
Табір для людей з особливими потребами «Знайдене щастя». 

Блаженні вбогі духом, бо їхнє Царство Небесне. 
Матвія 5:3

Дні з 21 по 26 червня 2012 року стали особливими та незабутніми 
для 50 неповносправних людей та 30 членів їх сімей. Адже саме у цей 
час відбувався літній табір для людей з особливими потребами під на-
звою «Знайдене щастя».

Темою для дизайну і оформлення табору було обрано український 
стиль. Під звуки українських пісень, волонтери, одягнені в націо-
нальні українські костюми, зустрічали гостей з короваєм та частували 
канапками з салом. Більшість гостей приїхали в вишиванках. І надалі, 
впродовж табору українська тематика повторювалась в театралізова-
них постановках за мотивами Біблійних притч. 

Заповіді блаженства, які Ісус проголосив в проповіді на горі, стали 
основою духовної їжі протягом біблійних уроків, ранкових слів підба-
дьорення, настанов, а також вечірніх проповідей. Біблійний курс для 
вивчення протягом табору розробили таким чином, що тема блажен-
ства – щастя, якого шукають всі, торкалась сердець і команди, і гос-
тей. 

Ранок, як це вже теж стало традицією, починався із зарядки під 
українську народну музику. Традиційно бездоганно працювала кухня, 
і відвідувачі радо йшли до столової, щоб підкріпити свої фізичні сили. 
Як і в попередніх таборах, бажаючі могли кататись верхи на коні. Для 

того, щоб наші гості краще познайо-
мились з темою уроків табору, з ко-
мандою і між собою, проводились загально табірні ігри, 
а команди розділили на хутори, і кожен житель хутору 
активно приймав участь в вечірньому житті табору: по-
казував свої таланти і вміння під час представлення 
хуторів.

Програма табору була розроблена таким чином, щоб у 
гостей, окрім участі в насиченій програмі, було достатньо 
вільного часу. І також, коли дозволяла погода, після ве-
чірньої програми ми всі дружно збирались навколо вели-
кого табірного вогнища, спілкувались, співали, дивились 
фото презентацію дня, слухали свідчення, пили чай з 
бутербродами.

Відгуки про табір є підтвердженням, що заду-
мане організаторами щорічне дійство мало успіх.



«Табір я чекав цілий рік, а він так швидко закінчився. 
Сподобалися біблійні уроки, на яких я більше пізнав Бога, 
програма, ігри і особлива дружня атмосфера. Цей табір 
для мене ніби рай на землі.» Ігор (неповносправний).

«Від перебування в таборі враження тільки позитив-
ні. Через любляче відношення до мене волонтерів, я піз-
нав благодать і терпіння Бога. Моліться, щоб я пізнав 
Ісуса Христа особисто.» Сергій (неповносправний).

«В таборі для неповносправних я вперше. Проводя-
чи з ними 24 години на добу я побачила реальні зміни в 
їхньому житті за неділю. Приїжджали в табір неповно-
справні з пустими очима повними смутку, апатії та 
відчаю, а від’їжджали щасливими, радісними, з просвіт-
леними очима від вивченого Слова. Коли ми прощалися 
з людьми вони плакали, що закінчився табір і благали 
запросити на наступний рік. Цей тиждень змінив моє 
серце і я зрозуміла, що християнин, який не служить 
іншим, швидко перетворюється в черствого і поцвілого 
сухаря». Світлана (волонтер).

Після заключного слова про Біблійну основу щастя, 
роздачі подарунків, обіймів та усмішок або й сліз табір 
було оголошено закритим. Так, і команда, і запрошені в 
табір залишали  табір наповнені враженнями, дружні, 
втомлені тілом і відпочилі душею. Але були люди, які зна-
йшли своє щастя, справжнє незмінне щастя в Бозі, бо в 
їхніх серцях відбулась переміна, яка підтвердилась молит-
вою покаяння. Були люди, які замислились про напрямок 
свого життя, і можливо пізніше вони приймуть рішення 
відкрити Господу двері свого серця, як це зробив Саша, 
який вдома покаявся після табору в 2011 році під назвою 
«Прийди додому», прийняв хрещення і тепер є частиною 
тіла Господнього. 

Церква стає ближчою для кожного по особливому в та-
борі, де її видно в дії, а через неї людина може побачити і 
її Голову – нашого Господа Христа Ісуса і Його любляче серце, яке готове прийняти і про-
стити кожного, хто вірою прийме Його любов і визнає Його своїм Господом і Спасителем.

Дорогі брати та сестри щиро дякуємо за ваші молитви і просимо продовжу-
вати молитися, щоб посіяне Слово Боже в свій час принесло рясний плід.

Сергій, Наташа та команда служіння неповносправним.


