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CELOTÁBOROVÁ HRA
Přežít v lese – přežít spolu – přežít život

Celotáborová hra se zaměřuje na tři aspekty přežití:
1. V lese: praktické dovednosti pro přežití.
2. Spolu: spolupráce ve skupině a mezilidská komunikace potřebná k přežití.
3. Život: biblické vyučování evangelia vedoucímu k věčnému životu.

Vyučování a hry
Hry a biblické vyučování nejsou oddělené, jak bývá někdy zvykem (například
dopoledne duchovní program a odpoledne hry). V tomto programu je každá hra
ilustrací biblického vyučování. V programu tedy není zvláštní čas na biblickou lekci,
místo toho je vysvětlení nebo vyhodnocení her proloženo vyučováním.
Výhodou je, že děti během dne uslyší více vyučování. Nemusí se vydržet
soustředit na jedno dlouhé vyučování, a proto během dne vstřebají více informací,
které jsou upevňovány zážitky z propojených her. Vyučování daného dne je poté
vyjasněno a shrnuto ve večerním programu.
Pro snazší orientaci v programu jsou použity symboly:
Hra, nebo jiná aktivita.
Biblické vyučování.
Bodování pomocí „času života“.

Bodování
Děti jsou za hry a plnění úkolů odměňovány „časem života“. Každá skupina má
své ručičkové hodiny, které ukazují zbývající čas života. Hodiny jsou každý den
spuštěné, a tak čas ubývá. Úkolem dětí je získávat dostatek času, aby jim čas nevypršel.
Čas přidávají skupinkoví vedoucí posunováním ručiček. Čas ubývá přirozeně tím,
jak hodiny běží anebo může být odebrán jako trest.
Situace PŘIDÁVAJÍCÍ čas života

důvod

čas

Splnění úkolů táborových her.

V táborových hrách bude možné získat čas
života.

napsáno u hry

Skupina splní úkol služby.

Díky pořádku se zvyšují šance na přežití.

+ 1 hodina

Cvičení zvyšuje kondici a tím šanci na přežití.

+ 1 minuta

Naučení se biblického verše zpaměti.

Bible nás vede k životu.

+ 5 minut

Skupina zahraje scénku – biblický příběh.

Předáváním příběhů se lidé učí dobře žít.

+ 1 hodina

Cvičení: 5 kliků nebo 10 dřepů.
Cvičení: Oběhnutí tábořiště.
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Denní řád tábora
Návrh denního rozvrhu, který je přizpůsobený tomuto programu. Můžete si jej samozřejmě upravit podle
svých potřeb, ale délky her jsou nastavené pro tento rozvrh. Pro vyvěšení použijte stručnější rozvrh z přílohy
v souboru „Na vyvěšení“.
6:50

budíček vedoucích

7:00

modlitby vedoucích, modlete se za sebe i za děti a jejich konkrétní potřeby, sdílejte modlitební
náměty mezi sebou; vyvarujte se nahrazení modliteb poradou

7:30

budíček, po budíčku je 10 minut času na přípravu k nástupu (to pomáhá dětem zůstat do budíčku
v klidu a nevstávat dříve); vedoucí pomohou dětem připravit se k nástupu

7:40

nástup, spuštění hodin, rozcvička

8:50

osobní hygiena

8:00

modlitba před jídlem, snídaně, úklid stanů, práce služby, na snídani je hodina a půl času, aby děti
měly prostor plnit úkoly služby, učit se verše a získávat čas života navíc

9:30

dopolední hra a vyučování I, pokud je na dopoledne jedna větší hra, prostě ji ve vhodný čas
přerušte a svolejte děti na svačinu (u všech dopoledních her je to možné)

10:15

svačina

10:30

dopolední hra a vyučování II, buď druhá dopolední hra, nebo pokračování hry

12:00

nástup, vyhodnocení her, plánujte ukončení her na 12 hodin, ať mají děti čas se po hrách umýt,
připravit, uklidit; skupinkoví vedoucí přidávají získaný čas za hry společně, hned při vyhlášení

12:15

modlitba před jídlem, oběd, polední klid – ihned po obědě nastavte klidový režim

13:00

volný čas, sprcha a práce služby

14:00

workshopy (kreativní, hudební, sportovní)

15:00

svačina

15:30

odpolední hra

18:00

nástup, vyhodnocení her

18:15

modlitba před jídlem, večeře, práce služby

19:00

večerní program, zpěv

20:15

druhá večeře, prostor pro pastorační rozhovory – buďte dětem k dispozici, kdyby chtěly reagovat na
biblický program

20:45

osobní hygiena

21:00

večerní čtení – velmi se osvědčilo na zklidnění dětí před usnutím a mladší děti už mohou spát

21:30

večerní klid – všichni ve svých stanech, ale mohou si povídat, nebo hrát hry, setkání vedoucích –
čas na poradu a modlitby za celý den i za děti

22:00

večerka, tiché upozornění dětí, že je čas spát
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PŘEHLED PROGRAMU
Tabulka k rozdělení úkolů mezi vedoucí.

1. den
Hojnost života
Odpoledne

Má na starosti:

Příjem dětí
Pravidla tábora
Rozdělení do skupin
Hra: Hojnost života (zaznamenejte co nejvíce druhů života)
Vyučování: Bůh stvořil hojnost života

Večer

Vyučování: Bůh si pro nás přeje věčnost života
Seznamovací hry
Misijní projekt / svědectví

2. den
Ohrožení života
Nástup

Má na starosti:

Nástup: Sanitka – jde nám o život
Rozcvička

Dopoledne

Hra: Výbuch atomovky (ochranné oblečení)
Vyučování: Do světa vešel hřích a skrze hřích smrt
Hra: Gangy (masky, zbraně, kostýmy)
Vyučování: Smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili

Workshopy

Kreativní
Sportovní
Hudební

Odpoledne

Hra: Špehování (bojovka v lese)
Vyučování: Důsledky hříchu

Večer

Vyučování: Evangelium (pomůcka: papírové kruhy)
Hra: Spálení zbraní a hašení ohně
Vyučování: Přines svůj život Pánu Ježíši
Misijní projekt / svědectví
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3. Den
Vítězství nad smrtí
Nástup

Má na starosti:

Nástup: Spánek – nedokážeme zvítězit
Rozcvička

Dopoledne

Hra: Bojový výcvik (stanoviště)
Vyučování: Nedokážeme zvítězit vlastními silami

Workshopy

Kreativní
Sportovní
Hudební

Odpoledne

Hra: Boj (porážení masek)
Vyučování: Pouze Ježíš mohl porazit smrt
Hra: Následování (cesta terénem a ovoce Ducha)
Vyučování: Ježíš dává život – následuj ho

Večer

Vyučování: Ježíš se ponížil a stal se člověkem, aby nám získal život
(pomůcka: malé tričko)
Misijní projekt / svědectví

4. Den
Nový život
Odpočinkový den.
Nástup

Má na starosti:

Nástup: Dobrý den – co je dobré?
Rozcvička

Dopoledne

Hra: Zdravověda I (ukázka maskování a ošetření)
Vyučování: Ježíš přišel obvázat rány zkroušeným v srdci
Hra: Zdravověda II (maskování a ošetřování zranění ve dvojicích)

Workshopy

Kreativní
Sportovní
Hudební

Odpoledne

Hra: Nový život – scénky (Livingstone, Joni, Harriet Tubmanová, Patricie
St. John, Josh McDowell)

Večer

Scénky: Skupiny hrají připravené scénky
Vyučování: Jak se modlit (+ modlitby za děti)
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5. Den
Čas milosti
Nástup

Má na starosti:

Nástup: Čas milosti (hodiny zůstanou celý den zastavené)
Rozcvička

Celodenní

Výlet: Celodenní výlet se zastaveními
Vyučování: Nyní je čas milosti (4 zastavení se čtením z Bible)

Večer

Vyučování: Čas na rozhodnutí + znovuzrození (oslava narozenin)
Misijní projekt / svědectví

6. Den
Správná cesta
V případě sedmidenního tábora tento den vynechte.
Nástup

Má na starosti:

Nástup
Rozcvička

Dopoledne

Hra: Mapa (skládání mapy a tvorba plastické mapy)
Vyučování: Bible ukazuje správnou cestu

Workshopy

Kreativní
Sportovní
Hudební

Odpoledne

Hra: Poklad
Vyučování: Věčný život je dar

Večer

Vyučování: Kdo se dostane do nebe? (pomůcka: batoh zásluh)
Misijní projekt / svědectví

Noc

Noční hra: Noční hra o církvi (hledání vedoucího s baterkou)
Vyučování: Církev je světlem, když jsme společně
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7. den
Křesťanský život
Nástup

Má na starosti:

Nástup: Jedlé, nejedlé, jedovaté
Rozcvička

Dopoledne

Hra: Překonávání pokušení (překonávání překážek, stanoviště)
Vyučování: Hřích nepatří do Božího království, protože působí smrt

Workshopy

Kreativní
Sportovní
Hudební

Odpoledne

Hra: Evangelizace (doplňování karet lidí)
Vyučování: Velké poslání zvěstovat evangelium
Zastavit čas, nadepsat diplomy

Večer

Vděčnost za tábor, modlitby, svědectví
Vyhodnocení misijního projektu
Diplomy, odměny

8. den
Záchrana života
Dopoledne

Má na starosti:

Hra: Profil života
Vyučování: Kdo by chtěl zachránit svůj život …
Úklid tábořiště
Předání dětí rodičům
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ŠPEHOVÁNÍ
Den 2, odpoledne
Hra: Každá skupina je jeden gang. Už se poznáte, máte vůdce, máte výzbroj. Ale každý
gang musí z něčeho žít. Potřebujete nějak získávat jídlo a pitnou vodu. Potřebujete
úkryt k přespání a místo pro vaši základnu.
Hra má dvě části: V první části si každý gang zabezpečí svůj úkryt. V druhé části
se budou gangy navzájem špehovat a budou se snažit zjistit co nejvíce informací
o nepřátelích.
Připravte herní pole v hustém lese. Čím méně je les zarostlý, tím větší musí pole být,
aby se v něm děti mohly ukrývat a špehovat. Označte hranice páskou na stromech, nebo
přírodní bariérou (potok, cesta).

Pomůcky:
Seznam zdrojů
Sady karet
Vyznačené území
Něco na psaní pro
každou skupinu
Každé dítě musí mít
svůj šátek
Bible

První část: Každá skupina dostane karty s kódy. (Například obrázek tekoucí
vody, text „pitná voda“, kód „E5DS“.) Skupiny mají stejný počet karet, ale různé zdroje.
Úkolem skupiny je najít si v lese místo, které jim bude sloužit jako úkryt, zabezpečit
si svůj tábor (hradba, zbraně, výstražné systémy, …) a rozmístit karty zdrojů okolo
úkrytu a v úkrytu. Karty musí být celé vidět a musí být na místě, kde by se mohly
opravdu nacházet (prase nemůže být na stromě).
Každý člen skupiny dostane také kód, který si svým šátkem přiváže na čelo. Pravá
a levá strana listu s kódem se ohne dozadu, prostředkem se protáhne šátek a přiváže
na hlavu. Kód musí být vidět a hráč ho nesmí zakrývat.
První část trvá asi 20 minut.
Druhá část: Na signál vedoucího začíná druhá část. Skupiny se budou navzájem
špehovat. Zbraně zůstávají v táboře. Úkolem skupiny je objevit co nejvíce informací
o svých soupeřích a zároveň neprozradit informace o sobě. Hráči si nesmí bránit
fyzicky; je zakázáno dotýkat se hráčů cizích skupin. Nepřátelské hráče odrazují tím,
že se snaží přečíst jejich kód. Bránit se přečtení kódu může hráč tím, že se otočí, lehne
si na zem, schová se za strom, schová se do křoví, nebo uteče. Schovávat se za tělo
spoluhráče je dovoleno, ale není dovoleno zakrývat kód rukou, nebo čímkoli drženým
v ruce.
Skupinový vedoucí zůstává v úkrytu a zapisuje do tabulky, co jeho skupina
vyšpehovala. Hráč zjistí informaci, například „člověk, AG5C, žlutá skupina“ a
přiběhne ji nahlásit vedoucímu. Vedoucí zapíše do tabulky žluté skupiny zdroj
„člověk“ a kód „AG5C“. Vždy je třeba mít správně tři informace: skupina, zdroj a kód.
Když se někomu poničí kód na čele (takže nejde přečíst), může si vzít náhradní.
Pokud už skupina nemá další kód, hráč musí zůstat ve své základně.
Konec: Na konci hry každá skupina odevzdá tabulku, do které vedoucí zapisoval
vyšpehované informace. Následuje vyučování. Poté vedoucí hry v klidu zkontroluje
správnost kódů a za každý správně odhalený kód získává skupina bod. Za každý kód,
který skupině nikdo neodhalil, získává skupina také jeden bod.
V příloze ke hrám jsou dva soubory „Špehování“. Pokud máte čtyři a méně skupin,
stačí vám první. Druhý použijete, pokud máte 5–7 skupin. Soubor obsahuje seznam zdrojů
a kódů v každé sadě (zapište si, kterou sadu jste dali které skupině). Dále tabulku, do které
vedoucí skupiny zaznamenává vyšpehované informace, a karty s kódy. Vše vytiskněte,
rozstříhejte, rozdělte do sad (každá karta je nadepsaná číslem sady, aby se karty
nepomíchaly) a předejte skupinám.
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Vyučování: Může to znít dobře. Nejsou zákony, pravidla, povinnosti, škola,
rodiče, učitelé, policie. Každý si může dělat, co chce. No řekněte, nezní to
lákavě? „Budeš si moci dělat, co chceš!“ Jenomže proč tedy máme gangy? Proč
máme úkryty a proč se špehujeme?

Pomůcky:
Bible

Protože se o sebe bojíme. Bojíme se, že nebudeme mít co jíst – tak
bojujeme o jídlo. Bojíme se, že nás někdo oloupí nebo zabije – tak se bráníme.
Nevěříme si a podezíráme se, protože nás druzí mohou zradit. Protože se
bojíme o sebe, bojujeme s ostatními. Musíme se bránit. A když nebudeme mít
na výběr, tak je zradíme, abychom zachránili sebe.
Dělat si, co chceš, zní lákavě, ale nakonec to vede ke strachu. Lidé si
myslí, že bez pravidel si mohou užívat, ale tak to není. Hřích vede ke smrti a
smrt vede ke strachu.
V Bibli čteme, že Ježíš: (Přečtěte z Bible Židům 2,14) „svou smrtí zbavil moci
toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla, a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před
smrtí drženi po celý život v otroctví.“
Kdo vládne smrtí? (Nechte děti odpovědět.) Ďábel. Satan.
Jak vládne? Jak nás drží v otroctví a poroučí nám? (Nechte děti odpovídat.
Pokud neví, přečtěte verš znovu s důrazem na správnou odpověď.) Strachem. Satan
používá strach, aby nás ovládal. Děsí nás, abychom ho poslouchali.
Máš strach? Musíš se bránit. Máš strach? Musíš být zlý. Musíš bojovat sám
za sebe. Boj se tmy, boj se lidí, boj se o sebe, boj se o druhé. Proč? Protože když
se bojíš, může ti Satan rozkazovat. Kdo se nebojí, tomu Satan nemůže
vládnout. Proto nám říká: „Dělej si, co chceš! Neposlouchej!“ Protože to
přináší strach a strach dává moc Satanovi.
Hodiny: Zatím jsme se jenom bránili, bojovali proti sobě a navzájem se
špehovali. Jenomže nikdo z nás nemá čas života. Nemůžete někomu vzít něco,
co nemá. Čas života nelze získat bojováním s lidmi, nelze ho ani získat
bojováním se Satanem. Satan ani lidé nemají čas života. Čas života má jenom
Bůh, proto žádná skupina nezískává čas života v této hře.
Spočítejte a vyhlaste výsledky hry, přestože na čas života nemají vliv.
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VEČERNÍ PROGRAM
Den 2, večer

Hodiny: Až se svolá k večernímu programu, skupina, která bude kompletní
může zastavit hodiny. Skupinkový vedoucí přinese hodiny, postaví se před
děti a vyjme baterii (nejprve plusovou stranu). Potom vedoucí odnese hodiny
zpět.
Zpěv: Před a za vyučování zařaďte blok písní.
Vyučování: Připravte si tři pruhy papíru široké 5 cm a dlouhé 60 cm. První spojte
do kruhu. Druhý spojte do kruhu, ale před spojením ho jednou překruťte. Třetí před
spojením překruťte dvakrát. Ve vyučování každý kruh rozstřihnete podélně na dvě
poloviny. Z prvního vzniknou dva kruhy, z druhého jeden dlouhý kruh a ze třetího
dva propojené kruhy.

Pomůcky:
Bible
Kruhy papíru
Nůžky
Oheň
Voda
Svíčka pro každé dítě
Zapalovač

Zastavili jsme čas. Proto můžeme cestovat v čase. Můžeme se podívat do
minulosti a do budoucnosti. Tyto tři kruhy jsou tři nejdůležitější okamžiky
v dějinách lidstva. (Ukažte dětem kruhy.) Já teď zařadím nejvyšší rychlost a
podíváme se na úplný začátek. (Můžete přidat nějaké efekty cestování časem.)
(Přečtěte z Bible Římanům 5,12) „Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa
hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili.“
1. Kruh: (Vezměte první kruh.) Byli jsme s Bohem. Spojeni těsně spolu. Ale
vešel do nás hřích. (Nastřihněte kruh a stříhejte podélně na dvě půlky.) Hřích je
jako tyto nůžky. Dostal se mezi nás a Boha a oddělil nás od Boha. To jsou
všechny ty lži, urážky, posmívání, podvody, vztek, neodpuštění, pomlouvání,
povýšenost, nespravedlnost … Výsledkem je smrt, protože tady je Bůh a život
(vezměte do ruky jeden kruh) a (vezměte do druhé ruky druhý kruh) tady jsme my.
Jsme daleko od Boha a od života, protože mezi nás se dostal hřích.
To byla první zastávka. Teď opět pocestujeme časem o několik tisíc let
dál, ke druhému kruhu.
(Přečtěte z Bible Židům 2,14) „Protože děti spojuje krev a tělo, i on se stal
jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla, a aby
tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví.“
2. Kruh: Na svět přišel Boží Syn Ježíš a stal se člověkem. (Vezměte do ruky
druhý kruh.) Vypadal stejně jako my a Satan se zaradoval, konečně ho mohu
taky zničit, když je člověk. (Nastřihněte kruh a stříhejte podélně na dvě půlky.)
Satan se pokusil Ježíše, přemluvit k hříchu – ale Ježíš se nedal. Lidé
Ježíše provokovali – ale on se nenechal vyprovokovat. Ježíše trestali a vyháněli
za to, že říkal pravdu – ale Ježíš pořád říkal pravdu. Ježíše nenáviděli – ale on
miloval. Ježíše zradili – ale on odpouštěl. Nakonec Ježíše zatkli, mučili a zabili.
Ježíš zemřel a Satan si myslel, že vyhrál.
Ale Ježíš nikdy neudělal žádný hřích. (Dostřihněte kruh a ukažte výsledek.)
Proto nezůstal mrtvý jako my, ale získal věčný život. Ježíš vstal z mrtvých, žije
a má nový život, který nikdy nekončí, protože je Boží Syn, a nikdy nezhřešil.
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To byla druhá zastávka a ještě nám zbývá jedna. Tu poslední zastávku má
každý někde jinde. Pro někoho je to současnost, pro jiného teprve budoucnost
a někdo ji možná úplně vynechá.
(Přečtěte z Bible 1. Janův 5,4-6) „A to vítězství, které přemohlo svět, je naše
víra. ‚Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? To je ten, který
přišel skrze vodu a krev: Ježíš Kristus. Ne pouze skrze vodu křtu, ale i skrze krev
kříže; a Duch o tom vydává svědectví, neboť Duch jest pravda.“
3. Kruh: Třetí kruh je vítězství. (Ukažte třetí kruh.) Ne, že my porazíme
smrt, ale že Ježíš porazil smrt. Ježíš porazil smrt tím, že získal nový život. Kdo
uvěří Pánu Ježíši, že je Boží Syn, dostane nový život.
Co myslíte, nechá Satan, tento nový život být? Zmizí ze života hřích? Ne,
bude to ještě horší. (Nastřihněte kruh a stříhejte podélně na dvě půlky.) Bude nás
pronásledovat strachem. Znovu budeme dělat hříchy. Budeme mít
pochybnosti. Někdy onemocníme. Někdo se nám vysměje. Náš život bude
zase rozstřižený.
(Ukažte výsledek: dva spojené kruhy.) Ale výsledek bude úplně jiný. Nic nás
už od Boha neoddělí. Ježíš nás totiž nepustí. Ježíš bude hlídat ten nový život
v nás a nic nás z jeho ruky nevyrve. Každý, kdo dostane nový život, bude už
navždy s Bohem.
Jak se to může stát i ve tvém životě? Jak můžeš být navždy s Bohem?
Uděláme si takový pokus.
Kdo vládne smrtí? (Nechte děti odpovědět.) Satan. Čím nás ovládá a
rozkazuje? (Nechte děti odpovědět.) Strachem. Líbí se vám to? Jste s tím
spokojeni? Chcete si nechat rozkazovat? Chcete se bát? Chcete být otroky? Já
tedy ne.
Hra: Kdo se chce zlého zbavit, přineste svoje zbraně a hoďte je do ohně. Můžete také
přiložit dřevo, které vám vedoucí ukáží. Uděláme pořádný oheň a to zlé spálíme.
Udělejte velký oheň. Nechte ho rozhořet, ať se zbraně spálí. Všichni vedoucí hlídají
bezpečnost. Mějte již připravené kbelíky s vodou pro následující hru. Hodí se i pro zajištění
bezpečnosti.

Vyučování: To je velký oheň. Teď si představte, že bychom tam naházeli
všechno zlo světa. Jak velký oheň by vznikl? (Nechte děti odpovědět.) Všechno
na světě by hořelo, protože všechno je zasažené hříchem. Byl by to tak velký
oheň, že by ze země vzniklo peklo.
Proti zlu totiž nejde bojovat násilím. Když budeme bojovat proti zlu zlem,
vznikne větší zlo. Když budeme bojovat proti násilí násilím, vznikne více
násilí. Když budeme bojovat proti strachu strašením, vznikne víc strachu.
Když budeme přikládat do ohně, vznikne více ohně. Jak můžeme bojovat proti
ohni? Čím se hasí oheň? (Nechte děti odpovědět.) Vodou.
Hra: Tak to vyzkoušíme. Vaším úkolem je teď uhasit oheň. Máme tady vodu. Nesmíte
ale používat žádné nádoby. Budete vodu nabírat rukama a hasit oheň.
Postavte nedaleko (zhruba v úrovni laviček) kbelíky s vodou. Podle velikosti ohně bude
třeba 4–5 kbelíků vody. Vedoucí mohou pomáhat – budou třeba velké ruce. Záleží na vás
jestli povolíte nabírání do čepic, nebo do úst – hašení pak bude rychlejší.
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Vyučování: To dalo spoustu práce, uhasit oheň, co? Bojovat proti zlu dá
spoustu práce. S tím počítejte. Buď dáte Satanovi prostor a budete žít se
strachem. Nebo budete bojovat. Ale pak jste ve válce a pořádně se nadřete.
Nečekejte od života, že bude fér. Že hodným lidem se bude dařit dobře. Že
když budete dělat dobré věci, budete se mít hezky. Že když budete hodní,
budete mít klid. V žádném případě. Svět je uprostřed války. Satan bojuje proti
Bohu. A ve válce se co? Střílí. Ve válce se zabíjí, ubližuje, podvádí. Nečekejte
od Satana nic dobrého. Když budete proti němu, využije všechny možnosti být
proti vám.
Ale je tu pomoc. Voda hasí oheň. Víra hasí nepřátelství. Tak jako jste
nosili vodu, můžete přinést svůj život Pánu Ježíši. Není žádný jiný způsob, jak
bojovat se zlem. Všechno bojování udělal Pán Ježíš tím, že nezhřešil. Jediné
co můžeš udělat ty, je uvěřit Pánu Ježíši.
Pokud jsi ještě neprosil Ježíše o nový život, můžeš to udělat teď. Můžeš
přinést svůj život Pánu Ježíši, jako jste nosili vodu a vylít svůj život pro Pána
Ježíše, jako jste vylívali vodu. To je to vítězství, které můžeš získat. Víra v Pána
Ježíše. Stačí upřímně říci Ježíši: „Pane Ježíši, já ti věřím. Přináším ti svůj život
a prosím o nový život.“
Pokud jsi prosil Ježíše o nový život, tak nenech Satana, aby tě strašil.
Satan vládne smrtí a vládne strachem. Ale když jsi uvěřil v Ježíše, ničeho se
neboj. Nic tě totiž neoddělí od Boha. I když satan bude útočit, bude stříhat tvůj
život nůžkami, nic tě od Boha neoddělí. Neboj se, protože Ježíš říká: (Přečtěte
z Bible Jan 10,27) „a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé
ruky nevyrve.“
Svíčky: Oheň jsme uhasili. Ale to neznamená, že zůstaneme ve tmě. Bůh je
světlo a každému dává světlo. (Ukažte svíčku.) Může se to zdát malé, ale když
se budeš o světlo svého života starat, bude svítit čím dál jasněji. Boží světlo má
velikou moc a žádná tma ho neporazí. Ale o tom budeme mluvit zase další dny.
Teď budeme spolu, budeme zpívat a zatím přemýšlej nad ohněm, vodou a
novým životem.
Pokud bys potřeboval, aby ti nějaký vedoucí poradil, nebo se s tebou
modlil, můžeš přijít za ním a poprosit ho. Můžeš přijít teď nebo v čase druhé
večeře.
Dejte každému dítěti jednu svíčku (čajovou, nebo dortovou). Posaďte se
k ohništi a zpívejte. Oheň se velmi pravděpodobně znovu rozhoří, stačí přiložit suché
dřevo.
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DEN 3 – VÍTĚZSTVÍ NAD SMRTÍ
Den 3, nástup

Nástup: Vyspali jste se dobře? (Nechte děti odpovědět.) A víte proč je spánek
důležitý? (Nechte děti odpovídat.) Bez spánku nedokážeme fungovat. Nevyspalý
člověk nedokáže přemýšlet, dělá chyby, snadno se naštve nebo rozbrečí,
snadno onemocní. Kdyby to někdo opravdu přehnal, začal by mít halucinace,
nemohl by se hýbat a mohl by zemřít. Spánek je ještě důležitější než jídlo. Bez
jídla člověk vydrží i několik týdnů, ale bez spánku maximálně pár dnů.

Pomůcky:
Baterie do hodin

Každý člověk musí spát, a tak se každý člověk někdy musí spolehnout na
Boha. Musí si přestat všechno hlídat, kontrolovat a řídit. Musí se spolehnout
na Boha a spát. Spící člověk neví co se děje, neví, jestli se nestane neštěstí,
jestli nepřestane dýchat, jestli svět ještě funguje. Bůh dal lidem spánek, aby si
nemysleli, že všechno zvládnou sami.
Dneska budeme hledat, jak tedy zvládnout život, když musíme spát.
Modlitba.
Hodiny: Skupinkoví vedoucí přinesou hodiny a postaví se před děti. Všichni
se připraví vložit baterii do hodin (plusovou stranou napřed). Na signál
všichni najednou vloží baterii a odnesou hodiny pověsit zpět.
Rozcvička: …
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