
Покажіть дітям головоломку. І нагадайте, що за 

розгадку вони можуть виграти щось цікаве.

ІV. Ранкова лінійка
1. Привітання

2. Спів гімну

3. Перевірка золотих віршів
У цьому допомагають спортінструктор, музрук, 

рукодільники і всі вільні. Вони підходять до команд і 
одночасно перевіряють вірші.

4. Рубрика «Мить задоволення»
Не забудьте, що дана рубрика слугує для того, аби 

винагородити ту команду, яка за підсумком попере-
днього дня була найслухнянішою і найпунктуальні-
шою. Нехай вийде капітан команди і з лотерейної 
банки витягне папірець з назвою свого виграшу.

5. Пісня для переможців
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7. Оголошення теми дня
На сцену виходять лідери команд. За командою перший, хто подав знак, 

має можливість оголосити тему.
Команда, яка розгадала шифр, отримує бонуси на день (наприклад: дозвіл 

під час тихого часу відправитись на прогулянку чи дозвіл довше посидіти біля 
вогнища і т.д.).

Наш день називається «Віра на відстані». Впродовж дня ми будемо говори-
ти про те, кому можна довіряти і кому варто довіряти.

Виходить Первосвященик, поваж-
но походжає, милується ранком і позіхає. 
Учень іде йому назустріч з базару, де купу-
вав продукти.

Учень: Доброго дня, шановний! 
Гарний день! Гарне місто Капернаум.

Первосвященик: День — як день! 
Щось я перевтомився, боки болять, 
спина ниє... Тому немає діла до краси 
міста.

Учень: Якщо болить, значить, жи-
вий. Жарт. Та якщо серйозно, то треба 
лікуватися.

Первосвященик: Та вже не знаю, 
до якого майстра лікувальної справи 
звернутися. Нікому не можна вірити, 
нікому не можна довіритися. Сучасні 
лікарі тільки про гроші й думають. І 
хоча б мене, первосвященика, посоро-
милися, та де там! Повигадують якісь 
хвороби, а що воно таке і як його ліку-
вати, то й самі не знають.

Учень: Ну, не всі ж такі. Є Той, Кому 
можна довіряти.

Первосвященик: Та не вірю я. От 
скажи, що це за хвороба грошолюб-
ство і як її можна лікувати? А ось теж 
назва — повна атрофія співчутливос-
ті. Слухай далі — впертоманія і само-
праведність. Що це таке, і тим паче, 
як вони пов’язані з моєю спиною?

Учень: Вам більше підходить хво-
роба «невіроздатність», та я жартую. 
Знаю, хто вам допоможе.

Первосвященик: Хто?
Учень: Мій Учитель — Ісус.
Первосвященик: Та ти знову за 

своє. Не вірю.

Учень: В тому-то й справа, що не ві-
риш. А якби повірив, то й грошей дар-
ма не тратив би.

Первосвященик: Як це? Він не лі-
кує за гроші?

Учень: Ні. Для нього найважливі-
ша — віра.

Первосвященик: Однаково не 
вірю.

Входить Сотник і озирається, ніби ко-
гось шукає. Звертається до Учня.

Сотник: Доброго дня, добрі люди. 
Чи не знаєте, як знайти Учителя?

Учень: Так... (не встигнувши догово-
рити).

Первосвященик: А якого учите-
ля?

Сотник: Того, що називає себе Ісу-
сом.

Учень: (намагаючись сказати) Так...
Первосвященик: Зачекай, а з 

якою метою Його шукаєте?
Сотник: Слуга мій сильно захво-

рів. Ніхто не може вилікувати. На Ньо-
го одна надія.

Учень: От бачиш, людина повіри-
ла. Я — Його учень, і можу вам показа-
ти, де Він.

Первосвященик: Пане сотнику, 
не варто Вам до Нього йти. Він вам не 
допоможе — це все шахрайство.

Сотник: Пане, але я вірю, що лише 
Ісус зможе допомогти.

Первосвященик: Треба ще пере-
свідчитись.

Учень: Так, ходімо з нами і пере-
свідчитесь в усьому самі.

Всі йдуть зі сцени.
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Під час уроку команда підтримує наставників молитовно.

VІ. Робота гуртків

VІІ. Обід

VІІІ. Табірна гра «Вчись довіряти»
Правила гри: кожна команда грає за себе. Їм дається маршрутний лист, 

який вони мають на швидкість пройти. На кожному пункті вони з-поміж себе 
мають вибрати одного, хто має виконати поставлене лідером завдання. Якщо 
гравець виконує завдання, то група отримує підпис. Перемагає та команда, яка 
першою прийде до фінішу і навчиться довіряти.

Пункти:
1. В піску закопані тенісні м’ячі. Потрібно знайти якомога більше 

за 30 секунд.
2. Перев’язати нещасного пораненого за 30 секунд, щоб пов’язка 

не злітала.
3. Загасити свічку на певній відстані.
4. За 1 хв закидати шишками якомога більше надувних кульок, які під-

вішені на дереві. Кульки мають луснути.
5. За 30 секунд написати якомога більше якостей людини.
6. Зібрати певну кількість розсипаних кульок чи горошин за 1 хв.
7. Встати в коло і по колу сказати один одному щось приємне за 20 се-

кунд.
8. Побудувати з дров криниці із зав’язаними очима.
9. Запам’ятати вірш з Біблії і розказати його на наступному пункті.
10. Закинути м’яч у кошик із зав’язаними очима.

ІХ. Вечеря

Х. Вечірнє зібрання
1. Привітання

2. Блок прославлення

3. Гра

Газета у пляшці

На сцену запрошують гравців (2-3 дитини) і пропонують зіграти у гру. Про-
те не вони самі будуть виконувати завдання, а їм потрібно запросити з залу лю-
дину, якій вони довірять виконання завдання. Коли діти визначились зі своїм 
вибором і запросили вийти на сцену своїх друзів, тоді пояснюються правила.

Кожній дитині дається пластмасова пляшка і газета (чим товстіша газета, 
тим краще). Завдання — якомога швидше засунути газету у пляшку. Виграє 
той, хто швидше виконає завдання. І хто з цим справляється, той приносить 
перемогу для свого друга.
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Проводиться за принципом попередньої гри. Запрошують 2-3 учасників, 
які вибирають з-поміж присутніх у залі напарників, щоб ті замість них зігра-
ли в гру. Діти вибирають тих, кому довіряють. Проте під час гри ні допомага-
ти, ні підказувати вони не можуть.

На аркуші написаний список із 20 різних категорій — види спорту, моделі 
машин і т.д. Учасники, вибравши якусь категорію, записують її на свої аркуші. 
Ведучий називає будь-яку букву алфавіту. Завдання гравців — написати якомо-
га більше слів на цю букву, в залежності від вибраної теми і за певний проміж-
ок часу. Як тільки час вийшов, гравці обмінюються аркушами і підраховують 
кількість слів. Виграє той, хто придумав найбільше слів.

Висновок Чи легко довірити комусь? Це — гра. І швидше за все, ве-
села, цікава. Та, якщо від цього залежатиме життя когось 
із близьких, якою буде ваша відповідь? Кому ви готові до-
вірити своє життя? Про це ми розважатимемо сьогодні вве-
чері.

4. «TIMERRY»
(Зробіть комічне відео чи комічне інтерв’ю, запросивши вигаданого героя, який роз-

важатиме на тему «Вірити чи не вірити? Ось в чому питання»).

5. Представлення групи

6. Гра

Віра на відстані

Викликати одного учасника і запропонувати йому здійснити телефонний 
дзвінок до когось із його знайомих або родичів (які заздалегідь попереджені) 
і дозволити йому поговорити з ним через гучномовець. Людина, яка з ним 
розмовляє, сповіщає, що вона перебуває дуже близько від нього, і запитає, чи 
вірить він їй. Залежно від відповіді дитини розмова продовжується. Головне 
завдання — справді привезти когось на територію табору і, коли вони розмов-
ляють по телефону, ця людина заходить — учасник буде вражений, коли по-
бачить ту людину, яку взагалі не очікував тут побачити (це можна провести як у 
денному, так і стаціонарному таборі, запросивши когось з іншого села або міста). Це 
буде гарною наочністю для вас, що нам дуже важко вірити на відстані, але Бог 
нас цього вчить. Сотник повірив, що заважає вам це зробити?

Кредит довіри

Завчасно готується конверт, в якому записане завдання (воно має бути дуже 
простим. Наприклад: скільки буде 2+2?). З залу вибирається дитина, яка хоче 
зіграти, а саме, хоче довіритися тому, хто проводить гру. В дитини запитують, 
чи є в неї гроші: якщо є, то чи готова ризикнути ними. Тобто, якщо дитина ви-
конує завдання, написане на конверті, то виграє 10 грн; якщо ні, то вона від-
дає свої гроші. Лідер каже, що вона може його виконати, якщо дуже постара-
ється, але дитині не кажуть завдання і не дають конверт доти, доки вона не 
погодиться на умови. Якщо дитина відмовляється, то із залу вибирається ін-
ший учасник, готовий довіритись.
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віри. Потрібно лишень добре подумати над тим, хто вартий вашої довіри.

7. Нагородження за табірну гру

Висновок На кожному пункті ви вибирали гравця, якому довіря- 
ли виконання завдання. За якими критеріями ви виби-
рали?
Хто з вашої команди виправдав вашу довіру? 
Хто не зміг виконати завдання, а отже, й виправдати  
довіру? Як стосовно їх ви себе вели?
Чи знаєте ви когось, кому можна довіритися на 100%?  
Когось, хто ніколи не підведе? Когось, хто довів свою 
любов до нас на практиці?

Ми можемо помилятися, можемо не виправдати чиє-
їсь довіри. Хтось може нас у вирішальний час підвести. Та 
Христос є Тим, Хто ніколи не підведе, ніколи не залишить, 
ніколи не буде стояти осторонь, коли ми потребуватимемо 
Його. І все, що нам треба зробити, — це впустити Його в 
своє серце і повністю довіритись. Тоді ми зможемо спосте-
рігати і проживати чудеса у своєму житті. Оскільки Сам Бог 
сказав: «І все, чого ви в молитві попросите з вірою, — то 
одержите» (Матвія 21:22). А Він — Єдиний у світі, Хто вико-
нує обіцянки.

8. Відео

9. Свідоцтво
Нехай свідоцтво розповість лідер, в якому висвітлюється тема довіри до 

Бога.

10. Проповідь

11. Молитва

ХІ. Спілкування в групах чи вогнище
У батька на руках

Хлопчик намагався зійти на висо-
кий кам’янистий схил. Він знав, що 
там, на горі, стоїть дім, в якому тепло, 
є світло, є їжа. Там затишно і безпеч-
но. Там чекає його батько. Хлопчик 
дуже шкодував, що не послухався тат-
ка і втік так далеко від дому.

Він карабкався на гору, падав, його 
ноги і руки були поранені. Він замерз, 
втомився і, врешті-решт, зрозумів, що 
ніколи не зможе забратися на цю гору. 
Він заплакав і у відчаї став кликати 
батька.

Батько почув голос сина, спустив-
ся донизу, взяв хлопчика на руки і по-
чав підніматися на гору. Хлопчина зі-
грівся, заспокоївся, а потім запитав у 
батька:

— Ти пробачив мені за те, що я пі-
шов один, без тебе?

— Так, пробачив, — відповів бать-
ко.

— Я ніколи більше не піду від тебе. 
Ми завжди будемо разом. Я завжди 
буду чемним.

Батько все вище і вище піднімався 
кам’янистим схилом. Хлопчик погля-
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знову стало страшно:

— Я боюсь.
— Я міцно тримаю тебе, — відпо-

вів батько.
— А ти не впустиш мене? — запи-

тав син.
— Ніколи!
— А тобі не важко?
— Ні.
— Я хочу допомогти тобі нести 

мене, — промовив хлопчик.
— Спробуй, — відповів батько.
— Я буду говорити тобі, куди йти.
— Але я сам знаю дорогу.
— Я буду підстрибувати в такт тво-

їм крокам, — запропонував син.
— Цим ти будеш мені більше зава-

жати, чим допомагати, — заперечив 
тато.

— Я буду перебирати ногами, ніби 
я теж іду, — сказав хлопчина.

— Така допомога швидше схожа на 
обман.

— Опусти мене на землю, я піду 
сам.

Батько поставив сина на ноги, але 
хлопчик відразу ж посковзнувся і ледь 
не впав. Батько встиг підхопити його:

— Цей схил складний для тебе.
— Але що я можу зробити, щоб 

тобі було легше мене нести?
— Подумай, — тихо сказав батько.
— Я не знаю, — заплакав хлопчик.
Батько і син продовжували підні-

матися вгору. Хлопчик поглянув у вічі 
батьку і сказав:

— Я так люблю тебе!
— Дякую, це — та допомога, якої я 

потребував.

Олена Мікула

Ісус зробив все для того, аби ми були щасливими. Якщо ми прийняли Його 
в своє серце, Він обов’язково доведе нас до тих світлих небес, де ми навіки 
будемо з Ним. Ми нічого не можемо додати до цього, що зробив для нас Ісус 
Христос. Ми можемо тільки дякувати і любити Його. Він — Той, Кому можна 
довірити своє життя, і не тільки фізичне, але й вічне життя.

ХІІ. Відбій
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Головоломка назви дня

Ідея на день
1. Продовжує свою роботу магазин «Ключик». Та 

цей магазин особливий тим, що в ньому мож-
на щось придбати за ключик.

2. Продовжує свою роботу радіо «Сніп FM». Але 
радіо не працює під час біблійного уроку, лі-
нійки, зарядки, зібрання і вночі.

І. Ранкова молитва команди

ІІ. Зарядка
Проведіть зарядку в кілька етапів:
1. Спробуйте провести зарядку із заплющеними 

очима.
2. Дезорієнтуйте дітей наступною витівкою. Не-

хай наперед, крім спортінструктора, вийде ще 
кілька лідерів. І під музику кожен показує свої 
рухи. Діти мають визначитись, чиї рухи повто-
рювати. Суть у тому, що потрібно робити все, 
що показує спортінструктор.

У своєму житті ми не повинні відводити погляд 
від головного — від того, хто може нам допомогти 
зробити правильний вибір і не зробити помилки, 
гріха.

ІІІ. Сніданок
Покажіть дітям головоломку дня і заохотьте до її 

розгадки.

ІV. Ранкова лінійка
1. Привітання

2. Спів гімну

3. Перевірка золотих віршів

4. Рубрика «Мить задоволення»

Мета
Освітня:  з’ясувати, 
чому ми повинні дбати 
про те, аби зупиняти 
власний погляд лише 
на хорошому, на тому, 
що збудовує, а не руй-
нує.
Виховна:  виховати в 
дітей звичку не диви-
тися на гріховне.
Розвивальна:  навчити 
дітей робити правиль-
ний вибір.

Біблійна основа:  Матвія 
6:22,23.
Найважливіша думка  
уроку: очі — потужне 
джерело надходження 
інформації для люд-
ського тіла. Воно має 
бути чистим та світлим.
Ключовий вірш:  «Око — 
то світильник для тіла. 
Тож як око твоє буде 
здорове, то й усе тіло 
твоє буде світле» (Мат-
вія 6:22).

ДЕНЬ 4
Назва дня

«Світильник 
для тіла»

ДЛЯ
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На сцену виходить Учень і Первосвященик. Учень проводить гру, а Первосвященик 
вносить чорний ящик.

Учень: Доброго дня, друзі. І пане Первосвященику! Я хочу зіграти з вами у 
гру. Ви не проти?

Первосвященик: Що за ігри? Що ти вигадав?
Учень: Я хочу, щоб ви допомогли мені дати відповідь на таке запитання: 

«Що впливає на поведінку людини? Або від чого залежить її поведінка?»
Первосвященик: І до чого тут чорний ящик?
Учень: Зараз побачиш. Ви мені допоможете?
Первосвященик: Звичайно.
Учень: А ви, друзі, готові?
Первосвященик вносить по черзі чорний ящик, а Учень зачитує підказки. І та ко-

манда, яка першою здогадається, — перемагає.

Гра «Чорний ящик»

Матеріали:
Стіл чи підвищення; 
Коробка, обклеєна чорним папером; 
Яблуневе зернятко в конверті; 
Годинник; 
Біблія; 
Ноутбук. 

Покладіть вищеперераховані предмети в чорний ящик і послідовно став-
те дітям запитання-підказки доти, доки вони не відгадають предметів. Після 
того, як діти відгадають, діставайте з чорного ящика предмети і переконай-
тесь у правильності здогадів. Предмети, які вони відгадають, покладіть на стіл, 
щоб вони були на виду у дітей.

1. Яблуневе зернятко:
Цей предмет зазвичай перебуває в середині іншого предмета; 
Зазвичай він овальної форми; 
З нього починається щось нове; 
У нього є оболонка; 
Його зазвичай саджають весною. 

2. Годинник:
Зазвичай цей предмет не стоїть на місці; 
Просто необхідний у повсякденному житті; 
Він може висіти; 
Він вміє відраховувати; 
Як правило, він круглої форми; 
Ці предмети бувають електронними, механічними, кварцовими. 

3. Біблія — Слово Боже:
Діє за принципом освітлювального приладу (Пс.118:105); 
Показує дорогу (Пс. 15:11); 
Дуже чисте (Пс. 17:31, 118:140); 
Існує в усній і писемній формах; 
Зазвичай на обкладинці написано «Біблія». 
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Цей предмет маленький прототип живого організму; 
Як правило, квадратної форми; 
Може бути корисним і водночас може бути небезпечним; 
Відкривається за принципом книги; 
Цей предмет може вмістити в себе всі бібліотеки України; 
З його допомогою можна спілкуватися з друзями з-за океану. 

На столі лежать зернятко, годинник, Біблія і ноутбук.
Учень: Чи корисний ноутбук? Безперечно! Чи небезпечний ноутбук? Без-

перечно!
Ноутбук, комп’ютер, Інтернет — це видатний винахід людства. Комп’ютер 

навіть порівнюють із головним мозком людини. Та найбільшою різницею між 
нашою головою і ноутбуком є те, що ми маємо вибір, він — ні. Ми вибираємо, 
коли його увімкнути і що з нього дивитися. Він же — безмовний виконавець 
наших забаганок.

На початку я ставив запитання: що впливає на нашу поведінку? Те, що ми 
дивимось з екрану, сіється в нашому серденьку, як це зернятко (показує на зер-
нятко яблука), минає час (показує на годинник) воно дає плід — наші вчинки.

Чи може щось змінити нашу поведінку? Так. Чи є той індикатор, який до-
поможе нам мудро користуватися благами техніки? Так. Це Біблія. І про це ми 
говоритимемо сьогодні.

5. Оголошення теми дня
Хто розгадає головоломку, отримує приз.
Наш день називається «Світильник для тіла».

V. Біблійна година
Не варто нехтувати молитвою. Виділіть кілька хвилин, аби молитовно під-

тримати наставників.

VІ. Робота гуртків

VІІ. Обід

VІІІ. Табірна гра «Інвентаризація»
Правила: можна весь табір «змішати» і сформувати 4-5 команд, які мають 

вибрати з-поміж себе капітана команди. Заборонені зони на час гри — це кух-
ня, їдальня і зал, де проходять зібрання, тобто туди заходити не можна.

Завдання: гравцям потрібно зібрати інвентарні номери, які розклеєні на 
предметах по всьому табору. Це треба зробити за певний проміжок часу. За ко-
мандою гра починається і закінчується. Виграє команда, яка найбільшу кіль-
кість номерів знайшла.

Інформація для координатора: діти мають принести список номерів, які 
наклеєні на предмети. Для цього вам потрібен клейкий папір, щоб надрукува-
ти завчасно цифри (чотиризначні).

Крім цього, в грі є пункти спокус, а саме: працює магазин, який продає все 
за певну кількість номерів, тобто продавець записує номери, щоб діти не мо-
гли їх використати в своєму списку.
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ти, зробіть так, щоб всі такі номери починалися на «8».
Також територією може походжати дідусь, який всіх зупиняє і запитує: «Ко-

тра година? Чи не могли б прочитати статтю в газеті (бо він старенький і немає 
при собі окулярів)?» А взамін він назве номер (звичайно, фальшивий).

ІХ. Вечеря

Х. Вечірнє зібрання
1. Привітання
2. Блок прославлення
3. Рубрика «TIMERRY»
У цій рубриці рекомендуємо показати цікаве фото, слайд-шоу. І показати 

комічну сценку «Перший комп’ютер на селі».

4. Гра

Крива доріжка

На підлозі малюється змійкоподібна крива — доріжка. Дивлячись весь час 
під ноги у перевернутий бінокль, потрібно пройти цією доріжкою з одного кін-
ця в інший, якщо немає можливості на великій дистанції, то можна, щоб вони 
йшли навшпиньки (ступня до ступні). (Можна зробити висновок, що Бог дав нам 
очі, щоб ми бачили те, що Він створив, так само як і бінокль має своє призначення, але 
коли ми використовуємо очі не за призначенням Бога, ми ідемо дуже важким шляхом і 
це не дає нам рухатися впевнено вперед, як ви щойно переконались під час гри).

Зламувачі

Гравцям дається в’язка ключів і закритий навісний замок. Потрібно якомо-
га швидше підібрати потрібний ключ і відімкнути замок. Можна замок повіси-
ти на коробку, де схований приз.

Держи свою мелодію

Кожен має пригадати пісню, слова і мелодію пісні, яку він добре знає. Ко-
жен, крім ведучого, буде співати свою пісню. За плесканням в долоні ведучого 
всі починають співати, тільки про себе, без звуку. Коли ведучий плескає двічі, 
всі співають вголос і якомога голосніше. Так повторюється декілька раз. Ви-
грає той, хто не збився, заспівав правильну мелодію, слова та відтворив ритм. 
Якщо хтось збивається, він просто сідає на своє місце, а інші продовжують спі-
вати. (Нам досить часто важко залишатись при своїй думці і не слухати інших, не ди-
витися туди, куди вони дивляться. Та нагорода в кінцевому результаті варта ста-
рань. Тому ми маємо впевнено йти дорогою, яку Господь приготував нам. І в цьому нам 
допоможе Слово Боже, оскільки в Біблії є відповіді на всі важливі запитання).

5. Представлення групи
6. Нагородження за загальнотабірну гру
7. Пісня
8. Сценка «ІНТЕРНЕТ»
Актори: Суддя, Прокурор (пані Істина), Адвокат, обвинувачений (Інтернет), 

свідки — 5 чоловік, конвой — 2 людини.
Костюми відповідні до ролей.
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У зал заходять всі, окрім обвинуваченого. Суддя повинен вести процес так, 
щоб глядачі відчували себе на засіданні суду, свідки можуть сидіти серед гля-
дачів, а потім виходити на сцену у ході дії.
 СУДДЯ: Встати! Суд іде! (всі встають, і глядачі теж). Прошу сідати. Слу-

хається справа пана Інтернету, він же — всесвітня мережа, він 
же — соцмережа, він же «нет». Виноситься звинувачення за 
п’ятьма пунктами. Шановні пані та панове! Представляю вам 
членів суду. Прокурор — пані Істина (вона підводиться), адво-
кат — пан Залежний (він підводиться), в залі також присутні свід-
ки. Прошу ввести обвинуваченого (конвой приводить Інтернет). 
Засідання суду у справі пана Інтернету оголошую відкритим. За-
читаю перший пункт звинувачення. Панові Інтернету висува-
ється таке звинувачення: крадіжка дорогоцінного часу, який, як 
відомо, для нас короткий. Викликається свідок з першого пунк-
ту звинувачення (виходить свідок). Що ви можете сказати?

 1-й СВІДОК: Я хочу сказати, що останнім часом я нічого не встигаю. І все че-
рез цей Інтернет! Вчора, наприклад, я увімкнула його лише для 
того, щоб переглянути новини, але виявилося, що вийшов но-
вий фільм, який отримав Оскара, я просто не могла стримати-
ся. Весь вечір провела біля монітору, і моя сім’я залишилася без 
вечері. Але якби так було лише вчора! Адже така ж історія по-
вторюється щодня. Замість того, щоб щось зробити по господар-
ству, я зависаю в «неті», дивлячись нову серію серіалу, адже в 
«Мережі» все з’являється раніше, ніж на екрані, і все це так ціка-
во! Але скільки часу я при цьому втрачаю! Цей пан — просто зло-
дій! Він краде мій час! 

 СУДДЯ: Досить! Обвинувачений, що б ви могли сказати для свого ви-
правдання?

 ІНТЕРНЕТ: Все це неправда! Я забираю чийсь час? Ні! Я допомагаю його про-
водити цікаво! Адже свідок сам сказав, що всі фільми чи переда-
чі цікаві. Люди отримують задоволення завдяки мені. Вони мо-
жуть переглянути стрічку раніше від тих, які не мають доступу 
до «нету»! Так у чому ж я винен? 

 ПРОКУРОР: Ваша честь, дозвольте мені сказати! Тут ми маємо справу не про-
сто з крадіжкою, а свого роду шахрайством: людина сама того не 
розуміє, що у неї крадуть час. Попрошу це врахувати при виго-
лошенні вироку. 

 СУДДЯ:  Ну що ж, перейдемо до другого пункту звинувачення. Пан Інтер-
нет звинувачується в руйнуванні родинних зв’язків, а точніше, 
контакту між дітьми і батьками. Попрошу вийти другого свід-
ка. 

 2-Й СВІДОК:  Я хочу розповісти вам свою сумну історію. У нашій сім’ї теж є 
Інтернет. Коли я приходив додому після навчання і насамперед 
вмикав його, моїм батькам хотілося побути разом зі мною, хоті-
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звучало лише одне: не заважайте, я спілкуюсь в Інтернеті. І зави-
сав в чаті, «В контакті», «Однокласниках» чи «аські». Незабаром я 
перестав з батьками будь-чим ділитися. Я завжди був зайнятий, 
Інтернет став моїм кращим другом, адже з ним я спілкувався 
більше, ніж з батьками чи кимось іншим. Я це не відразу зрозу-
мів, а лише потім, коли виріс. Раптом виявилося, що між мною 
і моїми батьками — велика прірва. Вони не можуть мене зрозу-
міти, вони майже нічого не знають про мене. Ми не сидимо ра-
зом вечорами, ми нічим не ділимося один з одним. Ми втрати-
ли контакт, і в цьому я, перш за все, звинувачую Інтернет.

 ІНТЕРНЕТ:  Що за дурниця! Причому тут я? Ця проблема батьків і дітей зав-
жди була! Про неї ще Тургенєв писав. А чому свідок нічого не 
сказав про ті програми, які існують спеціально для батьків і ді-
тей? Та я лише зміцнюю їхні сім’ї, а не руйную!

 СУДДЯ:  Досить! Все зрозуміло. Чи може щось додати Адвокат? Прокурор? 
Ні? Тоді запросіть в зал 3-го свідка. А я зачитаю третій пункт зви-
нувачення. Пан Інтернет звинувачується за такою статтею: роз-
бещення малолітніх. Свідок, прошу Вас надати свої свідчення.

 3-Й СВІДОК:  Та що тут говорити? Всім відомо, скільки зараз показують від-
вертих інтимних сцен. Як уберегти від цього дітей? Я не можу 
закривати їм кожного разу очі або просити закрити сторінку. А 
відверті знімки можна побачити у будь-який час, не лише коли 
заходиш на спеціальні сторінки. Такі фото з’являються невідо-
мо звідки. У дитячому садку діти вже мають зіпсоване уявлен-
ня про подружні стосунки. Я думаю, що зі мною багато хто в залі 
погодиться. Інтернет губить моральність наших дітей.

 СУДДЯ:  Я хотів би чути думку прокурора.

 ПРОКУРОР:  Думаю, тут не може бути іншої думки, пан Обвинувачений по-
винен відповісти за розбещення дитячих розумів і падіння мо-
ральності серед підлітків.

 СУДДЯ:  Обвинувачений, що Ви можете сказати для свого виправдання?

 ІНТЕРНЕТ: Та ви просто хочете приховати правду від ваших дітей! Самі на 
цю тему ви, люди, говорити не можете, ось мені і доводиться 
підучувати ваших дітей. Отже, що поганого я роблю?

 ПРОКУРОР:  Дозвольте мені сказати свою думку. Інтимні стосунки були ство-
рені самим Творцем, і вони прекрасні. Але Бог задумав їх лише 
для шлюбу. Це — таємниця лише для двох, це не повинно вино-
ситься для загального огляду. Інтернет же підносить їх майже в 
кожному фільмі, на кожному сайті частенько дуже брудно, пе-
рекручуючи первинне чисте призначення. У свідомості дитяти 
закладається негативне ставлення до стосунків між чоловіком 
та жінкою, що надалі впливає на його життя.
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» СУДДЯ:  Спасибі, пані Істино. Все чітко і ясно. Перейдемо до четвертого 
питання. Я попрошу свідка самому сформулювати звинувачен-
ня.

 4-Й СВІДОК: Моє звинувачення таке. Інтернет не просто впливає на мораль-
ність, він формує нашу свідомість, нав’язує авторитети і навіть 
спосіб життя. Чому багато хто курить? Та просто реклама добре 
попрацювала — це модно, це престижно, всі так роблять. Люди-
на потрапляє під вплив навколишнього світу через всесвітню 
мережу і мимоволі, інколи навіть не усвідомлюючи цього, наслі-
дує героїв з монітору. Вона хоче бути схожою на своїх кумирів-
акторів. І добре, якщо ідеал гідний наслідування. На жаль, в біль-
шості випадків якраз навпаки.

 СУДДЯ:  Як я зрозумів з Вашого пояснення, Ви звинувачуєте пана Інтер-
нета в нав’язуванні негативних ідей і формування нашої свідо-
мості?

 4-Й СВІДОК:  Цілком правильно.

 СУДДЯ:  Обвинувачений, чи є у вас що-небудь сказати?

 ІНТЕРНЕТ:  Так, я формую свідомість. Але хіба то погано, якщо я допома-
гаю піклуватися, наприклад, про здоров’я ваших зубів? Або про 
вашу особисту гігієну? «Орбіт» — надійний захист від карієсу! 
Свіже дихання полегшує розуміння!

 СУДДЯ:  Припиніть! Ваші аргументи не переконливі. Якщо в захисту і 
звинувачення нічого немає з цього пункту, пропоную перейти 
до п’ятого, завершального звинувачення. Отже, пан Інтернет 
звинувачується в масовому гіпнозі дітей та підлітків. Попрошу 
викласти свої звинувачення з цього питання професора медич-
них наук пана Пілюлю.

 5-Й СВІДОК (професор): Повинен сказати вам, друзі, що, кажучи про Інтернет, 
ми маємо справу з впливом на людську свідомість більшою чи 
меншою мірою. Все, що ми бачимо з монітору, так або інакше на 
нас впливає. Дивимося, скажімо, новини — у нас виникає від-
чуття занепокоєння, невпевненості в майбутньому; захоплені 
серіалом — ніхто, думаю, не заперечить мені, що від цих миль-
них опер ми просто тупіємо, хіба не так? А фільми? Останніми 
роками з’явилися навіть нові їх зразки. Фільми жахів, трилери. 
Знаєте, що в перекладі з англійського означає «трилер»? Те, що 
захоплює. Це — фільм, який тримає вас увесь час в напрузі, то 
хіба це не сильне психологічне переживання? А останнім часом 
Інтернет замінив ігрові автомати. Юні друзі можуть, не відходя-
чи від монітору, зіграти в комп’ютерну гру, яка далека від без-
невинного футболу чи хованок. Там лишень стрілянина, жахи, 
афери. Це — далеко не корисне для наших душ. А тим більше, — 
для дитячих. Отже, я б сказав, що Інтернет має масовий вплив 
на людську свідомість, що споріднене зі справжнісіньким гіп-
нозом. Тим паче, доказом цього є те, що, коли діти виходять на 
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» вулицю, вони імітують все, що почули і побачили з монітору. У 

мене все. 

 СУДДЯ:  Що ви можете сказати для свого виправдання, пане Інтернет?

 ІНТЕРНЕТ:  Всі ваші звинувачення несправедливі. Я несу людям те, що вони 
самі хочуть. Хто з вас не любить детективів або трилерів або ж 
розслабитись і зіграти в гру? Ну, зізнайтеся! 

 СУДДЯ:  Добре. На цьому процес розгляду вважаю завершеним. Отже, 
підіб’ємо підсумки нашого сьогоднішнього засідання. Ми слуха-
ли справу пана Інтернета, якому суд виносить звинувачення за 
такими пунктами: 

1. Крадіжка особистого майна, в даному випадку — часу.
2. Руйнування родинних зв’язків між дітьми і батьками.
3. Розбещення неповнолітніх.
4. Нав’язування негативних ідей людській свідомості.
5. Масовий гіпноз молодих умів, і, як наслідок, вчинення 

ними поганих вчинків.
  У зв’язку з вищевикладеним, суд постановляє: у зв’язку з нега-

тивним впливом, а також з метою поліпшення становища в сус-
пільстві Інтернет має бути вилучений з ужитку і видалений з на-
шого середовища.

 АДВОКАТ:  Почекайте, почекайте, Ваша честь. Адже ви ще не надали слово 
Адвокатові.

 СУДДЯ:  Добре, добре, вислухаємо слово пана Адвоката.

 АДВОКАТ:  Друзі мої, всі ваші аргументи правильні, переконливі, я навіть 
багато в чому з вами згоден. Інтернет псує моральність наших 
дітей, він забирає наш час. Але в кожної монети є два боки, і да-
вайте поглянемо на проблему з позитивного боку. Де б ви мог-
ли почерпнути стільки інформації, як не в Інтернеті? І до того 
ж найрізноманітнішої. Вам не потрібно йти до бібліотеки, щоб 
узяти цікаву книгу. Інтернет поклопочеться про ваше дозвілля. 
І ходити нікуди не треба. Заходите, шукаєте і читаєте. Інтернет 
руйнує сім’ї? Дурниця! Хто заважає вам разом зібратися біля мо-
нітору і обговорювати переглянуті новини чи документальний 
пізнавальний фільм? Інтернет приносить стільки задоволень лю-
дині. Яка ж розумна людина відмовиться від задоволень? Адже 
ми створені з такою потребою. І потім, ви забули про одну важ-
ливу річ. Людина — це Боже творіння, створене за Його образом 
і подобою, тобто з вільною волею, з правом вибору. То хіба ми, 
люди, не вільні самі вибирати, що нам дивитися, а що — ні; хіба 
не в нашій владі просто вчасно натиснути на кнопку і вимкнути 
цей нещасний системний блок, якщо вже він нам так заважає. 
До того ж немає таких законів, що забороняють користуватися 
Інтернетом, тим більше, вилучати цю дорогоцінність з нашого 
суспільства. Що скажете, пане Суддя? У Вас немає жодної підста-
ви для своїх дій.
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» СУДДЯ:  Повинен зізнатися, що в мене справді немає підстав. Я не можу 
заборонити користуватися Інтернетом. Тому рішення суду буде 
таке. Пані та панове, всі присутні в цьому залі! Вибір — за вами. 
Вислухавши всі аргументи «за і проти», які прозвучали сьогодні, 
ви самі повинні вирішити, чи потрібний вам Інтернет і наскіль-
ки. На цьому засідання суду оголошую закритим. Отже, вибір — 
за вами!

КІНЕЦЬ

Музика

9. Свідоцтво лідера

10. Проповідь

11. Молитва

12. Оголошення

ХІ. Спілкування в групах

ХІІ. Відбій
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Головоломка назви дня

 12+8= 

 2-2= 

 10+4= 

 0+3= 

 2-1= 

 5+2= 

 4+4= 

 8+1= 

 

 3+2= 

 18+22= 

 50+50= 

 = щ

 20-1= 

 1+0= 

 5+6= 

 5+5= 

Або:
Кожна цифра — це порядковий номер літери в ал-

фавіті (1 18 1 23 19 17 12 33 20 21 19 30 7 18 18 33).

Ідея на день
1. Магазин «Ключик».
2. Радіо «Сніп FM».
3. «Літопис табору».

І. Ранкова молитва команди

ІІ. Зарядка

ІІІ. Сніданок
Покажіть дітям головоломку і нагадайте, що за 

розгадку вони можуть виграти щось цікаве.

ІV. Ранкова лінійка
1. Привітання

Мета
Освітня:  з’ясувати, 
чому ми повинні дба-
ти про те, аби прощати 
людям усі неправиль-
ні вчинки, скоєні про-
ти нас.
Виховна:  виховати 
звичку прощати.
Розвивальна:  пояс-
нити духовну істину — 
наше непрощення руй-
нує, передусім, нас, а 
потім і стосунки з ін-
шими людьми.

Біблійна основа:  Матвія 
18:21-35
Найважливіша думка  
уроку: прощати людям 
їхні провини потрібно 
постійно, тому що і ми 
постійно помиляємося.
Ключовий вірш:  «І коли 
стоїте на молитві, то 
прощайте, як маєте що 
проти кого, щоб і Отець 
ваш Небесний проба-
чив вам прогріхи ваші» 
(Марка 11:25).

ДЕНЬ 5
Назва дня

«„Анатомія“ 
прощення»
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3. Перевірка золотих віршів
4. Рубрика «Мить задоволення»
5. Гра «Китайська арифметика»

Запитайте у дітей, чи знають вони цікаві способи обрахунку. Чи вміють об-
раховувати двоцифрові числа без допомоги калькулятора, мобільного телефо-
ну, айфону та інших сторонніх предметів.

Завдання Обрахуйте 38х49. Ви може використати олівець і 24 лінії 
(Намалюйте на ватмані 38Х49 і намалюйте 24 паралель-
них лінії). Запросіть охочих, аби вони спробували розгада-
ти загадку. Можливо, вони на ваших очах зроблять новий 
винахід.

(Розв’язок див. додаток на диску).

6. Зачіпка

7. Тема дня
На лінійці діти повинні розгадати назву дня, що зашифрована цифрами. Та 

група, яка відгадає назву, отримає бонус, скажімо, додаткові 10 хвилин стриб-
ків на батуті.

Заходить жебрак, який усіх дивує і 
бентежить своєю поведінкою. У нього 
щось постійно випадає з рук, він усіх 
випадково штовхає. Щоразу, коли хтось 
на нього скаржитиметься, ображатиме, 
сміятиметься, він рахуватиме. Таким 
чином жебрак рахуватиме кількість об-
раз щодо себе.

Первосвященик: Так, а це ще хто 
такий?

Жебрак: «11..»
Первосвященик: Щось він мені не 

подобається!
Жебрак: «12...»
Первосвященик: Що за торба? Де 

можна було взяти таку торбу? (Смієть-
ся).

Жебрак: «13...»
Первосвященик: Та хто ти такий? 

Що ти тут робиш? Припини рахувати! 
Ти мене цим дратуєш!

Жебрак: «14...» Я, пане, бідний чоло-
вік. Пробачте мені, якщо я вам нашко-
див чимось.

Первосвященик. Так, своєю при-
сутністю і брудом нашкодив.

Жебрак: «15...» А прийшов я всьо-
го лиш на один день. Хочу попрацю-

вати у вашому таборі, щось допомо-
жу — може, за це мені дадуть хоч хліба. 
Вибачте мені! (Торкається до фарисея).

Первосвященик: Не торкайся до 
мене! У мене святе вбрання! Як це ви-
бачити?

Жебрак: «16...»
Учень: Та як це, потрібно вибачати 

кожному, хто просить вибачення. Так 
вчить мій Учитель Ісус. Ви хіба не чули 
про це?

Первосвященик: Як же я маю тер-
піти його цілий день поруч із собою?

Жебрак: «17...»
Первосвященик: Так! Припини! 

Що це ти таке рахуєш? Не дратуй мене 
цим!

Жебрак: «18...» Я рахую прощення. 
Рахую, скільки ще потрібно пробачати 
сьогодні.

Первосвященик: Що? Як це? Що ти 
таке кажеш? Як можна рахувати про-
щення? Ти ж думай що кажеш! Що це за 
рахунок такий?

Жебрак: «19...»
Учень: Як? Ви не знаєте? Тоді запро-

шую вас на урок, там і дізнаєтеся, що це 
за особливий рахунок прощення.
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»Назва дня «„Анатомія“ прощення».

ІV. Біблійна година
Урок 5 — «„Анатомія“ прощення». Виділіть декілька хвилин, аби вся коман-

да (ті, хто вільний) молилася за наставників, які проводять урок, та дітей, щоб 
Слово Боже торкалось їхніх сердець.

V. Робота гуртків (музика, спорт, рукоділля)

VІ. Обід

VІІ. Табірна гра «Бегемот»
Мета гри — навчити дітей просити вибачення.

Хід гри
Наставники грають парами. Кожній парі зв’язуються ноги (а в другому турі 

комусь із них можна ще й зав’язати очі). Таким чином двоє наставників — це 
один незграбний «бегемот». В руках у кожного наставника є шкарпетка, напов-
нена борошном, якою вони захищатимуться.

Дітей слід розділити на команди по 20 чоловік. Вони, тримаючись за руки, 
повинні оточити колом «бегемота», за що отримують 1 бал. Виграє та коман-
да, яка набере найбільшу кількість балів. Але «бегемот» може вдарити шкар-
петкою із борошном по котрійсь дитині, за що вся група відправляється до 
«в’язниці» — місця, де вони чекають 7 хвилин, а тоді знову продовжують лови-
ти «бегемотів».

Висновок Після гри запитайте у дітей, як вони реагували на поразки. 
Запропонуйте кожному попросити вибачення в того, кого 
вони скривдили, кому сказали щось неприємне, образили 
під час гри.

Табірна гра «Фортеця»

Підготовка: для кожної з груп виготовляються різні «нитки життя» або 
відповідна заміна — замість «ниток життя» можна використовувати частин-
ки картону і т.д.

Працівники: кожній ігровій групі потрібен щонайменше один наставник. 
Решта членів команди розподіляються в ході гри.

Декілька груп дітей можуть об’єднатися.
Місце гри: густий лісовий масив. Кожна група повинна побудувати з хми-

зу «фортецю» так, щоб інші групи не могли її побачити.
Тривалість гри: приблизно 60 хвилин.
Зміст гри полягає в тому, щоб знайти «фортецю» інших груп і віддати там 

якомога більше «ниток життя». Одночасно треба охороняти власну фортецю.
Правила гри: на початку гри у кожної з груп є приблизно 10 хвилин для 

будівництва навколо свого наставника щільної та стійкої фортеці з хмизу, в 
якій: А) буде складно знайти наставника; Б) до неї не так легко буде проник-
нути.

Після закінчення цього часу «для будівництва» гравець отримує «нитку жит-
тя» і чіпляє її де-небудь на тілі (попередньо обговоріть місце). Після цього гру-
па може в повному складі або частково вирушити на пошук інших фортець. 
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вець знайшов чужу фортецю, то він намагається проникнути в неї. Захисники 
цієї фортеці можуть перешкоджати йому в цьому, намагаючись зірвати у ньо-
го «нитку життя». Якщо ж гравцеві таки вдасться проникнути у фортецю, то 
він віддає свою «нитку життя» наставнику і його група отримує 2 бали. Гравці 
без «нитки життя» не можуть брати подальшу участь у грі — перш за все їм тре-
ба повернутися в свою фортецю і отримати там нову «нитку життя». Перемож-
цем стане група, яка набрала по закінченні гри найбільшу кількість балів.

VІІІ. Вільний час

ІХ. Вечеря

Х. Вечірнє зібрання
1. Привітання ведучих із залом

2. Блок прославлення.

3. Ігри

Шнурочок

Два стільці ставляться спинками один до одного, а між ними кладеться 
шнурочок. Два учасники ходять довкола стільців. За командою вони сідають 
на стілець і витягують шнурочок. Це повторюється 3 рази. Виграє той, хто ви-
тягне 2 рази. (Це можна порівняти із прощенням, коли ми не прощаємо, то намагає-
мося зробити винним лише когось і перетягуємо на свій бік правоту, хоча ми все ж за-
лишаємося винними, бо впустили до свого серця непрощення).

Милом у ціль

Викликати декілька учасників. Дати їм по милу і посудину з водою (можна 
одну — на всіх). Намочивши мило, гравці однією рукою мають його видавити 
так, щоб влучити у ціль, яка висить на стіні. Перед грою під ціль на стіні при-
кріпіть поліетилен, а на підлогу покладіть газети.

4. «TIMERRY»
Зробіть комічне відео: таємна відеозйомка того, як діти залагоджують свої 

супереч ки протягом дня.

5. Представлення команди

6. Гра «ФІС, БАС»
Підготуйте 5 ручок, 5 папірців, пляшку чистої води. Для участі в грі потріб-

но 5 чоловік. Перед тим як оголосити правила гри, попросіть учасників напи-
сати на підготовлених папірцях ім’я людини, якій вони довіряють (ця люди-
на обов’язково повинна бути присутня в залі). Нехай кожен учасник підпише 
свій папірець і віддасть ведучому. Наголосіть, що правила гри дуже легкі, але, 
якщо їх порушити, то на гравців чекає покарання. Запитайте, чи згодні вони 
на такі умови.

Правила гри: всі учасники стають у ряд. Спочатку гравці ланцюжком ра-
хують до 20-ти (можна до будь-якого числа). Нехай кілька разів потренуються. 
Потім при рахуванні нехай все більше пришвидшують темп. Правила трішки 
ускладнюються. Тепер при рахуванні замість цифри 5, чисел, що містять 5 і ді-
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»ляться на 5, потрібно казати слово «ФІС». Пізніше правила ще більш ускладню-
ються, тобто, замість цифри 7, чисел, що містять 7 і діляться на 7, потрібно ка-
зати слово «БАС».

Приклад 1, 2, 3, 4, ФІС, 6, 7, 8, 9, ФІС, 11, 12, 13, 14, ФІС... — 1-ша спроба.
1, 2, 3, 4, ФІС, 6, БАС, 8, 9, ФІС, 11, 12, 13, БАС, ФІС... — 2-га спроба.

Виходить з гри той, хто помилився при рахуванні. Грають доти, доки не за-
лишиться одна людина. Вона має рахувати сама з урахуванням ФІС і БАС, поки 
не зіб’ється. Отже, всі порушили правила гри, а значить, повинні бути покара-
ними.

Кара така: кожному на голову виливають склянку з водою. Але є один шанс 
уникнути кари, якщо ті люди, імена яких вони написали на папірцях, пого-
дяться прийняти за них покарання. Якщо ж друг відмовляється від покаран-
ня, то карають самого гравця.

Після гри можна провести невеличке інтерв’ю з учасниками гри і тими, 
хто був покараний замість своїх друзів.

Що ти думав (відчував), коли мав бути покараний? 
Чому ти вирішив прийняти покарання сам за себе? 
Чи прийняв би ти покарання, якби воно було значно жорстокішим? 
Ти йшов з бажанням прийняти покарання за свого друга чи було щось  
інше на меті?
Чи прийняв би ти покарання за людину, яка неодноразово завдавала  
тобі болю?

Висновок Найкраща риса друга — саможертовність.

7. Інсценівка
На сцені зображений кабінет бан-

ку. Довкола вирує робота. Працівник 
банку зосереджено щось пише, звіряє, 
рахує. Заходить з острахом, невпевне-
ністю чоловік.

Чоловік: Вибачте... Я дуже пере-
прошую... Даруйте.... Можна до вас на 
хвилинку?...

Банкір: Так, звичайно, доброго 
дня! Раді вас бачити в нашому банку!

Чоловік: Вибачте, я відволікаю 
вас від роботи, мабуть. Але тут у мене 
така справа. (Від хвилювання випускає з 
рук папери).

Банкір: Та ви не переживайте! Що 
там у вас таке? (Допомагає зібрати папе-
ри).

Чоловік: Та тут дружина в пошто-
вій скриньці знайшла такий лист... 
(Показує лист, тримаючись за серце).

Банкір: Ну, так. Це наш лист. А що 
вас так непокоїть?

Чоловік: Там пише, що все! Мені 
нема де жити, нема чого їсти, нема ні-
чого! Все! Нема нічого!

Банкір: Що, так і пише? Ні, ми не 
могли таке написати?

Чоловік: Ви розумієте! Я ж хотів 
бізнес розкрутити! Бізнес!...

Банкір: Так, знаю! З-поміж наших 
клієнтів є чимало бізнесменів!

Чоловік: Так, я ж те саме хотів. Хо-
тів бути успішним, відомим на весь 
світ, щоб про мене в новинах розпо-
відали, щоб про мене книги писали, 
щоб зі мною фільми знімали.

Банкір: О, так! Чудова мрія. З на-
шим банком це все стає реальністю! 
Ви невипадково до нас звернулися.
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Якраз навпаки! Не треба було і прихо-
дити до вас, не треба було ніяких кре-
дитів! Казала мені дружина, що не моє 
це! Не треба було і братися!

Банкір: То що трапилося, пане, у 
вас?

Чоловік: Та я просто не зміг вчас-
но гроші повернути. І ось тепер все! 
Це кінець! Прийшов ваш лист! Тут 
пише, що я не маю ні грошей, ні квар-
тири, ні автомобіля. Забирають усе! 
Лишенько! Як же тепер жити?!

Банкір: Ой, так! Це справді погано. 
Та стривайте. Я, здається, знаю, як вам 
допомогти.

Чоловік: Знаєте? Та невже? Ой, 
врятуйте мене! А що потрібно мені 
зробити? Я ж на все готовий, аби сім’я 
моя не пішла жебракувати!

Банкір: Та нічого, в принципі. В 
нас просто тут акція проходить. Ви — 
наш мільйонний клієнт. Тому за умо-
вами акції ми пробачаємо вам усі бор-
ги. Банк люб’язно погасить всі ваші 
кредити! Можете жити спокійно і 
щасливо! Вітаю вас!

Чоловік: Ой! Та невже? Невже це 
таке в наш час може трапитися, та 
ще й зі мною? Ой, ви ж мій рятівник! 

Який же банк у вас чудовий! Усьому 
світу розкажу про вас! А вашим іменем 
ще й сина свого назву! Ура! Я вільний! 
(Обіймає банкіра, щасливий, підстрибую-
чи на радощах, вибігає на вулицю. Раптом 
бачить свого друга).

Чоловік: О! Це ж приятель мій. Для 
чогось він мені потрібен був! А, точно, 
згадав! Він же в мене десять гривень 
на обід позичав! Ще тиждень тому по-
зичав! І досі не віддав! Та що ж я, меце-
нат якийсь? Зараз розберемося!

Друг: О, привіт! Я про тебе саме ду-
мав. Ти вибач, у мене зарплата лише в 
п’ятницю. Тому віддам за кілька днів 
гроші. Добре, друже?

Чоловік: Звісно, ні! Як це так? А 
мені ж за що жити? Сім’ю як годува-
ти? Це ж мною чесно зароблені гроші! 
Ану, віддавай швидко! (Хапає його за ко-
мір, вимагаючи гроші).

Виходить банкір.
Банкір: Так, а це ще що таке? Ви — 

наш почесний мільйонний клієнт, 
якому подарований кредит! Що ж ви 
собі дозволяєте? Це ви так ганьбите 
своє почесне звання клієнта нашого 
банку? Ні, такого не буде! Охорона! За-
арештуйте його! А борг збільшіть удві-
чі! (Охорона забирає чоловіка).

8. Проповідь

9. Молитва

10. Оголошення

ХІ. Спілкування в групах чи біля вогнища
Пропонуємо провести спілкування біля вогнища, аби урізноманітнити час 

проведення. Було б доречним, щоб хтось із лідерів розповів свідоцтво, що сто-
сується теми.

Наочна ілюстрація «Узи і вузли» (дивись додаток на диску).

ХІІ. Відбій
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Головоломка назви дня

Ідея на день
Не забудьте, що впродовж дня працюють такі ру-

брики:
1. Магазин «Ключик».
2. Радіо «Сніп FM».
3. «Літопис табору».
4. Оголосіть наставникам про те, що вони мають 

підготувати щонайменше по одній дитині з 
групи для конкурсу «Дорожчий за скарб», 
який проходитиме 10-го дня табору. На цьо-
му конкурсі можуть брати участь усі, хто ба-
жає, і в різних жанрах (спів, інсценівка, гра 
на інструментах, спортивні номери, фокуси 
і т.д.). Для того щоб увійти до списку учасни-
ків конкурсу, потрібно заздалегідь (не пізніше 
9-го дня) зареєструватися і заповнити анкету 
(Див. день 10).

І. Ранкова молитва команди

ІІ. Зарядка

ІІІ. Сніданок
Покажіть дітям головоломку і нагадайте, що за 

розгадку вони можуть виграти щось цікаве.

ІІІ. Ранкова лінійка
1. Привітання

2. Гімн табору

3. Перевірка золотих віршів

4. Рубрика «Мить задоволення»

5. Зачіпка
Сьогодні діти потраплять на виставку-інсталяцію. 

На сцені від самого початку лінійки за ширмою захована 
виставкова зала. Заходить Первосвященик і Учень, вони 
жваво обговорюють щось. У подальшому жваво обговорю-
ватимуть усі інсталяції.

ДЕНЬ 6
Назва дня

«Правда 
очі коле»

Мета
Освітня:  з’ясувати, 
якою за змістом була 
розмова Понтія Пилата 
з Ісусом на суді і чим 
вона закінчилася.
Виховна:  виховати ба-
жання шукати правду.
Розвивальна:  поясни-
ти, що сміливість пе-
ред Богом та людьми 
у визнанні Божої прав-
ди приводить до бла-
гословення.

Біблійна основа:  Івана 
18:28-40, 19:1-16.
Найважливіша думка  
уроку: Христос пропо-
відує правду за будь-
яких обставин Свого 
життя.
Ключовий вірш:  «Ко-
жен, хто з правди, той 
чує Мій голос» (Івана 
18:37б).

О Е
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турного заходу?
Первосвященик: Я — так, гото-

вий, а ти квиточки не забув?
Учень: Які квиточки? Ми за запро-

шенням.
Первосвященик: У наш час нія-

ких інсталяцій в музеях не виставля-
ли. Вигадають таке.

Учень: Не виставляли, бо не було 
майстрів. Годі вже бурмотіти, треба 
заходити до музею. Ось ми прийшли.

Первосвященик: А як ми зайде-
мо?

Учень: Нас запросили, тому зайде-
мо. (Перед ширмою стоїть інсталяція го-
ловоломки назви дня). Відгадай і про-
ходь.

Первосвященик: А як ми відгада-
ємо?

Учень: Не метушися. Звернемося 
по допомогу до наших друзів. У них го-
лови світлі. Вони точно розгадають.

Та група, яка виборола першість, ого-
лошує назву. Вони є переможцями. А Учень 
і Первосвященик відсувають ширму.

Первосвященик: Ого-го-го...
Учень: Отож, тема виставки «Прав-

да очі коле».
Підходять до першої інсталяції.

Інсталяція 1.
Стоїть решето, а біля нього — склян-
ка води.

Підпис: Тут тієї правди, як у реше-
ті — води.

Первосвященик: А до чого тут ре-
шето і склянка? Як це стосується прав-
ди?

Учень: А ти прочитай, під кожною 
інсталяцією підпис є.

Первосвященик: (читає напис) Ну, 
не всі ж такі брехуни.

Учень: Недарма виставка назива-
ється «Правда очі коле».

Підходять до другої інсталяції.

Інсталяція 2.
Картина, на якій зображено кладови-
ще.

Підпис: Все минеться, одна правда 
зостанеться.

Первосвященик: (зачитує підпис) 
Ми потрапили до похоронного бюро.

Учень: Всі там будемо. Питання в 
тому, що після себе залишимо.

Первосвященик: Правду, тільки 
правду, і нічого, крім правди.

Учень: Хотілося б...
Підходять до третьої інсталяції.

Інсталяція 3.
Стоїть вода у посудині і факел, що го-
рить. А на підвищенні над ними — Біб-
лія.

Підпис: Правда у воді не тоне, а в 
огні — не горить.

Первосвященик: (зачитує підпис) 
Хочу сказати, що правда живуча. І у 
воді її топлять, і спалюють, а їй хоча 
б щось. (Собі під ніс). Мені б таку влас-
тивість.

Учень: Цей факт перевірений ча-
сом. Що не роби, а правду не захова-
єш!

Підходять до четвертої інсталяції.

Інсталяція 4.
Картина, на якій зображені політики, 
які галасують на засіданні.

Підпис: Без правди жить — по-
вовчи вить.

Учень: (зачитує підпис) Прикро, але 
факт!

Первосвященик: Не вміють полі-
тики говорити правду.

Учень: Я б сказав, не хочуть, бо не 
вигідно. Бояться втратити своє стано-
вище.

Підходять до п’ятої інсталяції.
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Брудне взуття з різних історичних 
епох. Хаотично розставлене.

Підпис: Топчи правду в калюжу, а 
вона все ж чиста буде.

Учень: (зачитує підпис) Скільки ж 
та правда натерпілася за всю історію 
людства.

Первосвященик: А що тут робить 
моє взуття? Я його шукав, а воно тут.

Забирає з підвищення і взувається.
Первосвященик: Цей напис не 

про мене. Моє взуття тут випадково.
Підходять до шостої інсталяції.

Інсталяція 6.
Картина, на якій зображено багато 
людей (дітей).

Підпис: Не шукай правди в інших, 
коли в тебе її нема.

Первосвященик: (зачитує підпис) Я 
ось що хочу тобі сказати. В мені ти мо-
жеш знайти правду. Це — точно.

Учень: Та вже який день намагаю-
ся, а все марно.

Підходять до сьомої інсталяції.

Інсталяція 7.
Лежить багато окулярів від сонця.

Підпис: Правда світліша від сонця.

Учень: (зачитує підпис) Як би хоті-
лося, щоб всі казали правду, чинили 
за правдою — тоді, було б стільки світ-
ла, що не було б перебоїв з електрое-
нергією.

Первосвященик: Окулярів на всіх 
не вистачить. Це — утопія. Де ти ба-
чив, щоб всі казали правду?... Це ж не-
безпечно, ніхто не зможе вкрасти, об-
манути. Всі політики збанкрутують.

Підходять до восьмої інсталяції.

Інсталяція 8.
Зроблена бутафорна яма.

Підпис: Правду заховаєш, та сам із 
ями не вилізеш.

Первосвященик: (зачитує підпис) 
Зроблять же таке.

Учень: Цікаво, що це правда — 
факт.

Підходять до дев’ятої інсталяції.

Інсталяція 9.
Остання картина прикрита матерією. 
Під нею захований портрет Понтія Пи-
лата.

Учень: Цікаво, а що тут?
Первосвященик: Мабуть, шедевр.
Відкриває інсталяцію Учень — і ба-

чить, що вона не підписана.
Учень: Яку б назву ви дали цій кар-

тині?
Первосвященик: А чому тут зо-

бражений Пилат?
Учень: Аби дізнатися про це, нам 

потрібно вирушити на урок! Так, ході-
мо, займемо кращі місця, щоб все по-
чути і нічого не пропустити.

Йдуть зі сцени.

Примітка: Інсталяція — художня тех-
ніка, яка використовує тривимірні 
об’єкти, призначені для зміни сприй-
няття простору людиною. На відмі-
ну від лендарту, інсталяції влашто-
вуються зазвичай у приміщенні. 
Інсталяції можуть бути як постійними 
об’єктами, виставленими в музеях, 
так і створюватися тимчасово в пу-
блічних та приватних просторах. Еле-
ментами інсталяції можуть бути різні 
об’єкти, включаючи предмети, ма-
люнки, звук, віртуальну реальність, 
Інтернет тощо.

6. Нагадування назви дня
Отож, першою інсталяцією на сьогоднішній виставці була назва нашого 

дня — «Правда очі коле».
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Дорогі друзі, у вас є реальна можливість виявити себе і продемонструвати 
свої унікальні здібності та таланти. Ми пропонуємо вам взяти участь у конкур-
сі «Дорожчий за скарб», який проходитиме останнього дня. Тому у вас є час 
подумати над жанром і номером. Взяти участь можуть усі охочі (щонайменше 
одна людина від команди). Для того, щоб бути включеним до списку учасни-
ків, вам потрібно пройти реєстрацію, анкети (зразок див. день №10) вже є у ва-
ших наставників.

ІV. Біблійна година
Урок 6 — «Правда очі коле». Виділіть декілька хвилин, аби вся команда (ті, 

хто вільний) молилася за наставників, які проводять урок, та дітей, щоб Слово 
Боже торкалося їхніх сердець.

V. Робота гуртків (музика, спорт, рукоділля)

VІ. Обід

VІІ. Табірна гра «Християнин чи римлянин?»

Мета гри Пояснити дітям, що значить — стояти твердо у вірі і повніс-
тю довіряти Богові, говорити й чинити правду.

Хід гри

Підготовка
Знайдіть «таємне місце зустрічі» і підготуйте всіх, хто бере участь у грі: на-

ставників і співробітників (поясніть їм правила).

Інструктаж для групи
Заплющте очі. Тепер ви вже не в таборі. Ви перенеслися в перше століття 

нашої ери, де учні Христа переживають гоніння і переслідування. Ти — хрис-
тиянин, а владі це не подобається. Будь-кого, хто публічно зізнається в тому, 
що він — християнин, кидають на поживу левам. Стражники на вулицях до-
питують простих людей, намагаючись виявити і знищити християн. Саме в 
такій атмосфері ти опинишся, вийшовши з цієї кімнати. Однак сьогодні не-
звичайний день. Сьогодні відбудеться таємне зібрання християн. Твоє завдан-
ня — дістатися до цього таємного місця, щоб разом із твоїми братами і се-
страми брати участь у таємному зібранні «підпільної церкви». Між тим до тебе 
може підійти один із охоронців і просто запитати: «Римлянин чи християнин?» 
Якщо ти відповіси: «Римлянин», — тебе відпустять, якщо ж скажеш: «Христи-
янин», — тебе відведуть до в’язниці, де ти будеш перебувати, поки тебе не ки-
нуть левам. Уяви себе в такому суспільстві. При цьому ти хочеш зберегти свою 
віру. Що будеш робити?

Те, що відомо лідерам (а дітям — ні)
Де розташоване таємне місце (воно має бути достатньо великим, щоб  
вмістити всіх).
Дехто зі стражників (десь один із п’яти) — християни, які не тільки від- 
пустять дітей, котрі визнають себе християнинами, але й натякнуть, де 
шукати таємне місце.
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звільнені неймовірною дією Духа Святого (приходять ангели і трима-
ють стражників, відпускаючи в’язнів на волю).
Ті, кого зловлять наприкінці гри, не зможуть вийти звідти, загинувши  
в ямі з левами (такі, як ви знаєте, були мучениками).

Примітка Приблизно на кожних 5 учасників повинен бути хоча б один 
стражник. Таємне місце зустрічі повинно бути заховане до-
сить добре, щоб його не виявили протягом перших п’яти 
хвилин. Як тільки учасник гри виявляє таємне місце, він не 
повинен залишати його, щоб привести інших, адже це дуже 
небезпечно. Чим більший ігровий простір, тим краще.

Підбиття підсумків
Це найважливіша частина гри, і проводити її потрібно дуже мудро. Дея-

кі діти можуть відмовитися від віри, і тому відчувають докори сумління. Інші 
подумають, ніби в тому, що вони відмовилися говорити правду, немає нічого 
страшного — адже їхня мета (вижити) була досягнута. Хтось може злякатися 
того, що може статися з ними в реальному житті, якщо вони встануть за свою 
віру.

Підбиття підсумків — це можливість для вас пояснити дітям, що значить — 
стояти твердо у вірі і повністю довіряти Богові, навіть, здавалося б, у безвихід-
них і досить суперечливих ситуаціях.

VІІІ. Вільний час

ІХ. Вечеря

Х. Вечірнє зібрання
1. Привітання ведучих із залом

2. Пісня

3. Новини дня. «Timerry»

4. Представлення групи

5. Гра «Народ скаже — як зав’яже!»
На екрані чи великому плакаті написані частини прислів’їв та приказок 

про правду: «брехня стоїть на одній нозі», «як у решеті води», «одна правда зо-
станеться», «а той, хто правду каже», «хто за правду горою», «правда і з дна моря 
виринає», «як в тебе її нема», «а неправда потопає», «все минеться», «брехнею 
світ перейдеш», «а правда на двох», «не шукай у других правди», «а вона наверх 
сплине», «як пес мила», «не той друг, хто медом маже», «пан не любить правди», 
«у нього стільки правди», «засип правду хоч золотом, затопчи її болотом», «а на-
зад не повернешся», «той не боїться і бою».

Діти за 3-5 хвилин повинні знайти і скласти якомога більше цих висловів.
Брехня стоїть на одній нозі, а правда — на двох. 
Правда і з дна моря виринає, а неправда — потопає. 
Все минеться, одна правда зостанеться. 
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Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже. 
Пан не любить правди, як пес мила. 
У нього стільки правди, як у решеті води. 
Засип правду хоч золотом, затопчи її болотом, а вона наверх сплине. 
Брехнею світ перейдеш, а назад не повернешся. 
Хто за правду горою, той не боїться і бою. 

6. Вікторина «Правда — неправда»
Цю гру можна зробити або колективною (для всього залу), або індивідуаль-

ною (викликавши кілька учасників і поставивши їм по черзі запитання).

Завдання Сказати, правдою чи неправдою є наведені факти.

1. Національний оркестр Монако більший, ніж його армія. (Так).
2. У пyстелі Сахара ніколи не було снігу. (Ні, сніг ішов там один раз — 18 лю-

того 1979 р.).
3. У 1983 році у Ватикані зареєстровано лише 15 народжень. (Ні, там за 

1983 рік не зареєстровано жодного народження).
4. У мові ескімосів для найменування снігу існує понад 20 слів. (Так).
5. В Італії ляльок Барбі більше, ніж канадців у Канаді. (Так).
6. Італійський бармен Етторе Діана зварив чашку капучино обсягом 50 літ-

рів. (Ні, він зварив 1500 літрів, висота чашки — 2, 25 метрів. Це — світовий 
рекорд).

7. Найсильніший м’яз людського організму — язик. (Так).
8. Ейнштейн почав розмовляти у 5 місяців (Ні, він не розмовляв до чотирьох 

років. Його вчитель характеризував його як розумово відсталу людину).
9. У нашій Галактиці щороку з’являється від 4 до 8 нових зірок. (Ні, близько 

сорока нових зірок з’являється в нашій Галактиці щорічно).
10. Всі планети Сонячної системи могли б поміститися в середині планети 

Юпітер. (Так).
11. Рекорд на найдовшу відсутність сну складає 18 днів, 21 годину і 40 хви-

лин. (Так. Рекордсмен розповів про галюцинації, погіршення зору, про проблеми 
з мовою, концентрацією і пам’яттю).

12. Найнижча температура на Місяці — 95 градусів за Цельсієм. (Ні, 164 гра-
дуси за Цельсієм).

13. Понад половину людей у світі, молодші 30 років, мають свої акаунти у 
соціальних мережах. (Так).

14. По всьому світові на Google працює 10 тисяч осіб. (Ні, по всьому світові на 
Google працює понад 20 тисяч осіб).

15. Кожна 10 подружня пара США зустрілася через соціальні мережі. (Так).

7. Гра «Пахуча таблиця»
Матеріали:

аркуш паперу; 
чотири квадратних частини тканини; 
ванілін; 
кориця; 
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»парфуми; 
перець; 
папір і олівець для кожного гравця. 

1. Приклейте три частини непрозорої тканини так, щоб утворилися ки-
шені, а четверту частину просто приклейте.

2. У кожну кишеню насипте небагато ваніліну, кориці, перцю, а потім за-
клейте їх.

3. На четвертий шматок тканини крапніть трішки парфумів.
4. Дайте кільком дітям можливість понюхати і визначити запахи (можете 

запросити на сцену кілька дітей і зробити такі аркушики для кожного 
гравця).

5. Якщо діти відгадають, то мають записати на папері свої здогади. Хто був 
найточнішим, той і переміг.

Поставте запитання:
— Що це за запахи?
— Як ви думаєте, що таке запах?
— Де зустрічаються ці запахи?
— Хто їх створив?
— Хто створив наш ніс, щоб ми могли відчувати і розрізняти запахи?
Господь дав нам можливість розрізняти запахи, щоб, по-перше, ми могли 

радіти квітучим садам, гарним квітам, смачній їжі, свіжості дощу і т.д. А іно-
ді запахи допомагають вберегтися від неприємностей, наприклад, від пожежі. 
Ви знаєте, що в багатьох квартирах є газові плити.

Газ, який «допомагає» нам в господарстві, називається пропан-бутан. Він не 
має запаху, але його змішують з речовиною, яка має запах. Напевне, ви його 
відчували, коли газ раптово гаснув і ви не встигали вимкнути камфорну плит-
ку. Отож, це роблять з метою безпеки: якщо трапляється так, що газ гасне, ми 
можемо зрозуміти це за запахом і запобігти небезпеці.

Господь дав нам не тільки нюх, аби ми могли відчувати навколишнє серед-
овище, але і розум, щоб ми відрізняли істину від брехні і могли приймати пра-
вильні рішення.

— Як ви думаєте, Пилат прийняв правильне рішення, видавши Ісуса?
— Чому він це зробив?
— Що для Пилата було важливішим: вчинити за правдою чи піти на комп-

роміс і вчинити так, як хотів натовп?
— Чи стоїмо ми на боці правди навіть тоді, коли нам це не вигідно? А якби 

ми знали, що від прийнятого рішення залежало б, вибухне газ чи ні?
Нам варто наповнювати свій розум Божим Словом, тоді ми зможемо бачи-

ти істину і прийматимемо правильні рішення, оскільки сміливість перед Бо-
гом та людьми у визнанні Божої правди приводить до благословення і не до-
зволяє неправді руйнувати життя, як вибух газу руйнує все довкола.

8. Інсценівка
На сцену виходить хлопець і дівчина, кожен сідає за комп’ютер.

Юнак. Ну, що ж. Уже вечір, вона 
вже повинна зайти. Швидше б! А то 
так скучив! Лише два дні з нею листу-
юся, а так прив’язався! Це ж треба! О! 

Вона в он-лайн! Треба написати щось... 
«Привіт! Як справи?»

Дівчина. «Привіт. Все «ОК»!»... Ех, 
знав би ти, як погано мені, знову по-
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чого це писати? Зараз він подумає, що 
я якась плакса, і перестане спілкува-
тися. «Так, у мене все «ОК». А ти як?»

Юнак. У мене... Вона хоче знати, 
як я. Написати б їй правду, що жахли-
ві оцінки, суцільні контрольні, я вто-
мився вже! Але ж ні, я — чоловік! Не 
хочу, щоб вона вважала мене слаб-
ким: «В мене теж «ОК». Розкажи мені 
про себе!»

Дівчина. (Викидає з сумки підручни-
ки). Стільки макулатури! Для чого все 
це писати взагалі? Хто його читає? 
Тільки місце в сумочці займає. О! Він 
відписав! Хоче знати, яка я... Треба 
бути ідеальною! «Я дуже люблю чита-
ти. Книги — мої найкращі друзі, я чи-
таю завжди і всюди. Це так цікаво! А 
ти чим займаєшся у вільний час?»

Юнак. Ого! Вона розумна! Що ж, 
треба сказати, що я — сильний! Дівча-
та люблять спортивних. От тільки я 
цей спорт ненавиджу! Як лише вони 
ходять у ці спортзали? Набагато кра-
ще в якусь комп’ютерну гру зіграти: 
тепло, затишно і комфортно! Але ж ні, 
вона не зрозуміє, зараз щось напише-
мо: «Я — спортсмен! Щодня після за-
нять ходжу до тренажерного залу! Ми 
так підходимо один одному: ти — ро-
зумна, я — сильний! Може, зустріне-
мося?»

Дівчина. О! Він — спортсмен, на-
дійна і вірна людина! «Я — не проти, 
давай зустрінемося».

Юнак. «А де тобі зручно зустріти-
ся?»

Дівчина. Де ж зустрітися?... Мож-
на було б в кіно сходити, але це якось 
банально. Може, в парку чи кав’ярні? 
Ні, це так, як у всіх... Треба думати, він 
же вважає, що я розумна! О! Придума-
ла! «Давай зустрінемося в центральній 
бібліотеці, ти ж знаєш, це — моє улюб-
лене місце!»

Юнак. «Домовилися! Тоді сьогодні 
о 12:00 в читальній залі. У мене в ру-

ках буде м’яч, якраз із тренування по-
вертатимуся. Бувай!»

Дівчина. «До зустрічі!» Оце так зу-
стріч! Треба йому сподобатися! Ма-
буть, я одягну окуляри, підберу в 
класичному стилі волосся! Ось так! 
Справжня розумниця! Я думаю, він 
оцінить! Він же такий сильний, ціле-
спрямований...

Юнак. Так, треба знати хоча б якісь 
імена футболістів, я ж наче спортсмен 
для неї. Зараз запитаємо в Інтернеті! 
Ага... Є! Знайшов! Так, усе, треба біг-
ти, ще спізнюся на зустріч! Ще ж м’яч 
десь треба дістати! Зроду не любив 
футболу!

Приходять на зустріч. Вона — в оку-
лярах, з книгами, він — з м’ячем.

Дівчина. Привіт, це ж ти мені пи-
сав?

Юнак. Так, я. Привіт. Радий з тобою 
познайомитися ближче. Мені друг ка-
зав, що в бібліотеці є гарний буфет. Ти 
ж тут часто буваєш. Ходімо туди!

Дівчина. (Розгублено). Буфет?! А, 
так, є. Але для чого? Давай краще тут 
поспілкуємося, тут так цікаво, стільки 
книг!

Юнак. До речі, а що ти зараз чита-
єш?

Дівчина. Я? Ну, як тобі сказати? 
Дуже цікава книга. Про життя однієї 
дівчини, яка часто обманювала і по-
стійно через це мала проблеми.

Юнак. Цікаво! А хто автор книги?
Дівчина. Автор? О! Це дуже відома 

людина!
Юнак. А як називається?
Дівчина. Ой, там така складна на-

зва... Ти не зрозумієш нічого. Краще 
скажу тобі, що ця книга зеленого ко-
льору.

Юнак. Зеленого? Я ще ніколи не 
чув такої характеристики книги. 
Якось дивно, ти ж писала, що любиш 
говорити про книги.

Дівчина. Так, люблю. Але краще 
давай поговоримо про твій спорт. Це 
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бол. А за яку команду вболіваєш? В 
мене якраз брат цікавиться спортом, 
то я трохи на цьому розуміюся.

Юнак. (Збентежено). Брат? Ціка-
виться футболом? Ем... Ну, я люблю 
багато що. Зараз вболіваю за «Манчос-
тер Юнойтед»...

Дівчина. «Манчестер Юнайтед», 
може?

Юнак. А, так! Що це я? Так, це ж 
французька команда. Там ще грає 
цей... Кріштіану Роналду...

Дівчина. Що? Що ти таке кажеш? 
Кріштіану не грає за «Манчестер», і це 

не французька команда. Ти мене об-
манув! Ніякий ти не спортсмен?

Юнак. Так само, як і ти! Ти навіть 
не знаєш, що читаєш! Ти аж ніяк не 
розумна, і ніяких книг не читаєш! Усе! 
Не хочу я нічого спільного мати з та-
кою дівчиною!

Дівчина. Як і я з тобою! Видалю 
тебе зі списку друзів! Не треба мені 
такі знайомства! (Виходить).

Юнак. (Залишається сам). Ну, от. 
Я так і знав! Нічого не вийде з цього 
доб рого. А може, якби сказав про себе 
правду, все склалося б по-іншому!

9. Проповідь

10. Молитва

11. Оголошення

ХІ. Спілкування в групах

ХІІ. Відбій
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Головоломка назви дня

Ідея на день
1. Магазин «Ключик».
2. Радіо «Сніп FM».
3. «Літопис табору».
4. Не забудьте нагадати команді наставників, 

щоб вони допомогли дітям підготуватися до 
конкурсу «Дорожчий за скарб».

І. Ранкова молитва команди
Цей день є особливим. Сьогодні мова йтиме про 

покаяння перед Богом, про визнання своїх провин, 
про вибір правильної дороги свого життя. Цей день 
потребує посилених молитов за учасників табору, 
аби Дух Святий допоміг вам правильно донести істи-
ну до сердець дітей, а їм зрозуміти її і прийняти. Будь-
те обережні, аби заміна об’єкту поклоніння відбула-
ся не на рівні почуттів, а на рівні серця. Докладіть 
максимум зусиль, щоб з боку дітей це був крок віри, 
а не емоцій. Будьте мудрі!!!

Цей день для команди є особливим, оскільки ми 
ще раз можемо переоцінити своє життя, свій шлях, 
своє щосекундне ходіння перед лицем Бога; прига-
дати, як Бог змінив життя кожного з лідерів і подя-
кувати за кров Христа, за благодать. І тепер з любові 
до Бога ми можемо служити Йому, виконуючи свою 
справу на 100% для Його слави. Слава лише Богу!

Ефесян 2:5:  «...і нас, що мертві були через про-
гріхи, оживив разом із Христом, — спасенні 
ви благодаттю...»
Тита 3:7:  «...щоб ми виправдались Його благо-
даттю, і стали спадкоємцями за надією на віч-
не життя».
2 Коринтян 9:8:  «А Бог має силу всякою благо-
даттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди в 
усьому всілякий достаток, збагачувалися вся-
ким добрим учинком...»

ДЕНЬ 7
Назва дня

«За мить 
до вічності»

Мета
Освітня:  з’ясувати, яка 
розмова відбулася між 
трьома засудженими 
на смерть, котрі висіли 
на хресті, — Ісусом та 
розбійниками;
Виховна:  виховати ба-
жання бути відвертим 
перед Богом;
Розвивальна:  поясни-
ти, що чесне визнання 
власної провин вряту-
вало розіп’ятого від 
віч ної загибелі.

Біблійна основа:  Луки 
23:39-43
Найважливіша думка  
уроку: Бог змінює долю 
людини навіть за крок 
до її смерті.
Ключовий вірш: « Бла-
женні, кому прощені 
беззаконня, і кому при-
криті гріхи. Блаженна 
людина, якій Господь не 
порахує гріха!» (Римлян 
4:7,8).

ІТСОНЧІВ

ЛОЗА ТЬМ
ИР

В
ІД

О
М

ІСТЬ
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ІІІ. Сніданок
Гадаємо, що діти з нетерпінням чекатимуть сьогоднішню головоломку на-

зви дня. І з нетерпінням чекатимуть можливості виграти приз.

ІV. Ранкова лінійка
1. Привітання

2. Гімн табору

3. Перевірка золотих віршів

4. Рубрика «Мить задоволення»

5. Представлення теми дня
На сцені стоїть стіл.
Виходить Первосвященик. Він нікого не помічає, оскільки заклопотаний вирішен-

ням проблемного завдання. Йому потрібно знайти вихід, придумати рішення. Перво-
священик дістав три склянки, один аркуш паперу і починає їх крутити і щось бубоні-
ти собі під ніс. Згодом виходить Учень.

Учень: Доброго ранку всім най-
кмітливішим, найвродливішим, най-
вишуканішим і усім най, най... (По-
мічає стурбованого Первосвященика). 
Доброго дня!...

Первосвященик: Що?
Учень: Доброго дня, кажу! Вам!
Первосвященик: Ну так, ну так!...
Учень: Що так?
Первосвященик: А що не так?
Учень: О-о-о... Я бачу, справа сер-

йозна. Над чим так задумалися?
Первосвященик: Серйозна, сер-

йозна. Не заважай...
Учень: (Запитує у дітей). Хтось знає, 

що він робить? І давно він отак си-
дить? Чи краще сказати не сидить, а 
бігає, копошиться? Що трапилося, лю-
бий ви наш?

Первосвященик: Перевіряю тео-
рію, що вихід є з будь-якої ситуації.

Учень: І як?
Первосвященик: Ніяк. Все так, як 

я і думав, і казав. Є в житті такі ситуа-
ції, з яких немає виходу.

Учень: Ні. Я з вами не можу пого-
дитися. Вихід є з будь-яких ситуацій. 
Навіть з таких, де здається, що пізно 
вже щось змінювати.

Первосвященик: Ви можете не 
погоджуватися, але факти свідчать 
самі за себе. Я вже другу добу переві-
ряю правильність своєї теорії.

Учень: Яким чином?
Первосвященик: Розгадую проб-

лемне завдання!
Учень: І як? Розгадали?
Первосвященик: Його неможливо 

розгадати! Такого висновку я дійшов.
Учень: То, можливо, варто попро-

сити допомоги у наших друзів, аби 
вони допомогли, або ж підтвердити 
вашу теорію, або ж заперечити її.

Первосвященик: Та без проблем. 
Мені потрібно три добровольці. (Діти 
виходять на сцену, у кожного має бути на-
бір предметів і робоче місце.) Я вам даю 
по три склянки і аркуш паперу. Чи 
зможе аркуш паперу витримати вагу 
склянки?

Первосвященик ставить дві склян-
ки на деякій відстані одна від одної. По-
тім дає гравцям аркуш паперу і пропонує 
на цей папір,покладений на склянки, по-
ставити третю склянку. За одну хвилину 
вони мають придумати, як це зробити. 
Тим часом, поки діти намагаються вирі-
шити завдання, Первосвященик ходить 
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6. Оголошення теми дня
Запитайте, чи справилися друзі зі ще одним проблемним завданням, чи 

розгадали головоломку. Виберіть капітанів від кожної групи і на швидкість ви-
значте, хто оголошуватиме назву дня.

Назва нашого дня — «За мить до вічності».
Ми говоритимемо про людину, яка встигла і за мить до вічності змінила 

свою долю.

V. Біблійна година
Виділіть декілька хвилин, аби молитовно підтримати наставників у прове-

денні біблійного уроку.

VІ. Робота гуртків

VІІ. Обід

VІІІ. Табірна гра «Один шлях»
Тривалість гри 2–2,5 год, тому розрахуйте час так, аби діти встигли вчасно 

повернутися на вечерю. Або ж змістіть вечерю на пізніший час, та не переста-
райтеся.

Цілі:
1. Створити модель трьох ігрових доріг (дві оманливі і одну істинну), яки-

ми йдуть люди, намагаючись досягнути Бога.
2. В ігровій практиці усвідомити ідею спасіння за благодаттю.
3. Спонукати дітей задуматися над особистим життям, поставивши собі 

запитання: «Якою дорогою я йду?»

і говорить, що це — не можливо, ви не 
зможете це зробити. В свою чергу, Учень 
говорить, що вихід є, тобі можуть до-
помогти. Суть у тому, щоб учасники здо-
гадалися сказати: «Допоможи мені». Якщо 
хтось із учасників просить допомоги, то 
Учень показує, як це можна зробити. Щоб 
виконати цей фокус, потрібно аркуш па-
перу скласти гармошкою, і склянка буде 
стояти. (Склянки для фокусу потрібно 
брати легкі, з тонкого скла).

Учень: Немає безвихідних ситуа-
цій. Та не завжди ми самі можемо ба-
чити вихід. І нам потрібна допомога. 
Особливо якщо це стосується доле-
носних рішень, від яких залежить все 
життя. Питання полягає в тому, чи 
просимо ми про допомогу і чи за адре-
сою звертаємося по допомогу. Сьогод-
ні ми говоритимемо про людину, яка 
скористалася своїм шансом. І в остан-
ні хвилини, коли вже здавалося, що 
нічого не можна змінити, попросила 
про допомогу і отримала її. Хто ця лю-
дина? Що з нею трапилось? Яку допо-
могу вона отримала? Про це ми гово-
ритимемо за мить на уроці.

Первосвященик: Отже, моя тео-
рія неправильна. Можна все змінити.

Учень: Так. Пішли, я тобі все ще 
раз покажу. І поясню, до кого треба 
звертатися по допомогу.

Йдуть зі сцени.



62
Д

ен
ь 

7.
 «

З
а

 м
и

ть
 д

о
 в

іч
н

о
ст

і» Інвентар: 3 таблиці-вказівники на розвилці, лист з поясненням основи ви-
бору шляху, 3 варіанти карток (на всіх дітей), костюми для персонажів, важкі 
рюкзаки з «гріхами», аркуші паперу (за кількістю дітей), маркери для «Любо-
ві».

Персонажі:
Наліво:  Великий учитель, Викривач, Ангел.
Направо:  Древній старець, Викривач, Ангел.
Прямо:  Євангеліст, Свідок, Історик, Праведність, Любов, Старший брат, 
Злий старець, Утішитель, Ангели.

Розроблюються три самостійних маршрути. Перед грою всі дорослі, учас-
ники гри, переодягаються і розходяться по своїх станціях.

Діти збираються на лінійку і координатор запрошує до загальнотабірної 
гри: «На життєвому шляху нас підстерігають різні випробування і спокуси. Та 
якщо ми знаємо, що Ісус з нами Духом Святим, якщо ми звіряємо наш шлях із 
Біблією, то жодні випробування нам не страшні. І навіть якщо ми інколи про-
граємо, Бог однаково нас любить, Він нас потішає і веде далі. Зараз вам потріб-
но буде пройти нове випробування. Гра, в яку ми з вами зіграємо, — ніби пе-
ревірка: хто з вас зуміє дійти до Небесного Царства, а хто потрапить зовсім в 
протилежне місце. Ваше завдання — ні на кого не дивитися, самим робити ви-
бір, добре думати, перш ніж прийняти рішення. Ви можете помолитися і по-
просити Бога, щоб Він вів вас Духом Святим. Бажаємо успіху!»

Неподалік від місця, де проходить лінійка, перебуває один із співпрацівни-
ків табору. На столі перед ним лежать три стосики карточок («наліво», «напра-
во», «прямо») і аркуш паперу з поясненням:

Наліво йдуть ті, хто готовий зробити все, аби Бог прийняв його; 
Направо йдуть ті, хто готовий відмовитися від усього, щоб Бог прийняв  
його;
Прямо йдуть ті, хто не може нічим заслужити, аби Бог прийняв його. 

Діти один за одним підходять до столу, читають пояснення, роблять вибір, 
беруть свою картку і біжать на розвилку, де їх чекають три людини з відповід-
ними таблицями («наліво», «направо», «прямо»). Отже, утворюється три групи 
дітей, які розходяться за трьома маршрутами.

Три людини на роздоріжжі залишаються до кінця гри на випадок, якщо 
хтось із дітей захоче повернутися назад і вибрати інший шлях (право розпоча-
ти шлях заново мають ті, у кого збереглася стара картка). На початкових пунк-
тах маршруту постійно мають бути лідери з тієї ж причини.

Пункт 1: Відправна точка.
Ти — душа! Бог кличе тебе до небесної країни. Він залишив 

для тебе Біблію, щоб ти точно знав, як потрапити на небо. На 
шляху до Бога звертайся до Біблії, щоб чинити правильно. Мо-
литва підтримає тебе.

Щасливої дороги!

Пункт 2: Камінь на роздоріжжі.
Тут збираються три групи, вони розходяться в трьох напрям-

ках.
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Етап 1: Дітей зустрічає Великий учитель (іде з дітьми до 5 пункту). Він каже: 
«Друзі! Богу потрібні наші діла! Чим вище ми перебуваємо, тим ближ-
че до Бога. Нам потрібно піднятися на ту гору і помолитися там».

Етап 2: Великий учитель: «Ось ми і прийшли до цього місця, де можна помо-
литися. Молитися потрібно обов’язково на відкритій місцевості (тіль-
ки не у затінку). Нічого не повинно нас затуляти від Бога. Потрібно 
молитися, здійнявши руки догори. Обов’язково потрібно прочитати 
«Отче наш», це — найголовніша молитва!»

Після молитви:
«Найголовніше для нас — утримувати природу в чистоті. Бог 

обов’язково зарахує нам, якщо ми очистимо ліс від сміття. Зараз ми 
очистимо ліс від людських гріхів. Це — найбільш богоугодне діло». 
(Розійтися по лісу і позбирати папірці).

Етап 3: Великий учитель: «Тепер станемо навколо сміття, взявшись за руки. 
Ми запалимо сміття, і дим від нашого вогнища понесе наші слова про-
сто в Небо. Ми будемо промовляти:

Це зробили ми для Тебе,
Ти спасіння даруєш нам,
І чим більше буде наших справ,
Тим прекраснішим буде світ довкола!
Тепер час читати Біблію. Чим більше ми прочитаємо розділів, тим 

приємніше буде Богу. Читати потрібно з пошаною — на колінах».
Етап 4: Великий учитель: «Нам потрібно знову повторити «Отче наш» на від-

критій місцевості. Тепер прошу мені вибачити, мушу здійснити па-
ломництво до Святої землі. Я повинен вас залишити. Тепер ви підете 
самі на п’ятий пункт. Головне — виконуйте те, чого я вас навчав».

Етап 5: Дітей зустрічає Викривач і говорить: «Друзі мої! Невже ваші справи 
наблизили вас до Бога? Вам краще повернутися назад до каменя. Далі 
цей шлях веде до загибелі. Діла не рятують нас і не приводять до Неба! 
Прочитайте Ефесян 2:8-9».

Якщо ви повірили Викривачу, то вам потрібно повернутися до ка-
меня; якщо ви не вірите йому, то йдіть далі на шостий пункт.

Етап 6: Ангел: «Ви потрапили у загибель. На жаль! Вас попереджали. Вас зупи-
няли. Тепер ви будете покарані. Якби ви повернулися назад, у вас був 
би шанс, а тепер у вас немає жодних шансів. Ви загинули. Ви вибуває-
те з гри».

Примітка Аби проілюструвати, що діти не можуть позбутися гріха, Ан-
гел може показати повний рюкзак каміння: «Ви робите до-
брі справи, але з вантажем не розлучилися».

Якщо діти прийшли на шостий етап, потрібно забрати у них картки.

Дорога направо

Етап 1:  Дітей зустрічає Древній старець — аскет (дуже вбого одягнений, худий, 
змучений). Він каже: «Дорогі друзі! Найголовніше у житті — від усьо-
го відмовитися. Богу подобається, коли ми прості та смиренні. Від-
нині будемо споживати скромну їжу. Потрібно приготувати яблуч-
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обов’язково потрібно стоячи на одній нозі. (Діти їдять). А тепер нам 
потрібно смиренно проповзти по цій дорозі до молитовного місця».

Етап 2: Старець: «Тут нам потрібно молитися на гострому камінні і показати 
своє смирення перед Богом. Потрібно бити себе різками по руках і по-
вторювати слова: «Відрікаюся від зла»».

Етап 3: Старець: «Тепер проведемо церемонію, в якій відрікатимемося від 
світських задоволень: потрібно вилити зі склянки сік на землю, про-
мовляючи при цьому слова: «Відрікаюся від світських насолод». Тепер 
приймемо покарання з Неба: потрібно підкидати над собою жмені 
шишок, нехай вони падають на нас. Бог Сам вирішить, як сильно нас 
покарати».

Етап 4: Старець: «Тепер потрібно зійти на гору — там на вас чекає сюрприз. А 
я залишуся тут. Мені не до сюрпризів, я вже старий».

Етап 5: Дітей зустрічає Викривач: «Друзі мої! Невже ви гадаєте, що, так страж-
даючи, ви спасаєтеся? Цього не буде! Богові зовсім не потрібні ваші са-
мобичування, молитви на гострому камінні. Богу потрібні ваші серця! 
Прочитайте Ефесян 2:8-9. Поверніться до каменю, якщо вірите цьому. 
Якщо ви з цим не згодні, ідіть на шостий етап».

Етап 6: Ангел: «Ви потрапили у загибель. На жаль! Вас попереджали. Вас зупи-
няли. Тепер ви будете покарані. Якби ви повернулися, то у вас був би 
шанс, а тепер немає жодного шансу. Ви загинули. Ви вибуваєте з гри». 
(Приклад із рюкзаком).

Дорога прямо

Етап 1: Гравців зустрічає Євангеліст: «Друзі! Насправді ніхто з людей не може 
заробити собі спасіння! Головне — повірити в Сина Божого — Ісуса 
Христа. Я залишаю вас у молитовній скинії, щоб ви прочитали про це 
з Біблії і помолилися, щоб Господь допоміг вам потрапити на Небо». 
Діти заходять до палатки і при свічках читають Івана 3:16, моляться 
про допомогу Бога. Можна вибрати інший текст із Біблії про Христа 
(наприклад, Ісаї, розділ 40).

Етап 2: Цей етап називається Голгофа, дітей зустрічає Свідок: «Друзі! Голго-
фа — це місце, де Христос був покараний замість мене і кожного з вас. 
Шлях на Небо лежить тільки через Голгофу, але ключ до нового жит-
тя — це віра! Якщо ти не віриш, що Бог любить тебе, що ти винен пе-
ред Ним і що тобі потрібне спасіння від покарання, тобі ліпше повер-
нутися до каменя і вибрати інший шлях. Якщо в серці твоєму є віра у 
спасіння через Христа, чекаємо тебе на третьому пункті».

Етап 3: Дітей зустрічає Історик. Потрібно спокійно сісти і послухати його сло-
ва (текст промови потрібно доповнити, але основа така): «Дуже давно Бог 
створив людину... Бог хотів, щоб людина вірила Йому... Але людина 
повірила дияволу і не послухала Бога... Бог не перестав любити люди-
ну... Повернися до Бога!.. Давайте помолимося». Це повинна бути дуже 
серйозна розповідь про Божу любов, після неї діти можуть покаяти-
ся.

Етап 4: Персонаж на цьому пункті підбадьорює дітей, що вони рухаються пра-
вильною дорогою: «Бог прощає тобі. Він не згадує більше твоїх гріхів 
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Продовжуйте свій шлях на Небо до свого Отця. З Богом!»
Етап 5: Тепер діти знову на роздоріжжі. Їх зустрічає Праведність: «Вам потріб-

но вибрати, куди йти. Якщо ви думаєте, що Бог любить вас саме та-
кими, якими ви є, вам потрібно йти на шостий пункт. Якщо ви вва-
жаєте, що вам потрібно стати іншими, щоби Бог прийняв вас, то вам 
потрібно на сьомий пункт».

Етап 6: Дітей зустрічає Любов: «Я дуже рада, що ви вірили, що Бог любить вас. 
Напишіть на аркуші паперу великими літерами: «Бог любить мене!», 
тримайте цей папір при собі і пам’ятайте, що Бог любить вас. Тепер 
заспіваймо пісню для Господа про Його любов і йдіть на восьмий 
пункт». (Діти співають будь-яку пісню про Божу любов).

Етап 7: Дітей, котрі вибрали цей шлях, зустрічає Старший брат: «Ви виріши-
ли стати іншими людьми. Будь ласка, ставайте іншими. Скільки вам 
потрібно для цього часу? Ким саме ви хотіли би стати? Бог любить 
саме вас. Таких, якими ви є! Він не любить злих справ, яких ви вчини-
ли, але Він любить вас. Поверніться на п’ятий пункт і спробуйте спо-
чатку». Старший брат повинен допомогти укріпитися у вірі.

Етап 8: Діти бачать Злого старця, який гнівно дивиться на них і каже: «Що ви 
тут робите на святому місці, та ще й взуті! Зараз же роззуйтеся! Що 
це у вас за папірець? (Читає). Що за нісенітниця? Ви — грішники! Бог 
не може любити таких, як ви. Ви взагалі не з Богом!» (Можна додати 
про одяг, прикраси, зачіску). Розриває аркуш з написом і відправляє на 
дев’ятий пункт.

Етап 9: Тут діти зустрічають Утішителя, який каже: «Друже мій! Прочитай з 
Біблії Римлян 5:8. Це говорить Бог, а те, що говорив тобі Старець, — 
не від Бога, а від лукавого. Кому ти хочеш вірити? Якщо ти віриш, що 
Бог не обманює тебе, повернися на шостий етап, тобі потрібен аркуш, 
це — перепустка на Небо. На шостому пункті Любов знову каже: «Бог 
любить тебе!» Напиши на аркуші: «Бог любить мене!» Коли ти знову 
проходитимеш повз Злого старця, не слухай його, а якомога швидше 
біжи на 10 пункт».

Етап 10: Дітей зустрічає Утішитель: «Ви — молодці, що дійшли сюди. Не вар-
то боятися людей. Бог любить вас, Він — ваш Отець. Він доведе вас до 
Неба! Далі йдіть на 11 пункт».

Етап 11: Яка радість! Дітей зустрічають Ангели! «Ви потрапили на Небо! Божа 
любов привела вас сюди! Бог любить вас! Ви перемогли!». На цьому 
пункті Ангели співають пісні хвали. Для дітей накритий святковий 
стіл (солодощі, печиво, соки і т.д.) — це є нагородою за перемогу.

Примітка Рюкзаки з «гріхами», які діти несуть із собою з початку шля-
ху, складаються на Голгофі. Бажано на третьому етапі пра-
вильної дороги поставити духовного наставника.

(Ідея взята з книги «Полювання на дорослих»).

Ті діти, які пішли неправильним шляхом, повертаються до табору раніше, 
тому потурбуйтеся про те, аби їх зустрів лідер і поговорив з ними про те, що 
вони відчувають, що їх турбує. Що збило їх з пантелику? Чому вони обрали не-
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повернулися на початок? Чому не почали все заново? Дайте можливість дітям 
виговоритися. Але не тисніть на них і не намагайтеся їх переконати в чомусь. 
Ваше завдання у цей час — дати відповіді на поставлені ними запитання.

ІХ. Вечеря

Х. Вечірнє зібрання
Пропонуємо вечірнє зібрання не затягувати, оскільки дітям після табірної 

гри є над чим подумати. Рекомендуємо підбити підсумки і залишити більше 
часу для обговорення в групах.

1. Привітання

2. Блок прославлення

3. Гра «Вперед до Бога»
Виріжте із цупкого паперу фігурки людей. У них зробіть невеличкі отвори 

(близько 5 мм у діаметрі). Крізь кожен отвір просуньте нитку, при цьому три-
маючи її з обох кінців. За командою гравці повинні дмухати на фігурки, щоб 
вони переміщалися з одного кінця нитки на інший. Виграє той, хто першим 
пройде задану відстань. (Комусь легше прийти до Бога, а комусь важче, але для кож-
ного це реально, і Бог нас дуже чекає).

4. Відео або сценка (див. диск)
Виберіть те, що буде найбільш влучним для ваших дітей. Не варто показу-

вати все, аби не перевантажувати слухачів.

5. Свідоцтво лідера

6. Проповідь. Молитва

ХІ. Спілкування в групах

ХІІ. Відбій
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Ідея на день
1. Радіо «Сніп FM».
2. Магазин «Ключик».
3. Не забудьте дати одній з груп «Літопис табору», 

аби вони записали туди свої відгуки. Якщо всі 
групи вже написали свої історичні слова, то 
можете передати літопис кухарям, аби і вони 
могли записати на сторінках свої враження.

І. Ранкова молитва команди

ІІ. Зарядка

ІІІ. Сніданок
Не забудьте перед сніданком, коли зберете весь 

табір на молитву, показати зашифровану назву дня, 
аби вони мали змогу до лінійки її розгадати.

ІV. Ранкова лінійка
1. Привітання координатора

2. Спів гімну

3. Перевірка золотих віршів

4. Рубрика «Мить задоволення»

5. Пісня

6. Сценка «Грішниця»
На сцені двоє людей: Первосвященик та його Учень. Учи-

тель поважно походжає по сцені і з великою пихою промов-
ляє:

ДЕНЬ 8
Назва дня

«Використай 
шанс»

Мета
Освітня:  розповісти 
про життя за Законом, 
про фарисеїв і їхнє 
ставлення до Ісуса, 
про любов Христа до 
грішників і Його став-
лення до гріха.
Виховна:  виховати лю-
бов до людей і вміння 
їх не засуджувати.
Розвивальна:  розви-
нути вміння прогнозу-
вати і бачити наперед 
результати своїх вчин-
ків і рішень.

Біблійна основа:  Івана 
8:1-11
Найважливіша думка  
уроку: Кожен сам від-
повідальний за своє 
життя, Ісус зробив усе, 
далі — рішення за кож-
ним.
Ключовий вірш: « І ска-
зав їй Ісус: «Не засу-
джую і Я тебе. Іди собі, 
але більш не гріши!» 
(Івана 8:11).



68
Д

ен
ь 

8
. «

В
и

к
о

р
и

ст
а

й
 ш

а
н

с
»

7. Оголошення теми дня
Не забудьте, що та команда, яка розгадала ребус, отримує бонуси на сьогод-

нішній день (це залежить від ваших можливостей, особливостей і бажань).
Наш сьогоднішній день називається «Використай шанс». І впродовж дня 

ви використовуватимете свій шанс. А для чого? Дізнаєтеся пізніше.

8. Молитва

V. Біблійна година
Пропонуємо під час того, як будуть проходити уроки, аби всі, хто не є на-

ставниками, зібралися для молитви за тих, хто проводить уроки.

Первосвященик: Закон, сину мій, 
то є основа життя. Якщо ти пошануєш 
Закон Божий — ти будеш пошанова-
ний людьми. Вивчай Закон, сину мій! І 
ти станеш великим праведником! (По-
чинає завалювати стіл перед Учнем сувоя-
ми з Законом). Ось... І ось ще... І ще....

Учень: Так багато! Щоб усе це ви-
вчити — життя не вистачить!

Первосвященик: (З почуттям 
власної гідності). Так! Учитись — єди-
на варта справа у житті. Учитись, учи-
тись і ще раз учитись, як заповів... (За-
думується). Хто ж це заповів...? Ну, не 
важливо. Важливий лише Закон! За-
кон — понад усе! Напиши його на одя-
зі своєму, на серці, на лобі — всюди! 
Законом спасається людина!

Учень: Учителю! Ви, напевно, дуже 
свята людина. Як би я хотів знати 
стільки, скільки ви!

Первосвященик: О так! Слава 
Богу, що я не такий, як той митник, 
чи та блудниця, яка живе на сусідній 
вулиці. Пощу двічі на тиждень, молю-
ся, десятину даю...

Учень: Учителю! А що, для тієї 
блудниці немає ніякого шансу випра-
витися?

Первосвященик: Жодного! Про-
паща душа!

Учень: Бідолашна жінка!... (З жа-
лем).

Входить Учень Христа і спостерігає 
за тим, як Первосвященик навчає свого 
учня.

Первосвященик: Та ти що? Це ж 
нікчемна людина, грішниця! Не вар-
та жалості! З таким аморальним жит-
тям все скінчиться тим, що вона або 
опуститься вже на самісіньке дно, або 
її спіймають і вкаменують!

Учень Христа: Не можу з тобою 
погодитися.

Первосвященик: Погоджуйся — 
не погоджуйся, але факт лишається 
фактом. До речі, вранці мала бути опе-
рація із захоплення порушниці.

(Запис волаючого натовпу).
Прислужник: Учителю! Там спій-

мали на гарячому оту розпусницю, що 
з сусідньої вулиці. Вас кличуть, щоб 
розсудити, що з нею робити.

Первосвященик: (До Учня). Я ж ка-
зав! Ти дивися, я ще й пророк! Ходімо! 
Це тобі буде наглядний приклад, що 
стається з людиною, яка порушує За-
кон.

Учень Христа: І що ви збираєтеся 
робити?

Первосвященик: (Декламує) Люди-
на, яка чинить перелюб, є злочинцем. 
Той, хто порушує Закон, гідний смер-
ти! «Мойсей в Законі звелів таких по-
бивати камінням» (Ів. 8-5).

Учень: Цікаво, а що сказав би той 
Учитель з Назарета...

Учень Христа: А навіщо гадати. 
Ходімо і почуємо, Він там є...

Прислужник: Так. Так, так... Він 
там теж є...

Всі виходять.
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VІІ. Обід

VІІІ. Табірна гра «Використай шанс»
Всі пункти облаштуйте відповідно до вимог. Постарайтеся зробити декора-

ції для кожного пункту і підберіть костюми для тих, хто стоятиме на пунктах.
Правила:

Дітям кажуть, що вони отримали чималенький грошовий спадок. І мо- 
жуть ним скористатися у грі, як воліє їхня душа. Проте виграє той, хто 
найефективніше скористається ним, тобто використає шанс.
Кожна дитина грає сама за себе. І в грі є пункти, де вихованці можуть  
витратити гроші і заробити, якщо захочуть.
Кожна дитина отримує по 500 грн і табель виконаних робіт (це чистий  
аркуш паперу, де підписаний прізвищем його власник).
Номінал грошей, які будуть використовуватись у грі — 10, 20, 50 і  
100-гривневі купюри. Ви можете зробити ксерокопії з оригіналу, проте 
не забудьте на них написати слово «гра», чи зробити якусь помітку, щоб 
вас не звинуватили у підробці грошей.
Гра починається і закінчується за сигналом. 

Правила для координатора (про ці уточнення не повинні знати діти):
У грі перемагає та дитина, яка вклала гроші, щоб відкрити свою справу,  
а не просто бездумно витрачала і заробляла, щоб знову витрачати.
Дитина, яка зареєструє фірму, отримує бонусні гроші. Про них вона до  
останнього моменту не знає. І її гроші не «згоряють» навіть тоді, якщо 
гра закінчилась, оскільки їм дають додаткові 30 хв для їхнього викорис-
тання.
Крім цього, ці діти отримують приз для переможців на вечірньому зіб- 
ранні.
Координатор має простежити, аби гра закінчилася раптово. Відповідно,  
у дітей можуть залишитися гроші, які «згорять».

Пункти, де можна отримати роботу і заробити гроші:
На цих пунктах діти отримують роботу, після виконання якої на їхніх табелях 

виконаних робіт ставиться сума, яку нарахували, і засвідчують це своїм підписом.
Фірма «Містер Мускул» — ті, хто прийшов влаштуватися в цю фірму,  
отримують роботу, пов’язану з прибиранням певної території.
«Автомийка» — на цьому пункті діти можуть отримати роботу, пов’язану  
з миттям машини (модельок), вікон, посуду, підлоги і т.д. — все, що ми-
ється.
«Бюро охорони» — діти мають 5 хв. Охороняти фірму, чи кафе, чи бух- 
галтерію.
«Різноробочі» — юні працелюби можуть отримати будь-яку роботу, яку  
ви їм запропонуєте. Скористайтеся можливістю, адже це вже 8 день, і 
вони можуть допомогти у прибиранні території.
«Кафе» — робота офіціанта: щось витерти, поскладати одноразовий по- 
суд; якщо хтось робить замовлення, віднести його замовнику і т.д.
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Кожен товар має відповідати своїй ціні. Проте, якщо координатор бачить, що у 
дітей на руках мало грошей, можна зробити акцію чи якесь зниження цін. Або ж навпа-
ки, за умови великої суми на руках дітей, підвищити ціни, оскільки бензин подорожчав 
в Африці, чи через погодні умови погіршилися поставки товару і т.д.

Магазин «Все по...» — канцтовари, іграшки, одяг і все те, що може дозво- 
лити ваш табір. На цьому пункті можна зробити кілька відділів, і на ко-
жен відділ поставити людину.
Кафе «Смакотулька» — облаштуйте цей пункт, як справжнє кафе. На  
цьому пункті вони можуть замовити цукерки, печиво, батончики, чай, 
сік і т.д. Все, як у справжньому кафе.
«Спорткомплекс» — стрибки на батуті за 5 хв — 20 грн. 
«Таксі-кінь» — якщо ви проводите табір поблизу села, то докладіть зу- 
силь, аби на час гри взяти в оренду коня. І власник підзаробить, і вам 
добре (2 хв — 100 грн).
«Фотосалон» — за певну суму роблять портретне фото. І якщо у вас є в  
таборі кольоровий принтер, відразу можете роздрукувати (1 фото — 50 
грн).
Радіо «Сніп FM» — за певну плату учасники можуть замовити пісню чи  
привітати когось із гарним днем.
«Computergames» — дається можливість пограти у комп’ютерні ігри  
чи зайти «В контакт». Цей пункт з «підвохом». Облаштуйте його в місці, 
ніби підпільному (льох чи кімната без вікон із дверима). На дверях — 
охорона, і пропускають тільки тоді, коли авансом сплачуються гроші (5 
хв — 70 грн).

Дітей впускають, і, як тільки вони сідають за комп’ютер, вривається мілі-
ція з боротьби з організованою злочинність і всіх арештовують. У дітей кон-
фіскують всі гроші і забороняють говорити про це місце, а також про те, що 
з ними трапилося, за умови порушення. Цей пункт буде перевіркою того, як 
вони засвоїли четвертий день, коли детально говорили про залежність від Ін-
тернету.

Пункт з видачі грошей:
«Бухгалтерія» — сюди вони приходять з табелем виконаних робіт, і бух- 
галтер викреслює суму, яку їм нарахували за виконану роботу, це засвід-
чує своїм підписом. Всі обслуговуються згідно з чергою.

Пункт зі здачі товару:
«Комісійний магазин» — він грає роль ломбарду. А саме: якщо діти спо- 
хватилися і хочуть повернути кошти, то їм дається можливість це зро-
бити, звернувшись до цього магазину, проте за річ повертають 60% від 
її вартості.

Весь час, поки триває гра, територією ходить лідер з бейджиком «Фінансовий бро-
кер» і рекламує, як можна заробити гроші. Та для детальної інформації направляє до 
«Брокерського агенства».

«Брокерське агентство» — це пункт, де дітям можуть допомогти відкрити 
свою фірму, проте за консультацію вони мають сплатити — 250 грн. Якщо діти 
погоджуються, то їм видається обхідний лист, який вони мають пройти. В цьо-
му листі вказано три пункти: санстанція, спілка споживачів, пожежна служба. 
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підпис. У будь-який момент діти можуть відмовитись, оскільки всього не зна-
ють до кінця, проте кошти їм не повертають. Ті з дітей, хто пройшов всі пунк-
ти, повертаються до брокерського агентства і за остаточне оформлення мають 
сплатити 100 грн (останні кошти). І лише тоді їм видається чек на суму 1500 — 
2000 грн.

1. «Санстанція» — за консультацію учасники мають заплатити 50 грн. 
Лише тоді лікар перевіряє здоров’я клієнта: голову на воші, горло, ніс. 
Ставить підпис.

2. «Спілка споживачів» — на цьому пункті юні друзі сплачують 50 грн. По-
тім їх перевірять на адекватність і стійкість психіки, оскільки власники 
фірми працюватимуть з людьми. Ставлять каверзні запитання на зра-
зок: «Що таке сонце?», чи пропонують продовжити речення: «Людина — 
це...» Показують дитячі картинки, і дітям треба сказати, з чим вони їх 
асоціюють і т.д.

3. «Пожежна служба» — за спілкування з працівником дитина має сплати-
ти 50 грн. За умови сплати гравців перевіряють на знання правил безпе-
ки.

ІХ. Вечеря

Х. Вечірнє зібрання
1. Привітання

2. Блок прославлення

3. Гра

Шнурочок

Зі шнурка натягують хаотично лабіринт, де потрібно в одних місцях наги-
натися, щоб пройти, в інших — піднімати ноги. Гравець із зав’язаними очима 
має пройти цю дистанцію, запам’ятавши попереднє розташування мотузки. 
Глядачі будуть йому підказувати. Коли гравцю зав’яжуть очі, то шнурок заби-
рають. Гравець іде, долаючи уявний шнурок. (Гріх нас обманює).

4. Рубрика «Timerry»
Пропонуємо розіграти комічну сценку «Резюме».
Головні ролі: 4 людини, які грають учнів.
Діти в школі вчаться писати резюме. І їм дали завдання написати таке резюме, 

аби їх взяли на роботу. Кожен виходить на сцену зі своїм резюме і захоплюється ним.
Отож, перерва. Всі виходять на сцену, вітаються один з одним. І починають хизу-

ватися своїм резюме — при цьому, кожен переконує, що його резюме — неперевершене. 
(Д1 — спортсмен, переможець різних змагань, відмінник, активіст, комунікабельний і 
т.д.; Д2 — відмінниця, золота медалістка, знає 5 іноземних мов, володіє комп’ютером, 
має гарний смак, неперевершену зовнішність, розумна, комунікабельна і т.д.; Д3 — хо-
рошист, хай з натяжкою, але не це ж головне; можу все зробити своїми руками, весе-
лий і т.д.; Д4 — хорошистка, досвід на керівній посаді (була старостою 7 років), чесна, 
справедлива, чую кожного і т.д.). Вони всі починають сперечатися, доводити свою пра-
воту. І коли вже у всіх аргументи вичерпались, то Д2 з пафосом заявила.

Д 2: Та з таким резюме, як у мене, не те, що на роботу з руками і ногами за-
беруть, а в Рай можна увійти без проблем.
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Д 2: Чого немає? Якої печатки? Так. Кажи, як її отримати? Хто її ставить? 
Скільки треба за це дати? І що треба сказати?

Д4: Ставить її Христос. Де? На серці. Скільки коштує? Нам — безкоштовно. 
Що сказати? Одне слово: «Прости».

Дзвонить дзвоник на урок, і всі спішать до класу.

5. Гра

Хто гідний цього?

Запросіть на сцену 20 дітей (можете менше, проте відповідно потрібно 
зменшити список людей). Поділіть їх на дві групи по 10 чоловік (в кожній є лі-
дер) і видайте їм по аркушу зі сценарієм.

«Насувається ядерна загроза, при реалізації якої людство може бути знище-
не. Але група з 10 людей знайшла вихід — використавши машину часу, перене-
стись у майбутнє, де знову можна буде жити. Ось ці 10 людей:

1. Георгій — бухгалтер.
2. Валерія — вагітна жінка Георгія.
3. Петро — професійний футболіст.
4. Олексій — зірка кіно.
5. Анжела — студентка медичного інституту.
6. Дмитро — священик похилого віку.
7. Ваша мама.
8. Шерлок — озброєний поліцейський.
9. Ваша мама
10. Кухар.
На жаль, в останню хвилину ви виявляєте, що машина може взяти лише 6 

людей із 10. Ваша група має вирішити, хто полетить, а хто — залишиться (пом-
ре). У вас є 5 хвилин до відправки машини».

Група має обґрунтувати своє рішення.
(Досить часто ми осуджуємо людей, не знаючи їхнього життя, хоча ми всі грішни-

ки і всі заслуговуємо на смерть).

6. Нагородження за табірну гру

Висновок Поговоріть з дітьми про те, як вони використали свій 
шанс.

1. Чи задоволені вони своїми покупками?
2. Чи задоволені кількістю зароблених грошей?
3. Що змінилося б, якби вони знали, скільки у них на все 

часу?
4. Які були б їхні дії, коли б вони знали, що за оформлення 

фірми дають 1500-2000 грн. і гроші не «згоряють»?
5. Ті, хто оформив фірму, чи сумнівалися вони в своїх діях? 

Чому? Чи задоволені результатом?
6. Ті, хто почав оформляти, але в якийсь момент відмовив-

ся продовжувати збір документів, чому вони відступи-
ли? Чи задоволені вони результатом?

Кожному з нас Бог дає ресурси: здоров’я, час, можливості і т.д. Та як ми ви-
користовуємо їх? Для тимчасового задоволення, тринькаючи їх наліво і напра-
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»во, марно проживаючи життя? Чи, може, вкладаємо в те, що є вічним і не зго-
ряє? Хочемо ми того чи ні, та настане момент, коли, використавши всі свої 
життєві ресурси, зустрінемось із Христом. І який буде вердикт, залежить від 
того, як ми використали свій шанс тут, на землі. Почувши про Христа в табо-
рі, як ми скористалися цією інформацією? Грішниця неправильно скориста-
лась своїми життєвими ресурсами, наробила безліч помилок, і всі поставили 
на ній хрест. Проте вона зробила один важливий і виграшний крок, вона зу-
стрілась з Христом і, використавши свій шанс, сказала: «Прости...»

Чи використав ти свій шанс?

7. Сценка «Чотири долі» (див. додаток на диску)

8. Проповідь

9. Молитва

10. Оголошення

ХІ. Спілкування в групах

ХІІ. Відбій
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Головоломка назви дня

Ідея на день
1. Радіо «Сніп FM».
2. Магазин «Ключик».
3. «Літопис табору».

І. Ранкова молитва команди

ДЕНЬ 9
Назва дня

«День 
місіонера»

Мета
Освітня:  розповісти 
про те, що Бог Свою 
всемогутність вияв-
ляє через простих 
людей — Його дітей, 
покликаних до поши-
рення Благої Звістки 
на землі.
Виховна:  виховати ба-
жання бути слухняни-
ми Слову Божому та 
спонукати кожного ви-
хованця розповідати 
іншим про Ісуса.
Розвивальна:  навчити 
дослухатися до голо-
су совісті і виправляти 
власні помилки.

Біблійна основа:  Дії свя-
тих апостолів 9:1-30
Найважливіша думка  
уроку: Бог змінює долю 
людини.
Ключовий вірш: « Тож 
покоріться під міцну 
Божу руку, щоб Він вас 
Свого часу повищив» 
(1 Петра 5:6).

Назва біблійного уроку цього дня — «Осліп, щоб 
прозріти», однак ми пропонуємо зробити виняток і на-
звати день інакше: «День місіонера». Така заміна зу-
мовлена бажанням зробити акцент на тому, що після 
зустрічі з Христом Павло разюче змінився і став місіо-
нером, тим паче, 2013 рік оголошений роком місіонер-
ства в Україні.

А

На узбережжі Англії 
бушує жахливий шторм. 
Невеличкий вітрильник 
«Дамфріс» гойдає на хви-
лях. Раптом його підки-
нуло високо вгору, а по-
тім потягло в безодню. 
Усі закричали зо страху. 
До капітана підбіг біля-
вий юнак.

— Може, нам змай-
струвати плоти з дощок?

— Ні, на це ми не ма-
ємо часу! — крикнув ка-
пітан. — Потрібно спро-
бувати розвернути 
корабель, прибрати всі 
вітрила, інакше, нам — 
кінець. Нумо, узяли! Ні, 

так не вийде. В інший бік: 
раз, два!

Тепер їм пощастило. 
Вітрильник промчав повз 
скелю та вийшов у море. 
Їх врятовано! Однак хто 
ж цей білявий парубок? 
Після рятівної операції 
він повернувся в каюту й 
подякував Богові.

Ми можемо прочита-
ти історію цього англій-
ця, яку записав його син.

1832 року в Англії на-
родився хлопчик, на ім’я 
Джеймс Гадсон Тейлор. 
Цей час був сповнений 
пригод. Жителі Англії по-
дорожували світом на ві-

Джеймс Гадсон Тейлор

(1832-1905)
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ІІ. Зарядка

ІІІ. Сніданок
Покажіть дітям головоломку на цей ранок. Змагання тривають.

трильниках. Удома вони розповіда-
ли про далеку країну Китай, у якій 
живе багато мільйонів людей. Англій-
ські християни часто думали про них. 
Хтось має розповісти китайцям про 
те, що Бог їх любить. Треба послати до 
них місіонера. «Коли я виросту, стану 
місіонером і поїду в Китай», — заявив 
Гадсон. Тоді йому виповнилося лише 
п’ять років.

Бог почув його бажання. У 21 рік 
Гадсон був переконаний: Бог посилає 
його до китайців. Він вивчив китай-
ську мову й здобув медичну освіту. На 
вітрильнику «Дамфріс» він вирушив у 
Китай. Розповідати людям про Хрис-
та було непросто. Деякі погано пово-
дилися з ним, як, наприклад, у Тун-
хуа. У це місто він прибув після двох 
років життя в Китаї. Що ж тут стало-
ся? Збудженні люди із криком біг-
ли вулицями. Восьмирічна Хонг і її 
дев’ятирічний брат Лі побігли за юр-
бою. Побачивши двох чоловіків, вони 
голосно розсміялися. «Ну й довгі в них 
носи! Може, це європейці? Мій друг 
розповідав мені, що вони приплив-
ли в Шанхай на вітрильнику». Підій-
шовши ближче, Хонг і Лі побачили, як 
солдати гнали іноземців вулицями й 
кривдили їх. Юнака повалили додолу, 
смикаючи за біляве волосся. Нарешті 
їх повели до мандарина — мера міста. 
Мандарин повівся з ними дружелюб-
но, і тоді люди дали їм cпокій.

Гадсон Тейлор часто запитував 
себе: «Ми так відрізняємося від китай-
ців. Як же їм увірувати в Ісуса? Що нам 
робити, аби вони зрозуміли, що ми 
любимо їх?» Одного дня йому спало 
на думку: «Треба одягатися й жити, як 
вони. Тоді вони довірятимуть нам».

Гадсон відростив волосся, пофарбу-
вав його в чорний колір і заплів у кіс-
ку, як це робили китайські чоловіки.

Через деякий час Хонг і Лі знову зу-
стріли місіонера, який проповідував:

— Я приніс вам добру звістку.
— Ой, як смішно він розмовляє ки-

тайською!
— Я хочу вам сказати, що живий 

Бог любить вас. Він Єдиний і справ-
жній Бог. Він прощає зло, яке ви вчи-
нили. Служіть Йому, а не мертвим ідо-
лам!

Хонг і Лі уважно слухали. Їхні бать-
ки теж приносили жертви предкам. 
Та предки вже давно померли. Якщо 
є живий Бог, то вірити в Нього, напев-
но, чудово. Діти дедалі більше розумі-
ли, що Ісус любить їх. Вони раділи із 
цього й теж захотіли любити Його.

Якось один китаєць запитав у 
Гадсона:

— Як давно ви знаєте в Англії 
цю Добру Звістку?

— Кілька століть.
— І ви тільки тепер приїхали до 

нас, щоб розповісти нам про неї?
Завдяки тому, що Гадсон Тейлор та 

інші місіонери поїхали в Китай, сьо-
годні там є 80 мільйонів християн, се-
ред яких багато дітей, таких як Хонг 
і Лі.

Запитання китайця збентежило моє 
серце? Змусило подумати про мою рідну 
країну. І я поставила собі запитання: «Як 
довго я особисто знаю Христа? І скільком 
людям за цей час я розповіла про Бога? Що 
я зробила для того, аби Вістка про Хрис-
та поширювалася?»



77

Д
ен

ь 
9

. «
Д

е
н

ь 
м

іс
іо

н
е

р
а

»ІV. Ранкова лінійка
1. Привітання

2. Спів гімну

3. Перевірка золотих віршів
У цьому допомагають наставники. Вони міняються місцями, так би мови-

ти, вирушають у місіонерську подорож до інших команд.

4. Рубрика «Мить задоволення»
Не забудьте, що дана рубрика слугує для того, аби винагородити ту коман-

ду, яка за підсумком попереднього дня була найслухнянішою і найпунктуаль-
нішою. Нехай вийде капітан команди і з лотерейної банки витягне папірець із 
назвою свого привілею чи виграшу.

5. Сценка
На сцені стоїть стіл. Виходить Учень, 

вітається і виставляє на нього предме-
ти для досліду (3 склянки: перша порож-
ня, друга з водою, а в третій на дно нали-
та білизна — йод, ложку).

Учень: Зараз прийде шановний 
Первосвященик і я доведу, що пра-
вий.

Входить Первосвященик.
Первосвященик: Привіт! Що це 

ти приніс? О, ні! Ти не можеш заспо-
коїтися щодо вчорашньої вечірньої 
бесіди?

Учень: Ці предмети допоможуть 
мені довести, що зустріч із Христом 
може змінити долю людини.

Первосвященик: Не вірю!
Учень: Коли Бог створив людину, 

Він створив її за Своїм образом: пре-
красною і безгрішною. (Бере склянку із 
чистою водою). Ви ж знаєте Закон. По-
годжуєтеся з цим?

Первосвященик: Так. Бог за Своїм 
образом створив людину.

Учень: Але людина згрішила, і че-
рез це гріх прийшов у цей світ. (Додає у 
воду кілька крапель йоду). Ви погодитеся 
з цим незаперечним фактом?

Первосвященик: Так, погоджуся.
Учень: І як би ми не намагалися 

жити безгрішним життям, все одно 
ми грішимо. Спробуте очистити цю 
воду саму по собі.

Первосвященик: Жодних про-
блем.

Первосвященик намагається проціди-
ти воду за допомогою сита, марлі, та все 
дарма. Тоді намагається долити чистої 
води (так би мовити, гарні вчинки), але 
остання не стає чистішою.

Первосвященик: Нічого не вихо-
дить.

Учень: Бог знав, що людина само-
тужки не зможе цього зробити. І Він 
попіклувався про те, щоби ми були 
чистими і праведними. Бог послав 
Свого Сина, Ісуса Христа, Який помер 
на хресті за наші гріхи. Самі по собі 
ми не можемо жити праведним жит-
тям, але якщо приймаємо Ісуса в своє 
серце, Він прощає, очищує нас від грі-
хів і дарує Свою праведність.

Первосвященик: І як ти це дове-
деш?

Учень: Давайте на прикладі цієї 
води побачимо, як Бог «відбілює» 
нас — змінює, коли ми запрошує-
мо Його в своє серце. (Переливає воду в 
склянку, у яку налито трохи білизни, і роз-
мішує. Вода стає прозорою). Ось бачите!

Первосвященик: Неймовірно!!!
Учень: Гарні вчинки не можуть по-

крити наші гріхи, тільки кров Ісуса 
може очистити нас. Приймаючи Ісуса, 
ми «одягаємося» в Його праведність.
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6. Оголошення теми дня
Нехай діти відгадають тему дня. Команда, яка розгадала шифр, отримує бо-

нуси на день, наприклад: додаткові хвилини для купання, дозвіл під час тихо-
го часу відправитися на прогулянку чи дозвіл довше посидіти біля вогнища і 
т.д.

Наш день називається «День місіонера». А про кого ми говоритимемо про-
тягом цілого дня, ви дізнаєтеся на уроці!

V. Біблійна година
Члени команди, не залучені до проведення біблійного уроку, збираються, 

аби молитовно підтримати наставників.

VІ. Робота гуртків

VІІ. Обід

VІІІ. Табірна гра «Місіонерська подорож»
Правила: кожна група грає сама за себе. Команді видається маршрутний 

лист, який потрібно пройти якомога швидше і зібрати всі підписи.
На період гри діти стають місіонерами і вирушають у місіонерську подо-

рож. На кожному пункті їм потрібно розповісти про Христа, але персонажі 
на пунктах відмовлятимуться слухали їх. Тому дітям необхідно здогадатися, у 
який спосіб засвідчити про Ісуса.

1. «Африка. Аборигени» — на цьому пункті двоє людей грають роль або-
ригенів, які розпалюють вогнище без сірників. Аборигени за допомо-
гою каміння чи паличок намагаються добути іскру, розмовляючи при 
цьому своєю мовою і не розуміючи, що кажуть діти. Тому вихованці по-
винні здогадатися допомогти розпалити вогнище. І коли учасники це 
зроблять, то аборигени сядуть біля вогнища і слухатимуть про Ісуса. 
Лише тоді команда отримує жаданий підпис.

2. «Старість не в радість» — головні персонажі на цьому етапі — дідусь і 
бабуся (2 лідери). Вони вдають літніх заклопотаних людей, яким немає 
сенсу змінювати віру, адже Бог — Один. Старенькі ведуть мову про те, 
що їм треба город скопати, двір підмести і води принести. Одним сло-
вом, клопотів багато, а вік не дає можливості всього встигнути, тому й 
відмовляються слухати дітей. Учасники мають здогадатися допомогти 
дідусеві і бабусі, щоб потім ті виявили бажання послухати Добру Нови-
ну. Після цього їм ставлять підпис.

3. «Учу, учу і всього не знаю» — на цьому пункті — один лідер, який грає 
роль розумника. Мета його життя — це наука, а Бог — то пережитки ми-

Первосвященик: Так, але це лише 
дослід. Ти знаєш конкретну людину, 
яка змінилася після зустрічі з Хрис-
том?

Учень: Я знаю людину, яка намага-
лася заслужити праведність гарними 
вчинками. Інші вважали його справ-
жнім борцем за Божу справу. Та зу-

стрівшись із Христом у дуже незвич-
ний спосіб, цей чоловік кардинально 
змінився.

Первосвященик: Не може такого 
бути.

Учень: Давайте підемо на урок, і 
ви переконаєтеся.

Ідуть зі сцени.
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»нулого. Він не звертає уваги на команду, оскільки дуже зайнятий: по-
трібно доробити роботу про місіонерські подорожі, і він зупинився на 
завданні, яке ніяк не може зробити. Йому потрібно написати вірш на 
чотири рядки про місіонерів. Якщо діти здогадаються допомогти в цьо-
му, тоді розумник згоджується послухати про Божу любов і ставить під-
пис.

4. «Спорт — це сила» — на цьому пункті стоять 1-2 учасники, які живуть 
за принципом: «Спорт — це сила, а погані звички — могила». Спортс-
мени вважають, що треба піклуватися про здоров’я і це основа життя. 
Тому збираються вирушити в подорож на плоті. Та в них не вистачає 
рук, аби впоратися із завданням. Команда учасників має здогадатися до-
помогти в цьому питанні спортсменам, аби ті зупинились і послухали, 
що є важливішим за спорт. Зрештою, спортсмени ставлять підписи.

5. «Кордони іміджу» — на даному етапі 2-3 лідери розповідають про те, 
які вони круті і як вони цього досягли. Вони ведуть мову про те, що віра 
в Бога може зіпсувати їхній імідж. І взагалі, вони зайняті тим, аби на-
вчитися нового трюку, щоб стати ще крутішими.

На землі формується зі скакалки або шнурка коло діаметром 3 м. Усереди-
ну кладуться різної форми м’ячі (футбольні, волейбольні, тенісні, дитячі рези-
нові, м’які іграшкові, пластмасові і т.д. — словом, які у вас є). Дітям дається 
волейбольний м’яч. Завдання: цим м’ячем вибити з кола всі м’ячі, які там є, за 
дві хвилини.

Діти застають лідерів у момент, коли вони відшліфовують свою май-
стерність, тому-то й ігнорують учасників. Завдання дітей — довести, що 
вони можуть впоратися із цим завданням і віра в Бога не перешкоджає 
цьому. Якщо команда справляється із завданням, то отримує підпис.

6. «Світ мажорів» — на пункті два лідера (в одного — фотоапарат). Ті, хто 
стоїть на пункті, грають роль людей, які живуть у світі гламуру, глянцю 
і слави. Для «мажорів» найважливіше, який вони мають вигляд на фото, 
тому відпрацьовують різні елементи. Діти застають лідерів за фотосесі-
єю і обговоренням того, як отримані світлини розміщуватимуться на 
сторінках глянцю. Відповідно, немає часу на спілкування про Бога. Діти 
мають здогадатися зробити цікаве загальне фото, тоді вони матимуть 
змогу пояснити «мажорам», що Господь не дивиться на зовнішність і 
любить їх такими, якими вони є. За виконання усіх умов групі ставлять 
підпис.

7. «Діти, дім та робота» — на цьому пункті стоять хлопець і дівчина, кот-
рі вдають подружню пару. Вони дуже зайняті, адже діти, дім, робота і 
безліч домашніх клопотів забирають багато часу, через що ніколи дума-
ти про віру. Зараз подружжя думає, як розв’язати задачку для дитини. 
Якщо група здогадається допомогти в цьому, то матиме можливість роз-
повісти про Бога і отримати підпис.

8. «Світ німих» — німі жестами показують, що їм треба букет квітів, але 
не можуть самотужки впоратися із завданням. Діти мають зрозуміти і 
принести букет. Лише тоді зможуть розповісти про Христа, у результаті 
чого їм поставлять підпис.

9. «Сніп — Англія» (така назва тому, що наш табір називається «Сніп», 
ви ж можете перейменувати) — завдання: показати на карті різні міс-
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» та, пов’язані із життям Ісуса, оскільки англієць хоче вирушити у подо-

рож. Якщо діти роблять це, тоді іноземець погоджується послухати Бла-
гу Звістку і поставити підпис.

10. «Професор» — лідер грає роль людини, якій подобається наука і яка 
полюбляє спілкуватися з тими, хто любить Ісуса. Він вважає, що розпо-
відати про Христа має той, хто любить Його, а доказом цього є знання 
біблійних віршів. Тому професор перевіряє всі золоті вірші, які діти ви-
вчили до цього. Якщо читають вірші напам’ять, отримують підпис.

ІХ. Вечеря

Х. Вечірнє зібрання
1. Привітання
2. Блок прославлення
3. Гра

Уперед до Бога

Для гри потрібно вирізати із цупкого паперу фігурки людей. У них зробити 
невеличкі отвори (близько 5 мм у діаметрі). Крізь кожен отвір просунути нит-
ку і натягнути з обох боків. За командою гравці повинні дмухати на фігурки, 
щоби вони переміщалися з одного кінця нитки на інший. Виграє та команда, 
чия фігурка першою подолала задану відстань.

Висновок Комусь легше прийти до Бога, а комусь важче, але кожному 
реально це зробити, тим паче, що Бог на нас дуже чекає.

Метання паперових тарілок

Вишикуйте кілька дітей уздовж лінії і дайте кожному з них по паперовій 
тарілці (їх можна підписати). Виграє той, чия тарілка залетить найдалі.

4. «TIMERRY»
(Пояснення див. попередні уроки) (Покажіть відео, як діти грали в табірну гру. 

Зробіть репортаж про те, як вони впоралися із завданням).

5. Представлення кухарів

6. Гра «Прищепки»
У грі бере участь 6-10 учасників. Кожній дитині роздайте однакову кіль-

кість прищепок — 5 шт. За командою гравці повинні прикріпити всі прищеп-
ки до одягу інших дітей, намагаючись при цьому не отримати прищепки від 
інших. На це дається 3 хв. Перемагає той, хто впорався із завданням.

Висновок Чим більше ми розповідатимемо про Христа, тим швидше 
люди дізнаються про Нього.

7. Сценка «Місіонери»

Для цієї сценки необхідно 6 чоловік. Один з них — ведучий, а інші п’ятеро — місіо-
нери.

Рядком на однаковій відстані один від одного ставиться 6 стільців. Кожен місі-
онер стає попереду свого стільця. Починає звучати спокійна музика, під яку ведучий 
читає текст (ведучий завжди читає під музичний супровід). Потім перший місіонер 
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»напам’ять читає свої слова, після чого сідає на стілець. Опісля — слова автора під му-
зику, наступний місіонер тощо. Вкінці ведучий показує на порожній шостий стілець і 
читає слова за сценарієм (див. сценарій).

ВЕДУЧИЙ: Перед вознесінням Ісус, зібравши учнів Своїх, сказав: «Дана 
Мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть, і навчіть всі народи, хрис-
тячи їх в Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, 
що Я вам заповів. І ото, Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кін-
ця віку!»

І вони пішли і проповідували всюди. А Господь допомагав їм і зміц-
нював. Одним з перших, хто виконав Велике Доручення, був апостол 
Павло.

Апостол Павло

Я — Павло, волею Божою апостол Ісуса Христа. Обрізаний восьмого дня, з 
роду Ізраїля, з племени Веніяминового, єврей від євреїв, по вченню фарисей, 
ревний гонитель Церкви, щодо правди — невинний. Але що для мене було 
за надбання, те ради Христа я за втрату вважав. Отже, я можу похвалитися в 
Христі Ісусі в тому, що стосується Бога, бо не смію казати того, чого не робив 
Христос через мене, в підкорення язичників вірі, словом і ділом, силою ознак 
і чудес, силою Духа Божого, так що я поширив Євангелію Христову від Єруса-
лиму до околиць Ілліріка. Притому я звіщати Євангелію не там, де вже було ві-
доме ім’я Христове, щоб не будувати на основі чужій. Я змагався добрим зма-
гом, свій біг закінчив, віру зберіг, і тепер готується мені вінець правди, який 
дасть мені Господь.

ВЕДУЧИЙ: Господь створив на землі церкви, і сили пекла не здолали 
їх. Минули століття, а християни все продовжували нести в світ Слово 
Боже.

Шотландія, початок 19-го сторіччя. У цей час народився на світ Девід 
Лівінгстон, який згодом став місіонером в Африці.

Лівінгстон

Мене звати Девід Лівінгстон. Я народився в Шотландії в 1813 році в убо-
гій сім’ї. Мені довелося працювати на фабриці з 10-ти років. Після роботи я 
відвіду вав школу, де найбільше мене приваблював предмет географії.

Ще будучи юнаком, я вирішив стати місіонером і проповідувати в тих міс-
цях, де люди ніколи не чули про Христа. 30 років мого життя були віддані місіо-
нерству в Африці. Крім проповіді, я допомагав хворим і немічним, пробираю-
чись все далі і далі вглиб континенту.

Господь завжди зберігав мене від диких звірів і небезпек, і покликав до 
Себе в 1873 році.

ВЕДУЧИЙ: Те ж саме сторіччя. Мері Слесор. Господь використовував цю 
жінку для благовістя в диких африканських країнах, де в той час ще па-
нував канібалізм.

Мері Слесор

Я — Мері Слесор. Африканці ще називали мене «білою матір’ю», тому що я 
багато піклувалася про них. Я була місіонеркою в Африці в той час, коли місце-
ве населення ще нічого не чуло про істинного Бога. Часто Бог використовував 
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» мене, щоб не допустити місцевої війни. Господь давав мені стільки сміливості 

для проповіді Євангелія, що найсуворіші африканські племена схилялися пе-
ред ім’ям Ісуса Христа і приймали Його як свого Спасителя.

У ті часи в Африці був звичай вбивати одного з народжених близнят, оскіль-
ки вважалося, що друга дитина — від диявола. Я брала таких дітей під свій за-
хист і була їм матір’ю. На моєму смертному ложі мене доглядала одна гарна 
людина. Це була одна дівчина з близнят, яку я врятувала від смерті багато ро-
ків тому. 15 січня 1914 Господь забрав мене до Себе.

ВЕДУЧИЙ: А тепер перенесімося до Сполучених Штатів Америки. Ду-
айт Лиман Муді. Ще ніхто не знає, що Бог приготував цю людину для по-
ширення Свого Слова. Але саме через Муді Господь створює церкви і не-
дільні школи в США та інших країнах.

Муді

Моє ім’я — Дуайт Лиман Муді. День мого народження — 5 лютого 1837 
року, США. Мене знають у всьому світі як відомого євангеліста. Але своє жит-
тя я присвятив Господу не відразу. У юності я хотів заробити чимало грошей 
і зробити кар’єру. Подорослішавши, я відмовився від своїх гарних заробітків, 
аби повністю віддатися на служіння Христу. Господь дав мені дар проповідни-
ка. Де б я не розповідав про Спасителя, скрізь приходило багато людей, так що 
в приміщенні ставало тісно. Мене запрошували в різні церкви США, Англії та 
Ірландії. Господь використовував мене як інструмент у Своїх руках. Після моїх 
проповідей своє життя Христу наважувалися віддати тисячі і десятки тисяч 
людей. Я зробив велику працю для Господа. Перед своєю смертю я сказав: «Сьо-
годні я отримаю вінець життя. Це чудово!»

ВЕДУЧИЙ: Джеймс Гадсон Тейлор. І ця людина, почувши Божий за-
клик, відгукнулася на нього. Своє життя Тейлор присвятив проповіді в 
Китаї.

Тейлор

Мене звати Джеймс Гадсон Тейлор. Ще задовго до мого народження бать-
ки присвятили мене Богу, як написано у Книзі Вихід, у 13-му розділі: «Освяти 
мені всякого первістка». Змалечку я мріяв стати місіонером у Китаї, але так як 
був дуже хворобливою дитиною, то батьки вже і не сподівалися на це. Однак 
у 18-річному віці я став посилено займатися спортом, вчити китайську мову і 
готуватися до поїздки. У той час коли я почав євангелізацію, в Китаї йшла вій-
на. Щоб бути ближчим до людей, я не тільки вивчив їхню мову, а й став подіб-
ним до них в одязі, зачісці, побуті.

Найбільша справа в моєму житті — це праця «В середині китайської місії». 
Я сприяв відкриттю християнських церков у Китаї і духовному пробудженню 
в народі. Коли дізнався, що мені залишилося жити зовсім недовго, я сказав 
своїм друзям: «Навіть коли б мені було дано тисячу життів, кожне з них нале-
жало б Китаю».

ВЕДУЧИЙ: А це місце поки не зайняте. (Ведучий вказує на останній порож-
ній стілець). Можливо, воно приготовлене для когось із вас? Може, хтось 
із присутніх у залі почує Божий заклик і відгукнеться на нього, як це 



83

Д
ен

ь 
9

. «
Д

е
н

ь 
м

іс
іо

н
е

р
а

»зробив пророк Ісая. «І почув я Голос Господа, що говорив: «Кого Мені по-
слати? І хто піде для нас? «І я сказав: Ось я, пошли мене». Тож ідіть, і на-
вчіть всі народи, христячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа.

АМІНЬ.

8. Відео

9. Свідоцтво
Запросіть людину, яка безпосередньо пов’язана з місіонерською діяльніс-

тю.

10. Проповідь

11. Молитва

ХІ. Спілкування в групах
Історія однієї дівчинки

Коли дівчинці було п’ять років, мама вперше докладно розповіла їй про 
Господа. Вони розмовляли цілий вечір. А вранці, коли мама повела її в дитя-
чий садок, донька вже вирішила, що розповість усій групі про те, що дові-
далася від мами. Прийшовши у групу, вона почала розповідати про Господа 
найкращому другові. Інші діти, зацікавившись, почали підходити, і згодом до-
вкола неї зібралася вся група. А дівчинка все розповідала. Але тут підійшла 
донька виховательки. Почувши, про що розповідає Таня (так ми назвемо нашу 
проповідницю), вона голосно вигукнула: «Бога немає!» Таня відповіла: «Бог є!» 
Між дів чатками зав’язалася суперечка. Танину супротивницю підтримала вся 
група, навіть ті, котрі щойно слухали її. Зчинився галас. Усі кричали: «Немає 
Бога!» А Таня непохитно повторювала: «Є!» Нарешті дочка виховательки не ви-
тримала й запропонувала: «Запитаймо у виховательки». А та, начебто нічого 
не помічаючи, стояла коло свого столу й щось вирізувала. Коли діти запитали 
у неї, вона сказала: «Бога немає!» Повернувшись до Тані, маленька опонентка 
переможно промовила: «От бачиш!»

Таня залишилася стояти осторонь, але сама собі прошепотіла: «А мама ска-
зала: «Бог є!» І тут до неї підійшов друг, який мовчки спостерігав за всім, і по-
вів мову про Бога. За твердість Бог винагородив Таню. Він подарував їй слуха-
ча, якому вона щодня розповідала нове про Господа, що чула від мами.

Коли Таня пішла в школу, у неї з’явилися нові друзі та знайомі. Вона їм усім 
розповіла про Бога, Біблію, спасіння. Деякі діти не злюбили Тані, били її і на-
сміхалися. Але вона молилася за кривдників і знову йшла до них. Бог благо-
словив Таню. Деякі, побачивши її твердість, непомітно від інших підходили і 
починали запитувати: «А чи правда, що є ангели? А де живе Бог?», і Таня знову 
розповідала їм.

Минув час. Таня була вже в шостому класі. Класний керівник дивувалася, 
що майже щодня, замість кількох дітей, чергувати залишалося півкласу. А при-
чина крилася в Тані. Щойно лунав дзвінок і всі, хто не хотів залишатися, роз-
ходилися, у класі починалася євангелізація. Так тривало два роки. І якщо вчи-
тель на уроці спростовував існування Бога, Таня не соромилася підійти після 
уроку й поговорити з ним про Бога. Згодом учителька математики стала її су-
путницею зі школи до дому. Коли Тані виповнилося двадцять років, вона з Біб-
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» лією в руках вийшла на вулицю свого міста. Яка ж вона була здивована, коли 

побачила, що є люди, котрі не знають навіть різдвяної історії! Незважаючи на 
те, що відбуваються вуличні євангелізації, ще є люди, які нічого не знають про 
Ісуса.

Дорогі друзі, кожен із вас уже сьогодні може бути місіонером. І для цього 
не потрібно бути, як Павло. Бог благословить вас, як Таню. Знаєте, у чому її се-
крет? Вона дуже любить Ісуса і не може не говорити про Нього.

ХІІ. Відбій
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Головоломка назви дня

Ідея на день
1. Магазин «Ключик».
2. Радіо «Сніп FM».
3. «Літопис табору».
4. Конкурс на бенкет «Дрес-код».
5. Сьогодні відбудеться конкурс «Дорожчий за 

скарб». Переможець отримає цінний приз. Під 
час молитви команди уточніть готовність кож-
ної групи. Номери мають готуватися під керів-
ництвом наставників.

6. Відкриття супермаркету. За своїм принци-
пом — це ярмарок. Проведіть його під час тихої 
години, а саме під час останніх 30 хв. Оскільки 
сьогодні — насичений день, вільний час діти 
використовуватимуть для підготовки до кон-
курсу і для виготовлення елементу костюма.

Дітей збирають і оголошують, що в табо-
рі відкрився новий супермаркет, тож вони 
за зібрані бали можуть придбати щось цінне. 
Для цього діти мають прийти в банк із поду-
шечкою, на якій зібрані ключі, й обміняти їх 
на гроші. Отриману суму вони ділять порівну 
між собою та витрачають за бажанням. Проте 
витратити мають за 30 хв. Успіхів!

І. Ранкова молитва команди

ІІ. Зарядка

ІІІ. Сніданок
Покажіть дітям головоломку назви дня. І заохоть-

те до розгадування. Та група, яка найбільшу кількість 
разів розгадувала головоломку, крім запланованого 
призу, отримує додаткові бали у вигляді 2 ключів. І 
це — сюрприз для всіх!

ДЕНЬ 10
Назва дня

«Дорожчий 
за скарб»

Мета
Освітня:  з’ясувати, 
чому Ісусові Христу є 
цінною кожна дитина 
на цьому світі.
Виховна:  виховати в 
дітей бажання цінува-
ти любов Бога до них.
Розвивальна:  пояс-
нити дітям, чому, за 
словами Господа, їм 
належить Царство Не-
бесне.

Біблійна основа:  Марка 
10:13-16
Найважливіша думка  
уроку: Ісус Христос да-
рує дітям Царство Боже.
Ключовий вірш:  «По-
правді кажу вам: Хто 
Божого Царства не 
прий ме, немов те дитя, 
то у нього не ввійде» 
(Марка 10:15).
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» ІV. Ранкова лінійка

1. Привітання

2. Гімн табору

3. Перевірка золотих віршів

4. Рубрика «Мить задоволення»

5. Пісня для переможців і учасників

6. Зачіпка до теми дня
На сцену виходить Первосвященик і тягне за собою величезну шкалу для вимірюван-

ня зросту (на кшталт тієї, яка стоїть при вході до атракціонів, які мають вікові об-
меження. Це — велика дошка, на якій, замість сантиметрів і метрів, одиниці вимі-
ру — роки. Отож, на дошці розкреслено, як на лінійці, 1 рік, 6 років, 8 років, 10 років, 12 
років і т.д. На мітці 18 років — ця позначка підкреслена червоною лінією. Далі познач-
ки такого ж кольору, як і до цього, — 20 років, 25 років, 30 років...65 років).

Первосвященик: Куди ж мені її 
краще поставити? (Приміряючи і виби-
раючи місце). Тут не помітять. Тут мені 
заважатиме...

Учень: Привіт всім! Слухайте, що 
це за предмет у вас? Ви, мабуть, не 
чули. Так-от, є ноу-хау — рулетка нази-
вається. Ви знаєте, вимірює не гірше, 
а от клопотів з нею значно менше.

Первосвященик: Ти не розумієш. 
Мені потрібно, щоб шкала постійно 
стояла, а не так, щоб я бігав і міряв.

Учень: Та де стояла?
Первосвященик: Як де? При вхо-

ді до церкви!
Учень: Де?
Первосвященик: При вході до 

церкви!
Учень: Зачекайте-но, зачекайте-

но... А що це за шкала? І чому при вхо-
ді?

Первосвященик: Ти не розумі-
єш! Останнім часом так важко вести 
службу в церкві. Тільки хочеш зроби-
ти вис новок, якесь дитя як заплаче... І 
вже забув, що хотів сказати. Тільки зі-
брався з думками, налаштувався гово-
рити про те, що треба любити всіх... А 
тобі запитання з залу: а що таке гріх? 
І головне, від кого — від дитини, якій 
немає ще й 12 років. Як можна не зна-
ти, що гріх — це непослух!

Учень: І що? Це ж добре, що дитя 
задумується над таким важливим пи-
танням.

Первосвященик: Так хто ж про-
ти? Хай задумуються і думають аж до 
18 років, а тоді приходять в храм і ти-
хенько сидять. І не заважають моли-
тися і служити Богу. Тому таку шкалу 
зробив, хочу поставити при вході до 
церкви. Той, хто за віком підходить, 
той проходить, а хто менший і за ві-
ком потрапляє до червоної лінії, хай 
іде додому, їсть «Ростишку» і росте. І 
нікому не заважає.

Учень: Що ж вам сказати?
Первосвященик: Та нічого не 

кажи. Отут поставлю — ну, як? І всім 
добре, і всі задоволені. Ось так. Рано їм 
ще до Бога йти, малі ще. Підростуть — 
хай приходять.

Учень: Та хочу вас засмутити.
Первосвященик: Навіщо? Не тре-

ба мене засмучувати. Я ось, найголов-
ніше, за шкалою маю право прохо-
дити в церкву. А все інше — то таке, 
пройде. Тому навряд чи ти мене за-
смутиш.

Учень: Та я й не маю на меті, але 
ви самі себе засмучуєте.

Первосвященик: Чому це?
Учень: Як ви поясните дитині, що 

таке гріх?
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7. Оголошення назви дня
Оголошує тему та команда, яка була найшвидшою, за що і отримує приз. А 

тема нашого дня — «Дорожчий за скарб». Про кого це? Ви дізнаєтеся на уроці.

8. Конкур «Дрес-код»
До вечері кожна група має придумати елемент костюму, який найкраще 

підкреслюватиме їх дорогоцінність, особливість та унікальність. І перепуст-
кою на вечерю — «дрес-кодом» — буде даний елемент декору чи костюму. Одна 
група має зробити його в одному стилі, а не кожен окремо. Це буде їхня спіль-
на праця.

V. Біблійна година
Нехай сьогоднішня молитва лине до Бога за кожну дитину, аби вона усвідо-

мила, що у Нього немає вікових обмежень. Він чекає кожного: від найменшо-
го до найстаршого. Можливо, релігія і для старих, але Бог — для всіх!

VІ. Робота гуртків

VІІ. Обід

VІІІ. Табірна гра «Дорожчий за скарб»
На цей конкурс діти записуються завчасно (оголошення робиться 6-го дня, 

щоб діти мали час підготуватися). Останнього дня реєстрація не проводиться. 
Якщо хтось запізнився, то групу штрафують денною нормою балів (ключів).

Реєстрацію проходять, заповнивши анкету:
Назва групи. 
П.І.П. учасника. 
Назва номера. 
Жанр (пісня, сценка, комічний номер, фокус, спортивний номер і т.д.). 

Номер анкети є тим порядковим номером, під яким будуть виступати під 
час конкурсу учасники. Роздрукуйте номери на клейкому папері, щоб учасник 
мав можливість прикріпити до свого одягу. Будь-хто з дітей може взяти участь, 
проте мінімум 1 дитина з групи.

Підготуйте музичне оформлення конкурсу.
До складу журі, яке буде оцінювати номери, входить три людини, бажано 

не з команди наставників (це можуть бути кухарі чи гості). Учасник проходить 
у фінал, якщо отримає два «Так» від журі. Якщо ж журі ставить два «Ні», то учас-

Первосвященик: Непослух Бого-
ві.

Учень: А ви чому Бога не слухає-
те? Даваймо прочитаємо Марка 10:15: 
«Поправді кажу вам: Хто Божого Цар-
ства не прийме, немов те дитя, то у 
нього не ввійде». (Перевертає шкалу до-
гори). Ви дітей у церкву не пускаєте. А 
Бог каже, що ви, якщо не станете, як 
дитя, не увійдете до Небесного Цар-
ства.

Первосвященик: То це... Що?
Учень: А це означає, що Бог чекає 

кожного, незалежно від віку! Оскіль-
ки ніхто не знає, скільки він прожи-
ве.

Первосвященик: Цікаво. Цікаво... 
Це питання треба вивчити достемен-
но.

Учень: Пішли, на біблійній годині 
будемо вивчати разом.

Йдуть зі сцени.
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завдання — показати унікальність кожного, відкрити дитячі таланти, спону-
кати, аби своїм талантом вони прославили Бога. Тому тримайте інтригу, ко-
ментуйте номери, пам’ятаючи, що перед вами стоїть «дорожчий за скарб», але 
найгіршою оцінкою нехай буде два «Так».

Складіть план заходу, виходячи з кількості номерів і їх жанру. Рекоменду-
ємо вставити в хід конкурсу рекламу, музичні паузи та відеоінтерв’ю того, як 
діти готуються до конкурсу, інші цікаві елементи. Ведучими на конкурсі мо-
жуть бути Учень та Первосвященик.

Варіанти комічних елементів програми:

1. Відео

Сьогодні наші журналісти взя-
ли інтерв’ю у провідного спеціаліста 
щодо технічного прогресу і його вико-
ристання у сучасному світі. Отож, ува-
га на екран.

Підв’яжіть молоток ліскою і зімітуй-
те його голос.

Репортер:
— Пане молоток. Що ви думаєте 

про технічний прогрес?
Молоток заявив:
— Як би далеко техніка не пішла, 

а сила однак матиме вагу. Я, напри-
клад, в одну мить можу розправити-
ся з будь-яким комп’ютером! Ось так. 
Тому купуйте вітчизняне, молоток 
зав жди стане у нагоді.

Репортер:
— Інформація прозвучала на пра-

вах реклами.

2. Реклама

Зиркнувши на муху, яка тонула в 
сиропі, Ґедзь зауважив:

— Ось чим закінчується гонитва за 
насолодою.

— Не женіться за сиропом, пийте 
вітчизняний чай, — заявила команда 
кухарів табору «Сніп».

3. Рубрика «А ви знали, що...»

... автомобілі вночі голосно ви- 
ють, бо думають, що їхній гос-
подар загубився;
... ученим вдалося створити Віч- 
ний Двигун. Від звичайного він 

відрізняється відсутністю кноп-
ки «Викл.».
...всі динозаври були однакові.  
Просто різні палеонтологи їх 
по-різному складали.
...мораль відомої байки Крило- 
ва полягає в тому, що, тільки 
втративши сир, можна здобути 
свободу слова.
... тільки досягнувши мети, мо- 
жеш зрозуміти, наскільки ти 
помилився.
... фахівці з НБУ довели, що «чор- 
на діра» існує.
...якби в печінки були руки,  
вона задушила би горло.

Ваша сорочка ніколи не вийде з 
моди, якщо вона туди не заходила.

4 . Рубрика «Природа і життя»

Підступна чемність
— Безмежно радий буду бачити 

всіх вас у себе! — гостинно усміхав-
ся перехожим відкритий каналізацій-
ний Люк.

Навіщо чіпляються?
Невдоволення своє
вихлюпував Реп’ях:
— До мене всі чіпляються.
Це — жах!

Хто більший хижак
Дивується Капуста:
— Вовк хіба хижак?
От Цап, Коза і Заєць —
дійсно так.
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»Всі ті, хто вийшов у фінал, змагаються за головний приз конкурсу. На дано-
му етапі в ролі журі виступають діти. Всі учасники виходять наперед, а дітям, 
які сидять у залі, роздаються аркуші паперу з олівцями, на яких вони пишуть 
номер, під яким виступав учасник, що, на їхню думку, був найкращим. І цей 
папірець вони вкидають до голосувальної скриньки. Під час голосування учас-
ники можуть заспівати разом пісню від фіналістів.

Примітка Можна включити в конкурс номер від команди.

Нагородження буде проводитися на бенкеті (до того часу координатор 
встигне підрахувати голоси і визначити переможця).

Нагадайте всім, що до вечері вони мають одягнути елемент одягу, чи кос-
тюму, який підкреслить їхню дорогоцінність, аби пройти «дрес-код».

ІХ. Вечеря + Х. Вечірнє зібрання
Рекомендуємо вам об’єднати вечерю і вечірнє зібрання. Прикрасьте зал, де 

проходитиме вечеря, урочисто, кульками.
При вході дітей зустрічають розпорядники, вітаються і запрошують про-

йти до залу.

1. Привітання
2. Спів гімну
3. Молитва
4. Вечеря
Під час того як діти вечерятимуть, увімкніть гарну музику.

5. Блок прославлення
Під час цього блоку офіціанти можуть прибрати брудний посуд і постави-

ти солодке.

6. Гра

Гори, гори, моя свічечко

Гравцям прив’язують до мізинця шнурочки, на кінці яких — мокра ватка. 
Перед кожним гравцем стоїть запалена свічка, їхнє завдання — якомога швид-
ше її загасити без допомоги рук.

Картина із відбитків пальців

Поставте на папері стільки відбитків пальців (з допомогою кетчупу), щоб 
отримати картину на тему:

«Моя сім’я» 
«Моя квартира» 
«Моя машина» 
«Моя дача» і т.д. 

Ніс

Для конкурсу вам буде потрібна порожня сірникова коробочка. Вона одяга-
ється на ніс (сильніше). Завдання: за допомогою міміки зняти коробку з носа. 
Найкращий результат виходить при міцно одягненій коробці.
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» Примітка В кожному конкурсі підкресліть унікальність усіх учасників, 

їхню креативність.

7. Рубрика «TIMERRY»

Покажіть кумедний фоторепортаж з усього табору. 
Зніміть відео, кримінальний фільм. 

За наказом директора і координатора, співробітниками табору було взято слід 
організованої групи, причетної до зникнення... самі побачите чого.

Співробітник 1: А де у нас чай!? Він же — заварка! Він же — «Ліптон»! Він 
же — пакетик на мотузочці!

Співробітник 2: Він — у шафі! Він же — «Фанерний»! Він же — «Звалище»! 
Він же — «Розберіться, врешті»!

Співробітник 1: А де цукор?! Він же — «Солодкий», він же — «Липкий», він 
же — «Біла смерть»!

Співробітник 2: Сьогодні о 7 годині 45 хвилин за «сніпівським» часом 
мною було зафіксовано відсутність цукру. Оперативно-слідчі заходи дали ре-
зультат: слід веде до їдальні.

Співробітник 1: Опергрупа — на виїзд!
Одягає маску, бере цукорницю і вибігає з кімнати.

8. Пісня

9. Нагородження за конкурс «Дорожчий за скарб»
Для оголошення переможців запрошуються Учень і Первосвященик. Вони 

виходять з конвертом, на якому написане прізвище переможця. Всіх учасни-
ків конкурсу запрошують на сцену. І під музику урочисто зачитується прізвище 
переможця, йому дарують чек на 500 табірних балів (розмір чека — 1мХ50см, 
можна зробити з пінопласту і відповідно розфарбувати). Ці кошти перемо-
жець може витратити в супермаркеті, який буде відкритим саме для нього і 
на стільки часу, на скільки потрібно для вибору покупок фіналісту.

Всім іншим учасникам даруються грамоти і заохочувальні призи.
Переможець конкурсу за бажанням може сказати слова подяки.

10. Музична пауза

11. Нагородження Кубком табору
За результатами балів автоматично вимальовується переможець. Коман-

да наставників під музику приносить «подушечку з ключиками», і кожен вго-
лос називає кількість зібраних ключиків. Та група, яка зібрала найбільшу кіль-
кість, отримує один золотий ключик, який відкриває скриню, що стоїть на 
сцені, і забирає приз переможця. Проте на дні скрині лежать подарунки для 
кожного учасника табору. І група переможців має право вручити кожній ди-
тині приз.

12. Показує свій номер фіналіст конкурсу «Дорожчий за 
скарб»

13. Пісня
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»14. Інтерв’ю із залом
— Чому ви вибрали саме такий костюм чи елемент декору?
— Як він відображає вашу важливість, унікальність і дорогоцінність?

15. Відео (див. диск)

16. Проповідь

17. Молитва

ХІ. Спілкування в групах
Цього вечора ми пропонуємо посидіти разом біля вогнища. Підготуйте де-

кілька ігор, поспівайте пісень, пригадайте гарні моменти програми. Напри-
кінці нехай лідер команди розкаже своє свідоцтво, як він, будучи дитиною, 
прийшов до Бога.

На завершення програми роздайте дітям повітряні кульки, що світяться в 
темноті (якщо у вас є можливість, то наповніть їх гелем), помоліться з дітьми, 
а потім відпустіть дані кульки у повітря на знак завершення сезону.

ХІІ. Відбій
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