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ВстУП

Кордони… Вони оточують нас змалечку. Спочатку 
це видимі межі: стінки дитячого ліжка, борти дитячого 
візка, кімнатні двері… Потім — «Цього не можна роби-
ти», «Ніколи не роби так», «Туди не можна ходити». Або: 
«Виховані люди завжди роблять так…», «Завжди мий руки 
перед їжею», «Коли заходиш у будинок, перевзувайся» та 
багато інших. 

Маленька людина росте, а з нею змінюються і кор-
дони. Деякі руйнуються, деякі стають непотрібними, але 
натомість виникають інші. Тепер дитина може ходити 
бавитися на вулицю або на інше подвір’я, але не може 
самостійно робити покупки. І так протягом усього життя: 
ми перетинаємо одні кордони — нас зупиняють інші. Одні 
кордони нас ваблять, кличуть, спокушують. Нам хочеться 
перетнути їх, зруйнувати. Вони заважають нам, здаються 
тісними, удушливими. Інші кордони лякають, ми навіть 
боїмося наблизитися до них. Ці кордони ми зміцнюємо 
та захищаємо. 

Так важко жити дитині, підлітку, юнаку чи дівчині 
в світі, що постійно змінюється. Важко зорієнтуватися в 
павутинні невидимих кордонів, парканів, мурів. Юна душа 
то потрапляє в капкани якихось жорстоких та безглуздих 
законів і правил, то опиняється в хаосі беззаконня. Кожна 
людина прагне свободи та безпеки. Але як зрозуміти, які 
кордони корисні, захисні, а які лише гальмують розвиток, 
заважають становленню особистості. 

Не можна жити без них — кордонів. З чого людина 
розпочинає, коли будує дім? Із креслення. Потім йде фун-
дамент, стіни, дах та решта внутрішніх робіт. Тож який 
будинок може бути без стін — тих кордонів, що відділяють 
затишок домашнього вогнища від зовнішніх примхливих 
погодних умов та стихійних лих. Якщо у твоєму будинку 
немає стін, значить, ти живеш на вулиці. Якщо твій сад 
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ВСТУП

не загороджує паркан, сусіди та перехожі забиратимуть 
твій урожай. Якщо в твоїй країні немає кордонів, то як 
зрозуміти, де живеш та чиїм громадянином ти є?

Ця програма немов маяк або вогні злітної смуги. Вона 
змушує людину замислитися над кордонами її життя, до-
помагає розібратися в багатьох питаннях, які бентежать 
молодь. Адже якщо так вагомо побачити і зрозуміти кор-
дони, які будує для нас сім’я, держава і суспільство, то 
наскільки важливіше побачити кордони, які подарували 
нам небеса. Господні кордони захищають нас від небез-
пеки, що чатує на нашу душу. Ця небезпека куди гірша 
за війну чи злочинність.

Любий наставнику! В тебе не вийде взяти цю програму 
та просто переказати її вихованцям, оскільки тобі дове-
деться замислитися, проаналізувати своє життя, побачити 
свій шлях та свої кордони. Зрозуміти свою боротьбу та свої 
невдачі. Ця програма не для зверхнього викладання, а для 
спілкування та передачі свого досвіду, своїх переконань, 
свого світогляду тим, кому це конче потрібно, — підліткам 
та молоді. 

Нехай Господь допоможе тобі в цій справі. Благосло-
вення та любов авторів цієї програми нехай зігріють тебе. 
І цього літа зміняться не тільки твої вихованці, твій табір, 
а й сам ти. 

Щасливої мандрівки!

Карина Мандро,  
м. Харків.
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Урок 1. 

тема: на старт!

 Мета: 
- вказати підліткам, що Бог подарував нам життя і за-

просив у «земну подорож»;
- пояснити, для якої цілі нам дана «земна мандрівка»;
- оцінити свою значимість як творінь, створених за подобою 

Божою.

% Золотий вірш: 
 «…Так говорить Господь: Ось Я даю перед вами дорогу 

життя…» (Єремії 21:8)1.

& Біблійний текст: 
  Вихід 2:1-10; 1:9, 15, 22.

 Обладнання: 
 Біблії, записники, картон, ножиці, маркери, булавки або 

шпильки.

1 Тут і надалі усі біблійні тексти наведені за перекладом проф. 
Івана Огієнка. Ви можете послуговуватися тими перекладами, які вам 
більше до вподоби.
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На старт!

Хід заняття
1. Вирішення організаційних питань.

2. Молитва.

3. Мотивація навчальної діяльності.
Роздайте картон, ножиці, маркери. Попросіть підлітків, 

аби кожен із них зробив свою іменну табличку, а саме: на 
картоні в стовпчик написав власне ім’я і навпроти кожної 
його літери зазначив певний епітет, який, на думку під-
літка, характеризує його особистість. Спонукайте молодих 
людей писати позитивні слова про себе.

Наприклад: О — особлива
  Л — лагідна
  Е — ерудована
  Н — найкраща
  А — активна
Нехай усі хлопці та дівчата прикріплять свої іменні таб-

лички за допомогою булавки чи шпильки до одягу, щоб у 
таборі кожен міг прочитати ім’я не знайомої йому молодої 
людини, а також його значення. Це допоможе швидше усім 
познайомитися і сприятиме створенню сімейної атмосфери, 
адже у родині до всіх звертаються на ім’я. 

Отож запрошуємо вас у подорож, під назвою «Табірне 
життя». 

Ласкаво просимо!

4. Вивчення нового матеріалу.
Усе наше життя — це, скажімо, подорож, яка розпо-

чинається з народження. Це мандрівка, що починається 
першим криком і закінчується останнім подихом; шлях, 
що провадить людину із колиски за її перильця — у зов-
нішній світ. 

Ми подорожуємо, хочемо того чи ні. Народження — це 
автоматично старт.
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Урок 1

Одного чудового дня вустами наших батьків Господь 
сказав: «Ласкаво просимо до цікавої подорожі, під назвою 
життя!»

Поставте підліткам запитання:
q Що таке життя? 
Нехай спробують дати визначення. Уважно вислухайте 

їхні відповіді, а потім підсумуйте.

Із біології ви знаєте, що життя — це властивість рос-
лин і тварин, яка пов’язана з ростом, живленням чи роз-
множенням. 

Життя — це союз душі і тіла. 
Життя — це кредит, позика у Бога на короткий час 

(Йова 1:21). 
Життя — це неосяжний Божий дар. Ми не можемо 

бачити його, відчувати чи посперечатися з ним.
Життя — це нестабільна, недовговічна річ. Вона є сьо-

годні, і її немає завтра.
Що приховує в собі життя?
Перший прем’єр-міністр Індії Джавахарлал Неру (1889-

1964 рр.), відомий також як Пандит (Учений) Неру, під час 
свого візиту у США виявив ініціативу зустрітися з Аль-
бертом Ейнштейном (1879-1955 рр.), одним із засновників 
сучасної теоретичної фізики, а також розробником кількох 
важливих фізичних теорій. Неру не відмовили поспілкува-
тися із такою шанованою і досить розумною людиною. 

Отож вони зустрілися і довго вели мову про політику, 
подорожі, розмовляли ще на багато інших цікавих тем, а 
потім Неру раптом запитав: «Містере Ейнштейне, я прий-
шов до вас, аби задати ось таке запитання: чи знайшли 
ви, в чому полягає ціль життя?»

Дайте молодим людям завдання написати, для чого 
живе людина на землі. 

Ймовірні відповіді: здобути освіту, створити сім’ю, по-
будувати дім, посадити дерево, народити дитину…

Kordon-u.indd   8 01.04.2010   10:11:06



9

На старт!

Підкресліть: так, все це правильно. Але чи лише для 
цього ми народжуємося у світ?

А тепер повернімося до зустрічі Неру з Ейнштейном… 
Після запитання, поставленого прем’єр-міністром Індії, 
великий вчений ніяково опустив голову і мовив: «Ні, я не 
знайшов, у чому ціль життя».

А ви коли-небудь задумувалися над ціллю вашого 
життя? 

Життя кожної людини, і вас зокрема, має ціль. Тільки 
ось питання полягає в тому, чи розумієте ви цю ціль? Для 
чогось Бог створив вас саме такими, якими ви є. Чоловіком 
або жінкою, хворим або здоровим, багатим або бідним, 
українцем або поляком, із темним волоссям або світлим, 
худим або ж гладким… 

Багато людей не можуть прийняти самих себе. Вони 
мріють про щось краще, але це не робить їхнє життя 
щасливішим. Часто вони порівнюють себе і своє життя з 
кимось із свого оточення і почуваються обділеними. Мож-
ливо, хтось вважає себе невдахою, адже постійно зазнає 
поразок, ще хтось думає, що він нікому не потрібний у 
цьому світі, а хто-небудь інший може додати, що він просто 
нездара, що заважає йому чогось досягнути у житті. Але 
якщо розглядати себе як творіння Бога, то ви приймете 
себе як унікальну особистість. 

Що ж для цього потрібно робити? І що для цього 
робить Бог?

Коли Бог хоче зробити щось велике, Він бере щось 
мале, приміром, дитя.

На вашу думку, які історичні події є визначними 
або ж, скажімо, великими? Війни, битви, революції, по-
встання, винаходи… Нам і на думку не спаде включити 
в перелік знаменних дат і переломних моментів в історії 
людства народження якогось немовляти. Яка користь світу 
від дитини? Вона ж така крихітна, безпорадна. Що може 
залежати від неї? Та Богові видніше. Він знає, що саме з 
немовлят виростають великі люди, від кроків яких згодом 
завмирає всесвіт.
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Урок 1

1809 року світ, затамувавши подих, очікував нових 
звісток про чергові військові перемоги Наполеона Бона-
парта. Цей чоловік був великим полководцем свого часу. 
Наполеон хотів підкорити весь світ, і до цього був дуже 
близьким. Люд здригався, чуючи про його амбіції, що 
стрімко зростали.

Але того ж 1809 року в усьому світі продовжували на-
роджуватися немовлята. Мало кому було діло до їхнього 
народження в той час, як Наполеон перекроював карту 
Європи. Та саме цього ж знаменного року в ґрунт були 
кинуті зерна великих змін. 1809 року народилися великий 
англійський поет Альфред Теннісон, шістнадцятий пре-
зидент США і творець американської демократії Авраам 
Лінкольн, а також російський прозаїк, драматург, поет, 
історик, фольклорист українського походження Микола 
Гоголь2.

Коли Бог хоче змінити хід історії, Він починає не з 
грандіозної битви, а з народження немовляти. Так Бог діяв 
завжди. Про це свідчить і одна з книг Біблії, котра розпо-
чинається з розповіді про народження дитини.

& Запропонуйте розглянути біблійний текст із книги 
Вихід 2:1-10; 1:9, 15, 22.

Боже піклування про дитину помітне вже на самому 
початку книги. З оповіді про немовля, котре вже при на-
родженні було приречене на смерть, бачимо, як Бог дивним 
чином спасає його від загибелі. 

Вихід 2:1-2. Наскільки небагатослівний опис цих по-
дій, настільки сповна ми можемо пройнятися відчуттями 
цієї матері-єврейки. У першому розділі книги Вихід зазна-
чається, що фараон, єгипетський цар, видав наказ, щоби 
кожного новонародженого хлопчика вкидали у річку (Вихід 
1:22). Та яка ж мати може погодитися усвідомлено позба-

2 Якщо вважаєте за потрібне, можете підшукати для уроку глибшу 
і ґрунтовнішу інформацію про цих людей.

Kordon-u.indd   10 01.04.2010   10:11:06



11

На старт!

вити життя своєї дитини? Серце жінки-єврейки, про яку 
розповідається, повстало проти жорстокого наказу. 

Хоча батьки Мойсея були залежні від свого земного 
правителя, вони водночас залежали і від Бога. А в Нього 
були інші плани щодо їхнього сина. Тому, довірившись 
Господу, батьки змогли подолати страх перед царським 
наказом і почали переховувати своє немовля упродовж 
трьох місяців. 

Вихід 2:3. Та настав час, коли переховувати дитину 
стало вже неможливим. Проте Бог досягає Своїх цілей 
навіть тоді, коли, на людський розсуд, усьому край, усе 
скінчено і зарадити нічим не можна.

Вихід 2:5. Ми ніколи не можемо осягнути розумом Божі 
дії. Вони для нас дивні. Одначе цікаво спостерігати, коли 
в твоєму житті або ж у житті твоїх друзів чи рідних вико-
нується Божа воля. На прикладі життєвої історії Мойсея 
ми можемо явно побачити виконання Божого задуму.

На перший погляд, дочка фараона нічого незвичного 
не робила. Вона діяла так, як завжди, заради свого задо-
волення. Та у цей час, навіть не здогадуючись і нічого не 
підозрюючи, вона стала інструментом для виконання Бо-
жої волі. Її рішення скупатися в річці, час, коли царська 
донька вирішила це зробити, — все відповідало Божій цілі 
стосовно хлопчика, який повинен був стати визволителем 
Його народу. 

Отже, дівчина побачила кошика, наказала, щоб його 
принесли до неї, і «…відчинила, та й побачила дитину, — ось 
хлопчик плаче…» (Вихід 2:6). Навіть плач дитини в цьому 
випадку мав визначену мету і не був даремним — він ви-
кликав співчуття в душі царської особи, яка, збагнувши, 
в чому річ, сказала: «…це з єврейських дітей!» (Вихід 2:6). 
Сестра, котра в цей момент із тривогою спостерігала, що 
ж буде далі з її крихітним братиком, отримала мудрість від 
Бога в такий критичний момент. Дівчинка наблизилася 
до доньки фараона і сказала: «Чи не піти й не покликати 
тобі жінку-мамку з єврейок, і вона годуватиме тобі дитину? 
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І сказала їй дочка фараона: «Іди». І пішла та дівчина, і по-
кликала матір дитини» (Вихід 2:7-8). 

Маленького Мойсея, абсолютно беззахисного, за на-
казом фараона повертають його матері, при цьому він 
перебуває під покровительством дочки фараона. З рідною 
матусею він залишався доти, доки не виріс. Опісля мати 
«…привела його до фараонової дочки, — і він став їй за сина. 
І вона назвала йому ймення Мойсей, і сказала: «…бо з води 
я витягла його» (Вихід 2:10). 

Господь діє усупереч людським законам: незважаючи 
на наказ фараона вбивати всіх новонароджених єврейських 
хлопчиків, Мойсей не тільки врятувався від смерті, але й 
потрапив прямісінько в палац самого фараона! Протягом 
цього часу «…навчений був Мойсей усієї єгипетської мудрости; 
був сильний у своїх ділах та словах» (Дії 7:22). 

Дивом врятований від смерті хлопчик виріс при дворі 
фараона. Маючи доступ до всіх єгипетських премудростей, 
він здобув освіту в найкращому «університеті» найвелич-
нішої імперії древнього світу. Він став прийомним сином 
фараона, у результаті чого мав усі привілеї та переваги. 

Головне завдання Мойсея полягало в тому, щоб роз-
повісти єврейському народові про Божу любов і вивести 
його з єгипетського полону.

Перш аніж це сталося, початок життєвого шляху Мой-
сея був підготовкою до вирішального моменту. 

Поставте запитання:
q Як ви гадаєте, в чому полягає ваше особисте завдання 

чи ваша місія у житті?

Ще до народження всі дні вашого життя, подібно до 
Мойсея, були сплановані Богом. Усвідомивши це, цар 
Ізраїлю Давид якось написав: «Господи, що таке людина, 
що Ти піклуєшся нею? Син людський, що — Ти думаєш про 
нього?» (Псалом 144:3). Ці слова свідчать про те, що їх 
писала людина, котра відчула на собі Боже піклування, 
яка знайшла в своєму житті зміст і ціль. 
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Висновок. Кожному з вас Бог подарував земний шлях 
завдовжки життя. Така собі транзитна подорож. І під час 
цієї мандрівки головним завданням є пізнати себе та Бога. Як 
сказав Ж. Круасан: «У кожному з нас ховається таємниця 
і скарб, який ми покликані відкрити». Якщо ви подиви-
теся на своє життя як дане вам від Бога, то ви знайдете в 
ньому зміст і ціль. 

V. Вивчення золотого вірша. 
Я, як твій наставник, хочу підбадьорити тебе: не бійся 

жити! Не бійся бути самим собою! Не бійся думати про 
свою значущість! Пізнай плани Бога щодо твого життя! 
Використай цю можливість, допоки твоїми поводирями є 
ті, які знають Бога! 

% «…Так говорить Господь: «Ось Я даю перед вами дорогу 
життя…» (Єремії 21:8).

VІ. Закріплення та узагальнення знань.
Дайте завдання намалювати «маршрут» життєвої подо-

рожі і позначити на ній найважливіші станції.
Закличте молодих людей знайти та зберегти себе і на 

дорозі життя не занапастити свою особистість! З цього 
приводу колись влучно висловився видатний український 
письменник Олесь Гончар: «Бережіть собори своїх душ».

Запропонуйте підліткам для роздумів художній лист 
Олени Медведєвої «Мода на тінь»3 (за бажанням можете 
роздрукувати кожному вихованцю).

3 Медведєва О.А. По цей бік неба. Листи улюбленій доньці. 
Літературно-художнє видання. — Рівне: ПП ДМ, 2009.
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мода на тінь
Ти народився ори´іналом, не помри копією!

Джон Мейсон.

Моя гарна Донечко! Коли настає вечір, я запитую себе: «А 
чи чула я сьогодні дитину? Чи бачила її? В чому вона виросла? 
Де спіткнулася, чи, бува, не поранилася? Чого нового навчила 
її саме я?» І ось після таких роздумів у мене виникло бажання 
розповісти тобі одну притчу, мною складену і пережиту. Як 
казку на ніч. Сподіваюся, вона тобі запам’ятається.

Мода з’явилася давно, відразу після створення світу. Один 
ангел одягнувся у гордість і пройшовся по небу. Багатьом це 
не сподобалося, але знайшлася третина ангелів, які захотіли 
бути схожими на нього. Мода на гріх зробила перший крок. 
Наступним був крок на Землю.

Перші люди не знали, що таке зло, бо скрізь, хай де вони 
є, їх оточував Бог. Та, власне, їх переконали в тому, що якщо 
вони смирення проміняють на непокору, то перестануть бути 
Чиєюсь подобою. І сталося саме так. Втративши Божий 
вічний образ, вони дістали смертний, грішно незмінний.

А в Бога ніколи не існувало моди. Він завжди творив 
ексклюзив та індивідуальність. Навіть сьогодні жоден 
грецький горіх не має собі ідентичних, найтендітніша голка 
завжди зеленої сосни не має аналога, в червоної мурахи не 
існує близнюка, не говорячи вже про людину та її душу. Цар 
вічності, Отець світів творить неповторність, мода ж, як 
правило, — потвору.

Індустрія моди, як радіація, проникає в кожен закуток 
людського буття, на подіумі вона виводить лише свої останні 
штрихи. Тільки ніхто не знає її закулісного життя. Хто 
керує її балом? Неважко здогадатися.

Тому, моя Дитино, коли ти захочеш бути схожою на 
когось, наслідувати чиїсь манери, спосіб життя чи мислення, 
— подивися на Христа. Він одягнений у шати переможця, а 
Його вічність — сонячна і золота! Уподібнюйся до Нього, і 
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тоді не втратиш себе. Наслідуй Його, і збережеш себе. Вчися 
у Нього бути красивою! Тоді залишишся єдиною.

 А мода? Вона тінню йтиме поруч, не маючи змоги 
перейти тобі дорогу чи наздогнати. Адже що зможе вона 
запропонувати тобі і показати, коли ніколи не мала власного 
обличчя? 

VII. Молитва.
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тема: Усе легально

 Мета: 
- пояснити, що таке зони комфорту і чому нам неприємно, 

коли в ці зони хтось втручається;
- показати, що Ісус є Тим, Кого ми можемо впустити в 

будь-яку зону, бо Він нічого не забирає, лише віддає;
- спонукати вихованців довіряти Ісусові в будь-якій ситу-

ації. 

% Золотий вірш: 
 «…Ти єдиний, о Господи, даєш мені жити безпечно!» 

(Псалом 4:8б).

& Біблійний текст: 
 Луки 7:37-50.

 Обладнання: 
 Біблії, записники, картки з зазначеними зонами.
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Хід заняття
I. Вирішення організаційних питань.

II. Молитва.

III. Мотивація навчальної діяльності. 
Нехай наставники на 2-3 хвилини поміняються гру-

пами. 
«Чужий» наставник розпочинає біблійний урок влад-

ним та твердим голосом, немов «суворий вчитель». Після 
перших вступних фраз приходить справжній наставник 
групи і запитує: 
q Як ви почувалися, коли несподівано, без попередження 

та вашого відома прийшов інший наставник?
Вислухайте відповіді ваших вихованців.
Ймовірна реакція: А хто він такий? Він чужий! Чому він 

тут керує? В нього є своя група! Що він хоче від нас?

Висновок. Вам, напевно, стало не по собі, коли на 
вашу облаштовану душевну територію нелегально вторгся 
«чужий». Ваша реакція зрозуміла, адже щодня ми спосте-
рігаємо подібні життєві ситуації. 

Вкажіть проблемну ситуацію:
q ЯК ЛЮДИ ПОВОДЯТЬСЯ В МЕТРО ЧИ У ПЕРЕ-

ПОВНЕНІЙ МАРШРУТЦІ?
Ймовірні відповіді:
- нерухомо стоять або сидять;
- роблять байдужий вираз обличчя;
- стоячи поряд, не дивляться один на одного;
- читають газету чи книгу.

q ЧОМУ ЛЮДИ ТАК ПОВОДЯТЬСЯ?
Ймовірні відповіді:
-  навколо чужі люди, котрі їх не цікавлять;
- кожен зосереджений на собі.
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 гра
Поставте разом із вашими вихованцями ілюстративну 

постановку на тему «Як люди поводяться у метро або у 
переповненій маршрутці». Розсадіть підлітків так, немовби 
вони їдуть у громадському транспорті, самі займіть місце 
водія (можете сісти обличчям до групи, аби бачити все, що 
діється), давайте завдання, наприклад: реакція пасажирів під 
час тисняви; як поводяться пасажири у напівпорожньому 
транспорті; як реагує людина, якій наступили на ногу у 
маршрутці тощо. Нехай молоді люди застосують усі свої 
акторські здібності і зобразять те, що ви їм кажете. Потім 
обговоріть.

IV. Вивчення нового матеріалу.
Коли ми приходимо туди, де є багато не знайомих нам 

осіб, то чомусь, зазвичай, займаємо місце на певній відстані 
від них. У кав’ярні найохочіше сідаємо за вільний столик, в 
автобусі чи трамваї, якщо можливо, також обираємо вільне 
місце, в парку займаємо порожню лавку, а не підсідаємо 
до чужої людини. Чому?

Запропонуйте підліткам розіграти таку сценку: ви си-
дите у парку на лавці і до вас підходять по черзі: 1) мама; 
2) товариш; 3) чужа людина.

Поставте запитання:
q На якій віддалі ви дозволите їм сісти? 
Спробуйте позначити межі, яких ці особи не мають 

права переступити, аби ви не почувалися незручно.
 
Підсумуйте. Напевно, мама зможе сісти найближче, і ви 

не почуватиметеся кепсько. Вона може спокійно торкатися 
до вас: голубити чи ніжно тримати за руку. Товариш також 
може сісти близько, проте, мабуть, ви не дозволите йому 
притулятися до себе, за винятком дуже близького друга. 
Незнайома людина повинна сісти на відстані не менше 
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одного метра, інакше назріє негарна ситуація. Найліпше, 
якщо ця людина вибере іншу лавку.

Висновок. Отже, людина окреслює навколо себе певні 
зони: що ближча їй інша особа, то ближче до себе її можна 
підпустити. Загалом, ми над цим не замислюємося, проте 
неусвідомлено таки дотримуємося цих правил. Іноді людина 
з погано розвинутим відчуттям цих меж, розмовляючи, під-
ходить надто близько, відтак ми автоматично відступаємо на 
крок назад. У ситуації, коли хтось «нелегально переходить 
кордон», почуваємося погано, незручно і дратуємося. Це 
частина захисної системи людської особистості.

Розгляньте зони, запропоновані нижче. Обговоріть, 
провівши бесіду.

Зона 1. Прихована інтимна зона (0-15 см). Так близько 
допускають лише найрідніших, тих, хто має право вас обій-
няти, поцілувати, доторкнутися до вас…

Зона 2. Інтимна зона (15-45 см). Тут перебувають 
найкращі друзі, з якими ви близько сидите при розмові, ше-
почетеся...

Зона 3. Персональна зона (46 см -1,2 м). Розмови на 
офіційних прийомах, у закладах громадського харчування 
(кафе, кав’ярні, ресторани)...

Зона 4. Зона спілкування (1,2 м — 3,6 м). Спілкування 
на весіллі з незнайомими, в магазині, на зупинці, в потязі і 
т.д. ...

Зона 5. Відкрита зона (понад 3,6 м). Лектори, ведучі 
на сцені…

Примітка. Розповідаючи про зони комфорту, за-
стосуйте наочність. Виготовте метр (із тканини чи 
картону), на якому позначте межі кожної зони. На 
прикладі себе і ваших дітей покажіть де яка зона.
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Проведіть обговорення, поставивши такі запитання:
q Коли ми впускаємо людей із більш віддаленої зони в 

ближчу щодо нас?
Ймовірна відповідь: Коли ми почуваємося безпечно у 

розмові з цією людиною, знаємо її або ж довіряємо їй.

q А чи знаєте ви людину, котра будь-кого впускає в 
свою найпотаємнішу зону комфорту? 

& Для отримання відповіді запропонуйте розглянути 
біблійний текст Луки 7:37-50.

Жінка, яку суспільство відкинуло, дуже близько піді-
йшла до Ісуса. Він же, незважаючи на це та на те, що вона 
зовсім чужа Йому, впустив її у свою зону комфорту. Ісус 
гарно та люб’язно повівся з нею, ба навіть заступився за 
грішницю, з якою ніхто не хотів мати і справи. 

q Які почуття виникають у нас, коли хтось чужий 
вторгається у нашу зону комфорту?

Ймовірна відповідь: Нам не приємно, коли чужі люди 
вторгаються в нашу зону комфорту.

q Чому ми не можемо, подібно до Ісуса, будь-кого 
впускати в нашу зону комфорту? 

Ймовірна відповідь: Коли ми впускаємо людей у свою 
зону комфорту, то віддаємо їм частинку себе. Саме тому 
ми не підпускаємо до себе близько велику кількість людей, 
адже нас на всіх не вистачить.

q Чому Ісус міг це зробити? 
Ймовірна відповідь: Тому що Він прийшов давати лю-

дям, а не забирати. Христос не забирає нічого, крім гріхів. 
Що ближче ставала до Нього людина, то більше Він міг 
їй дати. 
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q На вашу думку, чому ця жінка підійшла саме до Ісуса, 
а не до когось іншого, наприклад, до священика? 

Ймовірні відповіді:
- Ми боїмося осуду з боку інших людей. 
- Можливо, ми не хочемо, щоб інші бачили нас такими, 

якими ми є насправді.

Висновок. Перед Ісусом нам не потрібно видаватися 
кращими, ніж ми є. Він приймає та любить нас такими, 
якими ми є. Він не ставить у спілкуванні з нами межі, за 
які ми не можемо перейти. Його зона комфорту — доступна 
і відкрита для нас повсякчас. Ми завжди можемо спілку-
ватися з Ним. Одначе, знаючи, що наша зона комфорту 
така чутлива до «чужинців», Він не вривається насильно. 
Навпаки, Христос чекає, коли запросимо Його у свою зону 
комфорту, коли ми Йому легально, законно, дозволимо 
увійти. Це підтверджує такий текст із Біблії: «Ось Я стою 
під дверима та стукаю: коли хто почує Мій голос і двері 
відчинить, Я до нього ввійду…» (Об’явлення 3:20).

V. Вивчення золотого вірша. 

% «…Ти єдиний, о Господи, даєш мені жити безпечно!» 
(Псалом 4:8б).

Варто ще раз підкреслити, що з Господом ми можемо 
не боятися чужих вторгнень у нашу зону комфорту. 

VІ. Закріплення та узагальнення знань.
Запропонуйте підліткам свідоцтво Наталії Давиденко. 

Дев’ять років тому я жила так, як усі, робила те, що 
всі вважають нормальним: курила, вживала алкоголь, лаялася. 
Нічого поганого, звісно, я в цьому не бачила. Проте одного 
разу все змінилося. 
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Колись я стояла у натовпі тих, хто заохочував до бурх-
ливого сучасного молодіжного життя, тепер я перебуваю на 
протилежному боці, там, де панує тверезий розум, вільне від 
брудних розваг серце і гарні наміри. Як ви вже зрозуміли, ці 
зміни відбулися тому, що одного разу я ризикнула і в свою 
зону комфорту підпустила зовсім не відому мені Особу — 
Ісуса Христа. Згодом через Біблію я познайомилася із Ним 
ближче, Він потрохи змінював мої пріоритети, звички, навіть 
мою мову. Тепер ми дуже близькі друзі. Шкода, але деякі мої 
приятелі не зрозуміли мій вибір і відцуралися від мене, дехто 
із знайомих крутив пальцем біля скроні, коли дивився в мій 
бік, мовляв, була нормальна дівчина, а ким стала — «штун-
дою»… Та я не вважаю це втратою, бо тепер маю значно 
більше друзів.

Якось я зауважила за собою, що мені дуже щемить сер-
це, коли бачу людей, які зловживають оковитою. Пізніше 
я зрозуміла, що у такий спосіб через мої почуття до мене 
говорив Ісус, аби я впустила цих людей у свою зону комфор-
ту. Для багатьох вони — найпослідущі люди, затяті пияки, 
нікчеми, волоцюги… Для мене ж вони стали дорогими та 
рідними. Вже минуло два роки, як я присвятила своє життя 
цим людям. Мабуть, ви думаєте, що я справді божевільна. 
Скажу вам певно — я не божевільна, а в Бозі вільна: вільна 
від шкідливих звичок, лайливих слів, недоброзичливих думок, 
пересудів, зневажання інших… Ті люди, яких я колись нізащо 
не підпустила б до себе, тепер оточують мене, і я не по-
чуваюся пригнічено. Навпаки, радію від того, коли бачу, що 
вони перестають пиячити, намагаються говорити ввічливі 
слова і творити добро.

Хіба ж не диво, коли серед терену виростає квітка, 
коли у чорній душі з’являється біле тло? Я полюбила цих 
людей так само, як колись полюбив мене Христос. Невже 
ж я можу сидіти скаливши руки і нічим не віддячити Йому, 
коли Він простив мені усі мої провини, про які мені й соромно 
згадувати? 
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Обговоріть свідоцтво, поставивши таке запитання: 
q Чому Наталія може впускати у свою зону комфорту 

таких не зовсім приємних людей? 
Ймовірна відповідь: Після того як Наталія впустила у 

свою зону комфорту Господа Ісуса, то вона перестала че-
кати чогось від людей, а навпаки, готова віддавати іншим 
частинку небесної любові. 

VII. Молитва.
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тема: Фейс-контроль

 Мета: 
 - пояснити підліткам, що таке етикет;
 - допомогти зрозуміти, що виконання встановлених правил 

є важливим для кожної людини;
 - спонукати дотримуватися кордонів етикету і гарною 

поведінкою прославляти Бога.

% Золотий вірш: 
 «Хіба ви не знаєте, що ваше тіло - то храм Духа Свя-

того, що живе Він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви 
не свої?» (1Коринтян 6:19).

 Обладнання: 
 Біблії, записники, необхідний одяг, ідентифікаційні картки 
для кожного вихованця.

Хід заняття
I. Вирішення організаційних питань.

II. Молитва.

III. Мотивація навчальної діяльності. 
Заздалегідь підготуйте ідентифікаційні картки кожного 

вихованця з його справжньою фотографією (якщо маєте 
таку можливість) або ж «смайликом». 
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Під «ідентифікаційною карткою» мається на увазі 
умовний паспорт з фото та особистою інформацією про 
вихованця. Якщо немає можливості зробити справжнє 
фото, то попросіть своїх вихованців, аби за день до цього 
уроку вони виготовили «смайлик», який характеризував би 
їх та їхній настрій, а потім цей «смайлик» прикріпіть до 
ідентифікаційної картки.

Коло входу до приміщення, де відбуватиметься урок 
(якщо на природі, то перед початком уроку), ідентифікуйте 
вихованця відповідно до його «зображення» на картці і про-
пускайте, якщо емоції на обличчі відповідають зображенню 
на картці. (Можете свідомо когось затримати, щоби потім 
при обговоренні зробити певні висновки).

IV. Вивчення нового матеріалу.
Коротко обговоріть пройдений фейс-контроль (з англ. 

дослівно — перевірка обличчя; обмеження входу, вибіркова 
відмова в обслуговуванні відвідувачів (клієнтів), які не від-
повідають певним критеріям щодо зовнішнього вигляду), 
поставивши такі запитання:
q Що сьогодні стало на заваді звичному проходженню 

біблійного уроку? 
q Кому, скажімо, нелегко було потрапити на урок 

(маючи на увазі невідповідність між зображенням на 
картці та виразом обличчям)? 

У стародавні часи (близько 483-471 рр. до н.е.) одна 
людина потрапила на подібний фейс-контроль, котрий, 
щоправда, проходив на рівні держави. Давайте дізнаємося, 
яким же був результат.

& Запропонуйте вихованцям для ознайомлення біб-
лійний текст, записаний у другому розділі Книги 
Естер.

Проведіть обговорення, поставивши такі запитання:
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q Чому Естер змогла вибороти перше місце у так зва-
ному конкурсі краси? 
q Що отримала Естер як переможниця фейс-контролю 

(якщо говорити сучасною мовою)?
q Де нам доводиться проходити подібний контроль?

Сьогодні ми говоритимемо про етикет. Що ж це за 
поняття? Етикет — слово французького походження, що 
означає манеру поводження. До нього відносяться правила 
чемності і ввічливості, прийняті в суспільстві. Тлумачний 
словник чужомовних слів в українській мові дає таке ви-
значення етикету: «Зведення норм поведінки, порядок дій 
і правила чемності при дворах монархів, титулових осіб 
(придворний етикет), а також у дипломатичних колах». 
Простіше кажучи, етикет — це правила поведінки у пев-
ному місці. Якщо конкретніше, то сюди входить охайний 
зовнішній вигляд, природна поведінка, гідні манери... 

Та чи часто ми діємо згідно з етикетом? Так, ми багато 
чого знаємо, прагнемо й іншим передати свої знання, але 
чомусь украй рідко застосовуємо здобуті уроки на практиці. 
Коли справа доходить до того, аби обґрунтувати власний 
стиль одягу чи обстояти манеру поведінки, ми частенько 
не знаємо що сказати. Це зумовлено тим, що легше пливти 
за течією і не задумуватися над тим, що робиш. Звісно, 
нерідко молоді люди виправдовують свій стиль одягатися 
так, а не інакше, належністю до тієї чи іншої субкультури 
(готи, панки, емо тощо). Стиль одягу таких субкультур, 
зазвичай, кричущий і йде врозріз із будь-якими встановле-
ними правилами. Візьмімо, наприклад, стиль casual (кежуел; 
з англ. — неакуратний, несерйозний, легковажний).

Цю особливу манеру одягатися ввела у моду «продви-
нута» молодь мегаполісів. Стиль кежуел не визнає ніяких 
правил і заборон. Він пропагує навмисну недбалість, поєд-
нання непоєднуваного і наплювацьке ставлення до традицій 
носіння одягу. Для кежуел немає нічого простішого, ніж 
на рвані джинси одягнути балетну пачку, а до спортивної 
майки з капюшоном причепити брошку з оксамитовою 
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квіткою. Casual style заохочує незвичні поєднання квітів і 
нагромадження яскравих аксесуарів.

Можливо, хтось із вас сповідує принципи життя якогось 
із вищезгаданих чи якихось інших молодіжних рухів. Ми 
в жодному разі не хочемо принизити вас чи налаштувати 
інших проти вас. Це добре, що ви маєте власні вподобання 
і прагнете самовиразитися. Проте у всьому є певні межі, 
точніше, кордони. 

Як ви гадаєте, чи змогла б молода людина з ірокезом 
на голові, кільканадцятьма сережками по всьому обличчю 
та в строкатому одязі увійти на прийом до президента? 
Звичайно, ні. Адже для цього є дрес-код (з англ. — кодекс 
одягу; форма одягу, яку вимагають при відвідуванні певних 
заходів, організацій, закладів). Виправдати свій стиль одягу 
і манери поведінки субкультурою найпростіше. Та цього не 
достатньо для того, аби відвідати той чи інший захід, який 
має зовсім інше на меті. В кращому випадку вас просто 
гарно попросять залишити приміщення. 

Отож відмінити будь-які кордони щодо одягу у подіб-
них ситуаціях буде просто безглуздо. Виходом у цьому 
слугуватиме дотримання правил етикету. Не забувайте, що 
людину зустрічають за одягом — так, на жаль, побудований 
наш світ. Тож на це потрібно зважати. 

Звичайно, не подумайте, що одягатися модно, стиль-
но — це погано. Навпаки, якщо ви маєте можливість 
вбиратися у вишуканий одяг, то робіть це і діставайте від 
власного вигляду насолоду. Одначе не забувайте, що все 
що надміру, споруджує мур навколо вас. Наприклад, чи 
підійдете ви просто по-товариськи поспілкуватися із пред-
ставником «золотої» молоді. Звісно, ні. Тому що між вами 
постане «фінансовий» бар’єр, а звідціля і невідповідність 
у системі цінностей.

Проте необов’язково потрібно дорого вдягатися, аби 
справити гарне враження на незнайомця. Варто лишень зі 
смаком підібрати одяг, зробити зачіску, яка вам личить, а 
також бути охайним, ввічливим і манірним. Культурна лю-
дина не дозволить собі вийти на публіку невмитою, непри-
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чесаною, неохайною. І одяг, і взуття завжди повинні бути 
чистими, доглянутими. Якщо у вас є можливість привести 
себе в порядок (наприклад, є гаряча вода, гребінець і т.п.), 
а ви ходите «зачуханим», це неповага до інших з вашого 
боку. Не дивуйтеся тоді, що від вас відвертатимуться люди. 
Відомий письменник А.Чехов колись сказав: «У людини 
все повинно бути чудовим: і одяг, і душа, і думки».

& Розгляньте біблійні тексти: Буття 3:21; Вихід 28:2, 
28:4. Зауважте, що Сам Бог дав одяг людині.

У тому, щоб робити себе привабливим, гріха немає. Тут 
потрібно зважати на мету: викликати заздрість в інших чи, 
може, просто відчути, що ваше вбрання віддає шану Богові 
— першому Кутюр’є (модельєр; спеціаліст у виготовленні 
моделей одягу) у світі. 

Запропонуйте підліткам на власний розсуд одягнути 
людину, яка йде:

m в гори;
m в інститут на лекцію;
m на ділову зустріч;
m в церкву;
m на зустріч із друзями.
(Заздалегідь подбайте, аби у вас були приготовлені 

всі необхідні речі. Або ж ви можете спеціально придбати 
паперові ляльки з одягом різних стилів і дати завдання 
вихованцям одягнути ці ляльки відповідно до запропо-
нованих заходів).

Від цього завдання перейдіть до ознайомлення з різ-
ними стилями. Поставте підліткам такі запитання:
q Які ви знаєте стилі одягу? 
q Яким ви надаєте перевагу? Чому?

Пропонуємо кілька поширених стилів одягу. (Назвіть і 
розтлумачте ті, що, на вашу думку, найбільш відомі). 
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Вамп — одяг із відкритими плечима, часто плечі видно 
через прорізи в рукавах, нижче може проходити волан.

Вінтаж (Vintage-Look) — романтичний стиль одягу, 
для якого характерні одяг і аксесуари, неначе зі скрині 
бабусі.

Гарсон — строгий «чоловічий» стиль у жіночому одязі, 
для нього характерні костюм-смокінг, пальта і піджаки 
чоловічого крою.

Гвардійський — строгий, схожий на військову уніфор-
му, одяг.

Диско — для цього стилю одягу характерне все блис-
куче: «металеві» тканини, люрекс, лелітки, мішура, стрази 
і т. п.

Едвардіанський — для нього характерні акуратні одно-
бортні закриті піджаки, жилети, вузькі брюки, казанки і 
хусточки в нагрудній кишені.

Етнічний — тканини, забарвлення, орнаменти і прикра-
си орієнтовані на прикраси і орнаменти етнічних народів 
даної місцевості.

Звібел — багато шарів одягу, що видніється один з-під 
одного.

Козачок — стиль, заснований на елементах козачого 
костюма, з комірами-стійками, хутряними підпушеннями, 
застібками з перекидними петлями.

Камуфляж — одяг із тканин з маскувальним малюн-
ком.

Кантрі — класичний британський невимушений стиль 
в одязі, для нього характерні шерстяні матеріали — твід 
традиційних забарвлень «гленчек» і «шотландка».

Коледж — спортивно-охайний стиль одягу, блузи со-
рочкового крою, строгі плаття з білими комірцями, спідниці 
в складку, блайзери і трикотажні двійки.

Координати (Coordinates) — різні матеріали або пред-
мети одягу, що координують один з одним за кольором, 
малюнком, фактурою і т.п.
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Мілітарі, або військовий, — стиль як у чоловічому, так 
і в жіночому одязі, подібний до військової уніформи, має 
сіро-зелене або оливкове забарвлення.

Морський — одяг для спорту і відпочинку, в основному, 
в біло-синій гамі, для цього стилю одягу характерні темно-
сині блайзери, золоті ґудзики, білі брюки, кашкети і т.п.

Недбалий — цей стиль має легку недбалість і склада-
ється, в основному, з універсальних елементів, що добре 
комбінуються з будь-яким одягом.

Оверсайз (Oversize-Look) — стиль, в якому прийнято 
носити речі більші на кілька розмірів.

Овер/андер (Over/Under Look) — стиль одягу, що ком-
бінує різні прості елементи одягу, наприклад, плаття за-
вдовжки до литок і вузькі брюки.

Оп-арт — для цього стилю характерні геометричні, 
абстрактні орнаменти, яскраві, насичені, контрастні ко-
льори.

Пуританський — стриманий, лаконічний, непомітний 
акуратний стиль одягу.

Ретро — використання в модифікованому вигляді еле-
ментів модних напрямів минулого.

Романтичний — стиль одягу, який характеризується 
використанням рюш, воланів, довгих летючих платтів із 
набивних бавовняних тканин із верхом, що обтягує.

Сафарі, або колоніальний, — спортивний стиль, ха-
рактеризується використанням легких стійких до зносу 
тканин бежевого, коричневого кольорів і кольору «хакі», 
безліч накладних кишень зі складкою посередині, клапани 
і погони.

Спортивний одяг (Sportswear) — вільний одяг, що не 
утруднює рухи, призначений для повсякденного носіння 
і для відпочинку.

Фольклорний — стиль, що вбирає в себе елементи на-
ціональних костюмів всього світу і поєднує їх у новому 
цілому.
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Проведіть бесіду:
q Для чого нам потрібно знати про різні стилі одягу? 
Висновок. В одязі, так як і в поведінці, повинна виража-

тися культура людини. Від її вбрання залежить і враження, 
яке вона справить на інших, особливо при першій зустрічі. 
Нерідко з того, як людина вдягнена, можна багато дізна-
тися про її характер та внутрішній світ. Часто наш одяг 
впливає не лише на оточуючих, але й на нас самих, на 
наш настрій і манеру поведінки. Неодноразово одяг стає 
продовженням, частиною людської особистості. Змінюючи 
вбрання, можна стати іншою людиною. Наприклад, вій-
ськова чи будь-яка інша форма дисциплінує, стриманий 
діловий костюм налаштовує на працю, а вечірня сукня 
покращує настрій, створює відчуття свята. 

За часів Старого Заповіту одяг інформував про те, ким 
є людина в суспільстві. 

& На підтвердження цієї думки розгляньте нижчевка-
зані біблійні тексти (виберіть два чи три посилання, 
які, на ваш розсуд, найвлучніші):

2 Самуїлова 13:18 — одяг дочки царя; 
1Царів 22:10 — одяг царя; 
1Царів 22:30 — одяг воїна, одяг царя; 
Левит 13:45 — одяг хворого на проказу; 
Єремії 10:9 — одяг людей мистецтва; 
Матвія 3:4 — одяг одного з пророків; 
Буття 37:3 — одяг улюбленого сина.
 
Отже, одяг відображав статус людини, її суспільне та 

соціальне становище, а також передавав її внутрішній стан. 
Подібно і в теперішній час одяг криє у собі певну інфор-
мацію про людину та формує думку оточуючих про неї.

Якщо в давні часи стиль одягу видозмінювався, в основ-
ному, в залежності від соціального статусу, то в сучасному 
світі він залежить від того, де у відповідний момент пере-
буває людина.
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Якщо потрібно, розгляньте вплив кольорів на людей.

Офіційно навчають, що такі кольори, як чорний, білий, 
бежевий, сірий, прийнятні для серйозної та елегантної 
людини, спрямованої на роботу.

Такі теплі кольори, як жовтий, рожевий, світло-зелений, 
характеризують людину, спрямовану на стосунки та почут-
тя, відповідно, підсвідомо викликають доброзичливість.

Синій колір діє нейтрально. Про нього іноді говорять, 
як про царський колір. На офіційні зустрічі безпомилковим 
є вибір синього або чорного кольорів.

Чорно-біле поєднання є авторитарним.
Зелений колір створює відчуття свіжості та життя.

Поставте запитання:
q Як ви гадаєте, що ще може негативно вплинути на 

думку оточуючих про вас?
Ймовірна відповідь: Моя поведінка.

q Як гадаєте, аби ваша поведінка справила гарне 
враження на інших, які поради отримали б, якби 
звернулися у салон «Світ ввічливості»?

Один невідомий автор зауважив: «Підступна річ куль-
тура спілкування: присутність її не помітна, а відсутність 
помічаєш одразу».

Вміння гарно поводитися — це такий же спосіб виявити 
повагу до оточуючих людей, як і охайний одяг, ввічливість 
і тактовність у розмові. 

Запам’ятайте прописні істини: 

m Завжди потрібно вставати, щоби привітати когось.

m Зазвичай, підводяться, якщо до групи приєднується 
нова людина. Але при великій кількості людей встають 
для привітання лише ті, хто найближче сидить до при-
булого.
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m Коли в приміщення входить жінка, чоловік встає.

m Молодший за віком повинен дати дорогу старшому, 
підлеглий — начальнику, чоловік — жінці.

m Розмовляючи з кимось, стежте за тим, щоби не по-
вернутися спиною до когось, хто перебуває поруч.

m Не відмовляйтеся зіграти на інструменті, заспівати чи 
розповісти щось, якщо вас просять, а ви дійсно можете 
це зробити.

m За столом потрібно сидіти прямо, не обпиратися на 
стіл ліктями. Якщо провести лінію від підборіддя вниз, 
то вона повинна дотикатися до краю столу. 

m Сидячи на стільці, не потрібно розгойдуватися, сідати 
на край.

m Сідати та вставати зі стільця потрібно, не створюючи 
шуму. Стілець не рухають по підлозі, а переставляють, 
тримаючи за спинку.

m Хода не повинна бути в’ялою, але не варто й роз-
махувати руками і робити широкі кроки. Найкращий 
варіант — розмірені рухи, пряма осанка. 

m Завдавши комусь незручності, варто вибачитися. 

m У відповідь на вибачення потрібно відповісти: «Не 
хвилюйтеся», «Нічого страшного».

m Вітає: молодший — старшого; співробітник — керів-
ника; чоловік — жінку.

m Спочатку повідомляють ім’я людини, якій надають 
перевагу відповідно до віку чи статусу: «Дозвольте Вам 
представити…»

m Обов’язково потрібно вимикати мобільні телефони на 
уроках, на прийомі у лікаря, в театрі, місцях релігійного 
поклоніння, під час важливих зустрічей.
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m Руку подає: жінка — чоловіку; старший — молодшому; 
той, хто займає «більш високе становище», умовно 
кажучи, тому, хто займає «нижче становище».

m Якщо ви перебуваєте серед людей, які старші за вас, 
то варто бути більш стриманим, тактовним, аніж серед 
людей свого віку.

m У розмові повинні використовувати ті жести, котрі під-
креслюють вашу впевненість, доброзичливість, витрима-
ність, але не агресивність, неповагу чи хвилювання. 

Висновок. Згодіться, що з ввічливими людьми куди 
приємніше спілкуватися, аніж з грубіянами. Пригадайте 
Ісуса Христа. Певно, це Єдина Особа, Котру можна на-
звати Взірцем етикету. Незважаючи на те, що Ісус не мав 
ані вишуканого одягу, ні престижної освіти, Його можна 
було зустріти і у вищих колах, і серед простого люду. Він 
не був суперзіркою, проте навколо Нього завжди збиралися 
натовпи, Він не носив брендового одягу, проте сидів разом 
із багатими людьми. У чому ж секрет Його успіху у спіл-
куванні з представниками різних прошарків суспільства? 
А в тім, що протягом усього свого життя Ісус Христос на-
слідував один-єдиний стиль як в одязі, так і в поведінці. 
Пропонуємо і вам його наслідувати. Він має назву «просто-
та». Ні, не та простота, під якою криється справжнісінька 
невихованість і безкультур’я, а та, яка не вимагає чогось 
надміру, а вдовольняється тим, що є; та, що не цурається 
бідних і знаходить спільну мову з багатими; та, що може 
простягнути руку допомоги як ворогові, так і приятелеві; 
та, що випромінює любов і доброту. У стилі простоти ви 
завжди йтимете в ногу з часом, ви завжди будете модними, 
адже все геніальне — просте.

V. Вивчення золотого вірша. 
Поясніть підліткам, що наше тіло, згідно з Біблією, є 

храмом Самого Бога. Нехай пригадають будь-який храм. 
Там усе витончене, красиве, натхненне. Якщо такими спо-
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руджують прості будівлі, то яким же повинен бути храм 
усередині нас? Звісно, найкращим, таким, у якому було б 
приємно перебувати Святому Богові. 

% «Хіба ви не знаєте, що ваше тіло — то храм Духа Свя-
того, що живе Він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви 
не свої?» (1Коринтян 6:19).

VІ. Закріплення та узагальнення знань.
Урок інформаційно насичений, тому пропонуємо лише 

підкреслити ті моменти, які, на вашу думку, найважливіші 
для вашої групи.

VII. Молитва.
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тема: роЗмиті кордони

 Мета: 
- пояснити підліткам, що таке гріх; 
- показати, що у Бога є чіткі критерії щодо гріха, на відміну 

від людських розмитих кордонів, і що вони не змінюються 
з плином часу;

- пояснити, що людина завжди пожинає те, що сіє у жит-
ті, та спонукати робити правильний вибір.

 
% Золотий вірш: 

 «Немає людини праведної на землі, що робила б добро й 
не грішила…» (Еклезіястова 7:20).

& Біблійний текст: 
 Буття 2:15-3:24. 

 Обладнання: 
 Біблії, записники, футболка з плямою, газети, пакет для 

сміття, кольорова стрічка, нитки, маркери, рушник, по-
судина з багнюкою, знаки для станцій, роздруковані притчі 
«У парі з Ангелом» Олени та Андрійка Медведєвих.
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Хід заняття
I. Вирішення організаційних питань.

II. Молитва.

III. Мотивація навчальної діяльності. 
Прийдіть на урок у футболці з плямою. (Бажано, щоби 

пляма була «природною». Для цього вимастіть темну фут-
болку об побілену стіну або світлу футболку — об траву). 
Удавайте, що ви не бачите на собі плями. Розпочніть роз-
мову з чогось звичного, буденного. Наприклад, поговоріть 
про погоду, а в цей час поводьтеся так, ніби на вас брен-
дова футболка. Звісно, ви спіймаєте на собі дивні погляди 
вихованців. Тоді зупиніться і запитайте: «Щось не так?» 
Якщо вам вкажуть на пляму, скажіть, що це дрібниці, що 
пляма не велика, і, зрештою, якщо решта футболки ідеально 
чиста, то немає чим перейматися. 

З цієї розмови плавно перейдіть до уроку, поставивши 
таке запитання:
q А, як ви гадаєте, що може бути такою «плямою» в 

житті людини?
Ймовірна відповідь: погана репутація, лайка, негарні 

вчинки… 

Висновок. Таку «пляму» у житті людини можна назвати 
одним влучним словом: гріхом. Незважаючи на розміри, 
пляма завжди залишається плямою. Так само і гріх за-
лишається гріхом, великий він чи маленький (як звикли 
класифікувати люди). Він псує все наше життя, навіть якщо 
здається зовсім маленькою і незначною плямкою. Навіть 
якщо ми вдаємо, що його немає, це не означає, що це 
справді так — інші його обов’язково побачать. 

(Продумайте варіант розмови, якщо діти не звернуть 
уваги на пляму. В такому разі можна сказати ось що: 
«Часто ми не помічаємо або вдаємо, ніби не помічаємо 
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чогось недоброго у нашому житті. Але ігнорування не ви-
рішує проблеми. Гріх залишається гріхом і його неодмінно 
потрібно вивести, так само як і пляму».)

IV. Вивчення нового матеріалу.
Поясніть дітям, що таке гріх. Коротко кажучи, це — 

переступ Божих правил і законів, непослух і непокора Його 
волі. Іншими словами, гріх — це перехід встановлених 
Богом кордонів. Вони чіткі і непорушні упродовж усього 
існування людства, проте людина щоразу посуває межі, 
бажаючи у такий спосіб виправдати свої негідні вчинки 
перед собою та оточуючими. Отож, що далі, то більше 
ці кордони стають розмитими і, зрештою, гріх уже не 
називають гріхом, а просто слабкістю. А цього потрібно 
остерігатися.

Для продовження уроку запропонуйте підліткам одну 
з ігор (оберіть ту, яка вам більше до вподоби).

 гра 1
Поділіть групу на дві команди. Кожній із них дайте 

кілька різних газет. Скажіть, що кожна команда має три 
хвилини, аби знайти в ЗМІ приклади гріхів. Попросіть 
позначити заголовки, статті та реклами, що мають бодай 
найменший натяк на гріх. Через три хвилини попросіть 
підлітків розповісти про знайдені «гріхи». Опісля скажіть: 
«А тепер вам потрібно очиститися. Передайте по колу мі-
шок для сміття». Попросіть якомога швидше звільнитися 
від усіх газет. 

 гра 2
Напишіть на ватмані слова (або просто зачитайте): 

грабунок, читання книг, комп’ютерні ігри, заздрощі, лінь 
(продовжте список на власний розсуд). Запропонуйте під-
літкам визначити, що у цьому переліку є гріхом. Нехай 
спробують обґрунтувати власну думку. 
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Запропонуйте для роздумів байку «Пляма і Рукав» 
П.К. Красюка4.

На Скатертині жирна пляма розповзлась.
— Рятуй! — до Рукава звернулась Скатертина. — 
Не дай перед всіма упасти в грязь:
Закрий ту пляму, друже мій єдиний!..
— Закрию! — рицарськи пообіцяв
Білісінький, як перший сніг, Рукав.
Та тяжко він за порятунок поплатився:
Закривши пляму, сам брудним зробився.

* * *
Невдячний труд — 
Собою прикривати бруд.

 гра
Викличте когось із вихованців для гри. Зав’яжіть учас-

нику очі кольоровою стрічкою. Розкладіть на столі воло-
гий рушник, зіжмакану газету, чашку з багнюкою такої 
консистенції, немов рідке мило. Запропонуйте підліткові 
навпомацки вибрати ту річ, за допомогою якої він зможе 
очистити свої забруднені руки. Після того як вихованець 
вибере певний предмет, запитайте, чи важко було зробити 
правильний вибір і чому? 

Висновок. Подібно і в реальному житті ми не завжди 
можемо зробити правильний вибір, оскільки живемо не-
мовби наосліп, не маючи чітких понять щодо гріха. Часто 
гріх видається нам кольоровим і привабливим, як пов’язка, 
але насправді він закриває наші очі.

4 П.Х. Красюк. Пляма і Рукав // Літературна Рівненщина.
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Запропонуйте вихованцям ознайомитися з художнім 
текстом «Дерево пізнання добра і зла» Олени Медведєвої5, 
який доступно і гарно розповідає про те, як гріх увійшов 
в життя людей.

дерево пізнання добра і зла

Немає людини праведної на землі,  
що робила б добро й не грішила…

Книга Єклезіястова 7:20.

Сьогодні хочу розповісти тобі, моя допитлива Дитино, 
одну історію буття, але не дорослою, як ми до цього звикли, 
а дитячою мовою. Не забула мови свого дитинства, звідки 
ти родом? Що ж, будемо пригадувати її разом!

Коли Бог створив землю, то вдихнув у неї досконалість, — 
все на нашій планеті було гарним, світлим і чистим. Насадив 
Господь і рай — квітучий та пахучий сад. Згодом поселив 
у ньому першу сім’ю — Адама та Єву. Вони жили в цьому 
живому «маєтку» і одночасно доглядали його. Яким казковим 
був їхній Едем! Бог сказав Адамові, адже він був головним 
у сім’ї: «Коли зголоднієте, можете їсти усі фрукти, овочі, 
ягоди цього саду, лише про одне попрошу вас (до речі, вам 
же на користь) — не їжте з дерева пізнання добра і зла. Бо 
в день, коли ви скуштуєте його плід, помрете. А Я би цього 
дуже не хотів». Бог поводився лагідно з першими людьми, бо 
був їхнім Батьком. 

І ось настали будні — наші щоденні супутники. З ними — і 
хитрощі змія. Він підповз до Єви і почав з нею розмовляти та 
навіювати сумнів щодо Божої любові. Уявляєш, який брехун? 
Але Єва, на жаль, повірила його словам і скуштувала плід 
із забороненого дерева. Більше того, вона ним пригостила і 
Адама. Потім у них відкрилися очі, хоча і до цього часу вони у 

5 Медведєва О.А. По цей бік неба. Листи улюбленій доньці. 
Літературно-художнє видання. — Рівне: ПП ДМ, 2009.
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них були не заплющені, та побачили люди, що нагі. Незабаром 
відбулася серйозна розмова з Богом. Адам ще ніколи не чув 
таких болючих слів від Господа. Творець вигнав їх із раю…

Сумна, але повчальна історія, чи не так? Та зараз я 
хочу з тобою трохи подискутувати. Як ти вважаєш, чому 
дерево називалося «пізнанням добра та зла»? Адам із Євою 
не знали, що таке зло, — це без сумніву, але і добра вони 
теж не знали?

Очевидно, Господь-Бог так створив людину, що після 
свого гріхопадіння вона змогла отримати дещо, чим до цього 
часу не володіла, — совість. Саме вона стала розрізняти 
що таке добро, а що таке зло. До гріха людина не мала 
потреби в совісті, адже тоді вона була досконало святою 
і мала один стандарт — абсолютну святість. Не більше і 
не менше. Коли її єство, серце, можна сказати, забруднив 
гріх, вона зрозуміла, що таке зло, бо прожила його, відчула, 
іншими словами, пізнала. Раніше ж людина перебувала лише 
в стані невинності.

Яким було це дерево пізнання добра та зла на вигляд? 
Звичайним, таким, як усі дерева, чи якимсь особливим? Яким 
був його плід — напівдобрим, напівзлим? Відповіді на ці за-
питання ми не отримаємо, принаймні зараз. Та все ж історія 
розповідає нам, що смак цього плоду був досить гірким.

Так сталося, що людина все своє життя тепер пізнає, 
що таке добро і що таке зло. Совість постійно говорить 
їй про це, називаючи речі своїми іменами. Сік забороненого 
плоду потрапив до Євиного організму та засвоївся. Відтоді 
ми успадковуємо його наслідки. З покоління в покоління ми 
однієї крові з Євою. Тому і вмираємо. Але, не забуваймо, що 
можна бути однієї крові із Небесним Царем — Ісусом Хрис-
том — і жити вічно!

Сьогодні так багато людей ходять майже нагими ву-
лицями міст, — великих та малих, — що геть жахаєшся 
такої сміливості! На диво, вони не соромляться цього — не 
те що Адам з Євою. Багато хто з них перестає розуміти, 
що таке добро і що таке зло. Складається таке враження, 
що все у світі помінялося місцями.
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Мистецтво пізнавання себе і людей — це дар від Бога, а 
не заборонений плід. Раджу подужати і теорію, і практику 
в цій галузі, адже без розуміння людської душі, втрачається 
власна людська сутність. Є ще також на білому світі до-
сить цікаве мистецтво — пізнання любові та ненависті, 
радості та смутку, життя і смерті — не обмини його 
своєю увагою. 

І про найголовніше! Знай, що Бог і гріх однією дорогою 
не ходять. Де є Бог — там немає гріха. Хто потрібен тобі 
більше? 

Якщо хочеш знати, то місце пізнання Бога знаходиться 
на території Біблії — у самому серці раю! Отже, зовсім 
поряд.

Проведіть ілюстрацію. Заздалегідь підготуйте кілька 
станцій (за бажанням можете до них додати певні заборонні 
знаки). На кожній із станцій лежить Біблія, розгорнута на 
певному уривкові. Запропонуйте підліткам відправитися по 
станціях. Дайте завдання знайти спільну думку у вказаних 
біблійних уривках. 

Станція №1 — знак «Небезпечно для життя!» (Левит 
18:22-24).

Станція №2 — знак «Не чіпай! Вб’є!» (Об’явлення 
21:8).

Станція №3 — знак «Рух заборонено» (Єремії 29:8-9).
Станція №4 — знак «Глухий кут» (Повторення Закону 

18:10-12).
Станція №5 — знак «Зупинка заборонена» (Левит 19:11-

12,16).

Висновок. Спільним для усіх цих уривків є засторога 
щодо гріха. Його можна порівняти з диверсантами, тобто 
тими, що намагаються захопити територію вашої душі. У 
вашій владі або дати їм можливість нашкодити, або ж ви-
явити «злочинців» і вчасно знешкодити. 
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& Ознайомте з біблійним уривком, а саме: Псалом 
33:8. 

Підкресліть, що ангели, немов прикордонні війська, 
захищають нас. Нам же важливо, подібно до військового, 
що стоїть на варті, запитувати кожного, хто наближається: 
«Стій! Хто йде?» 

Хто намагається проникнути у ваше серце, у ваше жит-
тя? Будьте насторожі і вчасно виявляйте та знешкоджуйте 
диверсантів, на прізвисько «гріх». Захищайте кордони своєї 
душі!

V. Вивчення золотого вірша. 

% «Немає людини праведної на землі, що робила б 
добро й не грішила…» (Еклезіястова 7:20).

VІ. Закріплення та узагальнення знань.
Прочитайте притчу Олени та Андрійка Медведєвих.

У парі з Ангелом

Тихої осінньої ночі одному трохи пустотливому, проте 
доброму і відвертому хлопчикові наснився Ангел. 

— Я Ангел, — промовив небесний житель, — твій Охо-
ронець, покликаний допомагати тобі і захищати тебе від 
біди.

— Тоді де ти був, коли я настромився ногою на старого 
цвяха? Пам’ятаєш, я грав у футбол на шкільному спорт-
майданчику? — слізно запитав уві сні хлопчина і показав 
перебинтовану ногу. 

— Пам’ятаю, — лагідно відповів Ангел.
— Ти що, ходив у буфет обідати? — кольнув запитанням 

хлопчик, а потім продовжив нарікати: — Скажи мені, будь 
ласка, а де ти був цього літа, коли я сидів на березі озера 
і ловив рибу, а мій товариш підбіг і ненароком ковзнув по 
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моїй руці битим склом? Забув? Чи, може, полетів додому 
вимикати праску, бо перед виходом забув її вимкнути, адже 
ти щодня прасуєш свою білу краватку, чи не так?

— Я пам’ятаю і цей випадок, — так само лагідно від-
повів Ангел.

— А де ти був, коли я падав з велосипеда і поранив собі 
коліно? — запитав хлопчина і зітхнув. — А ще кажеш — 
Охоронець… Ех, ти!

Ангел ніжно торкнувся хлопчикового підборіддя. Підняв 
його голову, зазирнув прямо в очі і тихенько прошепотів одне 
слово:

— Поруч. 
Запала мовчанка. Вони сиділи навпроти один одного і 

витирали сльози. 
— Дивися, — сказав Ангел, — і показав своє крило. Ось 

це — глибока рана від того старого цвяха, на який ти на-
ступив ногою. В тебе лише частинка поранення, у мене — 
решта. Рана ще не загоїлася, тому сильно болить щоночі. А 
ось поглянь на це крило, — Ангел високо підняв його. — Воно 
коротше за інше, бо я ним загородив твою руку від гострого 
скла. Довго гоїлося, ще довше відростатиме. Продовжува-
ти?

— Ні, не треба, — різко зупинив хлопчина свого співроз-
мовника. — Не треба, вибач… Я ж ніколи усього цього не 
бачив і не знав, — слізно виправдовувалося дитя.

— Тоді дозволь мені тебе запитати.
— Авжеж, запитуй, — винувато кивнув головою хлоп-

чик.
— А де ти був тоді, коли проходило чергове тренуван-

ня у спортивному клубі? Річ у тім, що того дня твій друг 
Сашко дуже хотів із тобою поспілкуватися, запитати, як 
правильно вчинити у тій ситуації, що у нього склалася. А 
ти не прийшов. Не почув його. Не порадив. Сашко прийняв 
неправильне рішення, за яке і поплатився. 

Хлопчина мовчав.
— А де ти був, коли твій однокласник лежав у лікарні і 

хотів почути хоч якісь новини про ваш клас? Ти не прийшов, 
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не провідав. Не розрадив. А він сумував. А де ти був мину-
лої суботи, коли твоя старенька бабуся сиділа біля вікна і 
чекала на тебе. Їй потрібно було допомогти попоратися з 
господарством. А ти так і не прийшов. Вона того дня своїми 
хворими руками мила підлогу… Продовжувати? — по-доброму 
і водночас з дорослою твердістю запитав Ангел.

— Не треба, я зрозумів. Я все зрозумів. Ми, люди, так 
хочемо, щоб нам служили ангели, а самі не служимо один 
одному. Про що ж продовжувати? Візьми мої думки і поклади 
до свого сейфу. Я хочу працювати з тобою у парі.

Ангел ніжно торкнувся вустами хлопчикового чола:
— Усе ти розумієш… — багатозначно мовив Ангел і до-

дав: — Виростеш — будеш Людиною.
По цих словах нічний гість зник.
— Хлопчина прокинувся. За вікном усміхався ранок. Хлоп-

чик зібрався і побіг до школи. На пішохідному переході сильно 
загальмувала машина.

— Я не винен, — вголос сказав хлопець. — Чесне слово, 
не винен. 

А про себе подумав: «Якою ж потрібно володіти силою, 
щоби спинити «винувату» машину на ходу! Мій Ангел таки 
сильний. Не був би він моїм!»

Тепер хлопчикові потрібно було добре пильнувати за своїми 
кроками, адже він у парі з Ангелом! 

VII. Молитва.
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тема: кордони ВстаноВлено

 Мета: 
- розповісти вихованцям про заповіді як кордони, встанов-

лені Богом;
- показати, що ці кордони у нашому житті є актуальними 

і сьогодні;
- спонукати підлітків дотримуватися цих заповідей.
 
% Золотий вірш: 

 «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею 
своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого 
ближнього, як самого себе» (Луки 10:27).

& Біблійний текст: 
 Вихід 20:1-17, Матвія 22:35-40. 

 Обладнання: 
 Біблія, записники, ручка, чисті аркуші паперу, ватман.
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Хід заняття
I. Вирішення організаційних питань.

II. Молитва.

III. Мотивація навчальної діяльності.

 гра
Намалюйте (або ж позначте стрічкою) так званий кор-

дон. Усіх підлітків вишикуйте в рядок за 7-8 кроків від 
цього кордону. Швидко зачитуйте вислови, а вихованці 
нехай на відповідь «ні» роблять крок вперед до кордону, 
а на відповідь «так» залишаються на місці. Перед грою 
визначте величину кроків для дітей, аби всі пересувались 
однаково.

Пропонуємо вам такі твердження для гри (ви можете 
їх змінити або доповнити):

m Я щодня їм яблука…
m Я кожні півгодини чищу зуби…
m Я з захопленням читаю книги…
m Я щоночі сплю на дивані…
m Я люблю їсти картоплю… сиру…
m Мені подобається ходити до школи…
m Я люблю оселедці… 
m Я вивчаю напам’ять поезію Шевченка…
m Я люблю писати листи… 

У результаті хтось із дітей перетне кордон, а хтось ні 
(зачитуйте вислови доти, допоки хоча б одна людина не 
перетне кордон). 

Висновок. Для всього людства Бог встановив певні 
кордони, їх ще можна назвати принципами життя. Проте 
часто своїм повсякденним життям ми виходимо за їх межі, 
порушуючи цим позначені Богом кордони. 
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Як ви вже зрозуміли, сьогодні на уроці ми говоритиме-
мо про кордони, які Бог встановив для нас, і вчитимемося 
їх не порушувати.

 У житті одного народу, відомого як Божий, теж був 
кордон, який перетинати суворо заборонялося. Це був 
далеко не іграшковий кордон — Його встановив Сам 
Творець.

IV. Вивчення нового матеріалу.
Отож давайте дізнаємося про цей кордон детальніше. 

Пропоную це зробити з допомогою Нового Заповіту, чи-
стого аркуша паперу і ручки. 

Роздайте всім записані уривки з Нового Заповіту, не-
хай підлітки їх знайдуть, прочитають і відповідно до того, 
що там написано, виведуть правило, що можна або не 
можна робити.

 гра «Прикордонні знаки»
m Псалом 80:11
m Дії 17:24-25
m Приповістки 30:9
m Матвія 12:2
m Матвія 15:4
m Матвія 5:21
m Матвія 5:27
m Тита 2:10
m Колосян 3:9
m Римлян 7:7

Із цих прикордонних знаків ми встановили кордон, 
подібний до того, який Бог встановив для ізраїльського 
народу і назвав його — Десять заповідей.

& Запропонуйте відкрити книгу Вихід 20:1-17 і про-
читати, як саме дослівно звучать дані Богом десять 
заповідей.
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Що ж означають цих 10 заповідей:
- Це — образ святості Самого Бога та Його незмін-

ності.
- Оскільки Бог Сам святий, то й цього бажає від нас 

(Матвія 5:48: «Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець 
ваш Небесний!»)

Дехто з людей має таку хибну думку: 
- 10 заповідей Бог дав для ізраїльського народу, і коли 

прийшов Христос, Він відмінив їх.
- Ми не в змозі виконати всі 10 заповідей, особливо 

в нашому ХХІ столітті.

Давайте знову відкриємо Слово Боже і спробуємо до-
слідити це питання.

& Запропонуйте  вихованцям  прочитати  Матвія 
22:35-40. 

Отож ми бачимо, що і в ті часи були люди, які ставили 
під сумнів виконання всіх 10 заповідей. 

Поставте запитання: 
q На вашу думку, чи нову постанову Ісуса ми щойно 

прочитали?
Відповідь: Зовсім, ні. Ісус Христос — Син Божий. Він 

прийшов на нашу землю не для того, щоби відмінити ко-
лись встановлений кордон, а навпаки — утвердити Божі 
кордони і виконати їх. 

Якщо уважно вдуматись у зміст 10 заповідей, то можна 
зробити ще одне відкриття. А саме: перші чотири заповіді 
стосуються взаємин Бога і людини, а решта шість — сто-
сунків між людьми.

Отже, Ісус перші чотири заповіді сформулював так: 
«Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією ду-
шею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом…», 
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а решту шість заповідей перефразував так: «Люби… свого 
ближнього, як самого себе».

Усього два простих речення, а в них криється вся Божа 
святість і незмінність та Його вимоги до нас.

Як компас має чотири напрямки і допомагає не збитися 
нам зі шляху, так і чотири Божі напрямки допомагають 
нам дотримуватися Господніх кордонів, аби не збитися з 
правильного шляху:

m любити Бога всім серцем та всією душею;
m любити Бога всією силою;
m любити Бога всім розумом;
m любити ближнього, як самого себе.

Візьміть ватман і разом з групою напишіть, як би ви 
хотіли, щоби до вас ставились інші люди? Наприклад: 
турбувалися, приділяли увагу, не зводили наклепів, були 
щирими…

А тепер візьміть і порівняйте, чи чинимо ми так само 
стосовно інших людей?

Для наочності запропонуйте молодим людям зіграти 
в гру. 

 гра «скульптор»
Розділіть вихованців на пари. Нехай один підліток буде 

скульптором, а інший, так би мовити, глиною. Отже, усі 
скульптори одночасно творять свої шедеври. Спонукайте 
їх фантазувати: творити чудернацькі фігури. Потім нехай 
творці помилуються своїми витворами мистецтва. Опісля 
попросіть вихованців помінятися ролями: нехай скульптори 
стануть у таку ж саму позу, в яку поставили свого на-
парника, а той нехай простежить, скільки часу він зможе 
перебувати в такому положенні.

Висновок. Дуже часто ми так само поводимося із тими, 
хто нас оточує. Вони всіляко потерпають від нас, а ми 
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у той час вимагаємо від них любові, поваги та приязні. 
Чи справедливо це? Звісно, ні. Затямте: як хочете, щоби 
з вами чинили люди, так і з ним чиніть ви. Не думайте, 
що це вже так складно. Насправді це реально і можливо. 
Адже Ісус Сам жив на землі і довів, що можна любити 
Бога всім серцем, душею і розумом і ближнього свого, як 
самого себе. 

Якщо ми приятелюємо з Ісусом, то ці, так звані, кор-
дони будуть не заборонами, а допомогою в житті. 

Народна мудрість говорить: «З ким поведешся — від 
того й наберешся». Якщо ви сидітимете біля скунса, то 
наберетеся від нього неприємного запаху; якщо довго 
перебуватимете на відкритому сонці, то наберетеся від 
нього засмаги; якщо перебуватимете поруч з Ісусом, то 
навчитеся виконувати ці заповіді і не порушувати кордони, 
встановлені Богом.

У комп’ютері є така програма, якщо ви вносите зміни 
до документу, то висвітлюється таблиця: 

Зберегти x

Так Ні

Зберегти зміни?!

Отож рішення за вами!

IV. Золотий вірш: 

% «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією ду-
шею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, 
і свого ближнього, як самого себе» (Луки 10:27).
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VI. Закріплення та узагальнення знань.
Запропонуйте підліткам написати, які кордони вони 

хотіли б встановити у своєму житті. (Наприклад, чи ви-
пили б вони спиртне на численні прохання друзів). Дайте 
вихованцям кілька хвилин для роздумів.

Висновок. Лише у вашій владі дотримуватися вста-
новлених (Богом, батьками, самим собою і суспільством) 
кордонів чи ні. Дотримання цих кордонів підкреслюють 
вашу особисту красу та силу.

VII. Молитва.
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тема: В анФас і В ПроФіль

 Мета: 
- пояснити дітям причини надмірної турботи батьків;
- спонукати вихованців розуміти і любити батьків навіть 

тоді, коли ті, на думку підлітків, їх «дістають»;
- навчити дітей вибирати правильну тактику поведінки зі 

своїми батьками, зберігаючи кордони пошани;
- показати, що стосунки з батьками — благословіння, а 

не проблема.
 
% Золотий вірш: 

 «Шануй свого батька та матір» — це перша заповідь з 
обітницею, — «щоб добре велося тобі, і щоб ти був на 
землі  довголітній!» (Ефесян 6:2-3).

& Біблійний текст: 
 1Самуїлова 2:11-36; 3:1-21.

 Обладнання: 
 Біблії, записники, невеличкі клаптики паперу, ватман або 

аркуш паперу формату А4.
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Хід заняття
I. Вирішення організаційних питань.

II. Молитва.

III. Мотивація навчальної діяльності. 

 гра «сімейка»
Напишіть на папірцях прізвища і ролі в сім'ї, наприклад: 

мама Борщевська, син Борщевський, тато Ломоносов, син 
Ломоносов і т.д. Кожній сформованій із вихованців сім'ї 
зачитайте початок ситуації, а вони, в свою чергу, нехай 
розіграють продовження.
q Батьки сказали синові бути вдома о 22-й год, уже 

— дванадцята ночі. Син заходить у коридор, а там 
на нього чекають ДУЖЕ занепокоєні батьки…

q Доньці 14 років. Однокласник подарував їй квіти, 
вона приходить із букетом додому. На кухні сидять 
батьки і п'ють чай. Як розвивалися події далі?

q Сашко впав у калюжу в новому жовтому пуховику, 
прийшов додому…

q Весь 10-А іде в похід на три дні без дорослих від-
значати закінчення навчального року. Оля теж хоче 
йти. Розмова з батьками була такою…

Проведіть обговорення, поставивши такі запитання:
q Що ви відчували, коли грали роль батьків?
q Які відкриття ви зробили для себе?
q Через що виникає найбільше конфліктів із батька-

ми? 
q Чому вони нас контролюють?
q Чи є в цьому якийсь позитив?
q Як позбавитися контролю?
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Покажіть дітям картинку «обман зору» (див. дода-
ток). 

Висновок. Часто ми дивимося на наших батьків і ба-
чимо лише нерозуміння, заборони, конфлікти. Насправді 
це — обман зору, як щойно бачили на картинці. 

Щось подібне ми зустрічаємо ще й тоді, коли диви-
мося на людину в профіль. Тоді вона часто здається нам 
непривабливою: ніс із горбинкою, скривлені вуста, запалі 
очі. Коли ж бачимо ту саму людину в анфас, уже якось не 
помічаємо запалих очей, а вловлюємо жагучий погляд двох 
чорних намистинок чи тонемо у бездонних смарагдах, і ніс 
тоді ніби вирівнюється, а вуста мило усміхаються. 

Погляд на щось збоку не дає права робити остаточні 
висновки. Ми можемо сформувати власну точку зору про 
щось лишень тоді, коли побачимо картину в цілому. 

Отож давайте сьогодні спробуємо по-іншому, не лише 
в профіль, а ще й в анфас подивитися на наших батьків, 
а заодно і на «конфлікт поколінь».

IV. Вивчення нового матеріалу.
Проведіть дискусію, поставивши такі запитання.
q Що у вашому житті дали вам батьки?
q Чи повинні ви завжди слухатися батьків? Чому?
q В яких випадках можна не слухатися їх?
q Які результати послуху чи наслідки непослуху?
q Чи завжди ви розумієте батьків?
q Чому батьки надмірно про вас турбуються? (Нази-

ваючи причину, разом шукайте у ній позитив).

Наприклад:

- Бояться втратити вашу любов. (Коли ви більше часу 
приділяєте друзям, комп’ютеру, спорту, хлопцеві чи 
дівчині, хобі, батьки починають боятися, що втра-
тять вас. Це означає, що вони дуже люблять вас). 
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- Бояться, щоб ви не вчинили помилок. (Вони 
пам'ятають себе у вашому віці і не хочуть, щоб 
ви повторили їхні помилки. Можна порозмовляти з 
батьками про ваші життєві позиції, пояснити їм, що 
ви відповідальні за свої вчинки, доведіть це на ділі, 
покажіть, що вам можна вірити).

- Бояться, щоб ніхто не «розбив» вам серце. (Саме 
тому батьки так прискіпуються до всіх претендентів 
на вашу щиру прихильність. Спокійно, без галасу пе-
реконайте батьків, що ви не збираєтеся «помирати» 
від захоплення кимось чи кидатися на шию першому-
ліпшому. Пам'ятайте, вони хвилюються за вас, адже 
ви найцінніші для них).

- Хочуть вами пишатися, адже бачать у вас тих, хто 
задовольнить їхні амбіції. (Поясніть, що ви не вони, 
у вас інші таланти та інтереси. Досягніть чогось 
в якійсь сфері, і батьки почнуть пишатися вашими 
реальними успіхами та забудуть про власні амбіції).

- Хочуть повністю контролювати вас. (Думають, що 
якщо будуть у курсі всіх ваших справ, то зуміють 
передбачити щось погане і в такий спосіб зможуть 
захистити вас. Це свідчить про їхню любов і непід-
робне хвилювання).

& Ознайомтеся з біблійними уривками: 1Самуїлова 
2:11-36; 3:1-21.

(Прочитайте або перекажіть історію, виходячи з цілей 
та контексту уроку).

Порівняйте неслухняних синів Ілія зі Самуїлом, котрий 
навіть не був родичем цього священика.

 Обговоріть результат гарної поведінки Самуїла та на-
слідки негативного поводження синів Ілія. А саме: 
q Самуїл став пророком і жив досить довго;
q сини Ілія померли молодими і все втратили.
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Примітка. Якщо у таборі є діти-сироти, то ви 
маєте чудовий шанс підкреслити, що Самуїл теж ви-
ховувався не у батьківському домі — Ілій був його 
«вихователем». Якщо їхнє життя так склалося, що 
вони не мають батьківського піклування, то нехай 
використовують шанс навчитися чогось доброго хоча 
б у вихователів чи опікунів.

V. Вивчення золотого вірша. 

% «Шануй свого батька та матір» — це перша заповідь з 
обітницею, — «щоб добре велося тобі, і щоб ти був на 
землі довголітній!» (Ефесян 6:2-3). 

Зауважте, що не вказується, яких саме батьків потріб-
но шанувати (тобто любити, поважати, молитися за них): 
хороших чи поганих.

Висновок. Якщо хочете прожити довге та успішне життя, 
поважайте батьків. Пам’ятайте, цей кордон визначив Бог, 
а Він просто так нічого не робить. Тож не посувайте і в 
жодному разі не відміняйте Його меж у стосунках із бать-
ками. Якщо слухатимете цих порад, то Господь відплатить 
довголіттям і успіхом у житті.

VІ. Закріплення та узагальнення знань.
Запропонуйте для роздумів біблійні вірші:

m «Син мудрий приймає картання від батька, а насмішник 
докору не слухає…» (Приповістки Соломонові 13:1).

m «Послухай, мій сину, напучення батька свого, і не відки-
дай науки матері своєї, — вони — бо хороший вінок для 
твоєї голови, і прикраса на шию твою» (Приповістки 
Соломонові 1:8-9).
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m «Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої 
дні на землі….» (Вихід 20:12).

Висновок. Для того щоб уникнути конфліктів і мати 
взаєморозуміння в родині, варто просто обговорити проб-
лему. Там, де немає спілкування, як правило, панують 
сварки, незгоди та образи.

Для наочності використайте таку формулу (напишіть 
її на ватмані або на папері формату А4): 

Правила — спілкування = бунт
Правила + спілкування = розуміння

На закріплення запропонуйте одну із розповідей Бруно 
Ферреро. 

три сини6 
Три жінки йшли до криниці по воду. На кам’яній лавці 

біля джерела сидів старий чоловік і прислухався до їхньої 
розмови.

Кожна жінка вихваляла свого сина.
Перша сказала: «Мій син такий швидкий та спритний, 

що ніхто не може з ним зрівнятися».
«А мій син, — промовила друга, — співає як соловейко. 

Ніхто в світі не може похвалитися таким чудовим голо-
сом».

«А ти що скажеш про свого сина?» — запитали третю 
жінку, яка нічого не говорила.

«Не знаю, чи можу щось надзвичайне сказати про свою 
дитину, — відповіла вона, — він добрий хлопчик, як і багато 
інших. Але нічим особливим не вирізняється…»

6 Бруно Ферреро. Це знає тількі вітер: Короткі оповідання для 
душі / Пер. з пол. Г. Теодорович. — Львів: Свічадо, 2005. 
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Наповнивши дзбани, жінки вирушили додому. Пішов услід 
за ними і старець. Глеки були важкими, жінки аж нахилялися 
до землі, несучи їх на плечах.

Тож вирішили перепочити.
Аж ось до них підбігло троє хлопців. Один одразу розпо-

чав маленьку виставу: став на руки і почав дри´ати ногами, 
потім закрутив карколомне сальто.

Жінки захоплено дивилися і казали: «Який спритний!»
Другий хлопчина заспівав якусь пісеньку. Голос він таки 

справді мав, як у соловейка.
Жінки зворушено слухали і проказували: «Що за ангель-

ський голос!» 
Третій хлопчина підійшов до матері, узяв у неї дзбан із 

водою, поставив собі на плече і поніс, йдучи поряд.
Жінки запитали дідуся, що стежив за ними: «Що скажеш 

про наших синів?»
«Про синів? — здивувався чоловік. — Я бачив лише одно-

го сина».

q А який ти син чи донька? 

 «де мій поцілунок?»7

Жила колись одна дівчина, на ім’я Світлана. Її батьки 
дуже багато працювали. Це була гарна, щаслива сім’я. Лише 
одного бракувало, що якось зауважила в певний момент дів-
чинка.

Одного разу, коли Світлані було 11 років, вона вперше 
ночувала в домі своєї подруги Алли. Коли прийшов час спати, 
мама Алли відгорнула ковдру і кожну з них поцілувала:

— На добраніч! Я люблю тебе, — сказала мама Аллі.
— І я тебе люблю, — прошепотіла дівчина.
Світлана просто втратила спокій через це і не могла 

заснути. Ніхто ніколи не цілував її і не казав, що любить. 
Дівчина всю ніч не спала — думки її роїлися навколо цього.

7 Там само.
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Коли Світлана повернулася додому, то навіть не приві-
талася з батьками. Вона побігла прямо до своєї кімнати. 

«Чому мене ніколи не цілували? Чому не обіймали і не 
казали, що люблять?» — не давали спокою думки.

Світлана довго плакала, врешті, заснула. Багато днів 
дівчина виношувала образу на своїх батьків у серці. Нарешті, 
вирішила втекти з дому. Приготувала свій рюкзак, щоправ-
да, ще не знала, куди має податися. Батьки здавалися їй 
холодними, найгіршими у світі.

Раптом вона прийняла несподіване рішення. Підійшла до 
своєї матусі і поцілувала її у щоку та при цьому промовила: 
«Я люблю тебе!» Потім підбігла до батька й обняла його. 
«На добраніч, татусю, — сказала вона. — Я люблю тебе!» І 
Світланка почимчикувала до ліжка, залишивши ошелешених 
батьків у кухні.

Наступного ранку, коли прийшла снідати, також по-
цілувала маму і тата.

Світлана чинила так день за днем, тиждень за тижнем, 
місяць за місяцем. Іноді батьки відсувалися, сухі й заклопота-
ні. Або обоє сміялися з цього. Та Світлана не здавалася. Вона 
ж бо мала свій план і крок за кроком його здійснювала. 

Одного вечора дівчина забула поцілувати маму перед сном. 
За хвилину двері до її кімнати прочинилися і зайшла мати: 

— А де мій поцілунок? — спитала, вдаючи скривджену.
Світлана сіла на ліжко:
— Ох, я забула!
Мама нахилилася і поцілувала Світлану у щічку. А тоді 

з удаваною суворістю додала:
— Ніколи не забувай поцілувати мене перед сном!
Світлана усміхнулася:
— Таке більше не повториться.

q А у тебе є якийсь план щодо покращення стосунків із 
батьками чи вихователями? 

VII. Молитва.
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додаток

Чи є паралельними зображені горизонтальні лінії?

Скільки ніг у слона?
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тема: Патріот

 Мета: 
- на прикладі Неемії показати, що за жодних обставин не 

потрібно соромитися своєї Батьківщини, хай яка вона є; 
як необхідно любити свій народ і турбуватися про його 
добробут. 

- спонукати вихованців до того, аби вони молилися про 
свою країну, запрошуючи Боже благословення на співгро-
мадян.

 
% Золотий вірш: 

 «Блаженний той люд, що Богом у нього Господь, блажен-
ний народ, що Він вибрав його на спадок Собі!» (Псалом 
32:12).

& Біблійний текст: 
 Книга Неемії 1:5-11.
 
 Обладнання: 

 Біблії, записники, контурна карта кількох різних країн.
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Хід заняття
І. Вирішення організаційних питань.

ІІ. Молитва.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 
Покажіть вихованцям кілька карт, на яких зображені 

контури країн, серед яких й мапа України. Нехай підлітки 
спробують відгадати, кордони яких держав вони бачать. 
(Головне, щоби вихованці правильно вказали на власну 
країну). Наостанок покажіть чистий аркуш паперу (він 
символізуватиме безкраї простори небесної країни). Коли 
перепитаєте підлітків, кордони якої країни вони бачать, 
молоді люди, певна річ, скажуть, що ви щось переплута-
ли. Одначе ви не здавайтеся, а наполегливо намагайтеся 
дізнатися відповідь на своє запитання. Зрештою, скажіть, 
що у кінці уроку ви повідомите, що це за диво-країна без 
кордонів. (Якщо ж раптом хтось здогадається, що чистий 
аркуш паперу символізує Небесне Царство, похваліть за 
гарне логічне мислення, а висновок все ж залишіть на 
кінець уроку).

Зробіть ксерокопії контурних карт нижчевказаних 
держав (кожна на окремому аркуші паперу). За бажанням 
можете додати ще кілька країн. 
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США

Китай
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Японія 

Україна
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Попросіть підлітків назвати:
q мальовничі куточки України;
q видатних людей України;
q позитивні характеристики про українців.
(Простежте, аби цей діалог пройшов невимушено та 

динамічно, адже попереду — чимало нового матеріалу).

Висновок. Як ви вже здогадалися, сьогодні ми гово-
ритимемо про… (дайте можливість продовжити підліткам 
— Україну — потім уточніть). Не про саму Україну як 
окрему державу, а про країну як Батьківщину. Звісно, у 
нашому випадку це — Україна. Ми не будемо вдаватися 
у політичні баталії чи розбиратися в тих перипетіях, що 
нині відбуваються, а просто станемо осторонь і глянемо 
по-новому на свою Батьківщину.

ІV. Вивчення нового матеріалу.
Як кожна людина неповторна у Божих очах, так і на-

род у цілому в Господа займає особливе місце. Як відомо, 
євреї — це вибраний Божий народ. Уся Біблія просякнута 
різноманітними історіями, пов’язаними з їхнім життям. 

Зараз ви довідаєтеся про одного чоловіка (в історичності 
котрого не сумнівається жодний вчений), який точно знав 
контури своєї країни. Він був щирим патріотом своєї Бать-
ківщини, хоча історія Неемії, так звати нашого персонажа, 
розпочинається далеко за її межами8.

Отож якось єврейський народ уже вкотре потрапив 
до вавилонського полону. Коли ж Персія взяла гору над 
Вавилоном 539 р. до н.е., євреї дістали знову можливість 
повернутися в Єрусалим. Одначе за тривалий час перебу-
вання на чужині вони вже настільки зручно обжилися на 
вавилонських водах, що не хотіли повертатися на Батьків-
щину. Неемія теж залишився у країні вигнання. У пошуках 

8 Через значний обсяг даної біблійної історії та багато різних 
історико-культурних уточнень пропонуємо її переповісти. Переказ наве-
дений за книгою Самуїла Дж. Шульца «Старий Заповіт говорить…»
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успіху йому надзвичайно пощастило, і він досяг високого 
становища серед придворних чиновників, ставши чашником 
Артаксеркса Лонґімана. (Чашником могла бути людина з 
найближчого оточення царя. Він відповідав за постачання 
напоями царського столу. При нерідких на Сході випадках 
отруєнь правителів цю посаду вважали особливо відпові-
дальною, цар мав дуже довіряти чашникові. А це, в свою 
чергу, давало останньому право впливати на свого пана). 

Живучи в багатому місті Сузи, розташованому за 160 км 
на північний схід від Перської затоки, він був добре забез-
печений у столиці Персії. Коли до нього дійшла звістка, 
що мури Єрусалима все ще в руїнах, Неемія засмутився. 
Упродовж кількох днів він постив, стогнав, молився і пла-
кав за свій народ в Єрусалимі.

Його молитва, записана в Книзі Неемії 1:5-11 (зачи-
тайте та розставте акценти на головних аспектах молитви 
Неемії), відображає знайомство цього чоловіка з історією 
Ізраїлю, заповітом біля гори Сінай, Законом Мойсея, якого 
порушив Ізраїль, і з обітницею прощення вигнанців, що 
покаялися. Неемія визнавав Бога заповіту як Бога неба, і 
просив Його змилостивитися над Ізраїлем і прихилити до 
нього перського царя, його пана.

По трьох місяцях молитов Неемії трапилася слушна 
нагода. Прислуговуючи Артаксерксу, він своїм сумним 
виглядом привернув до себе увагу правителя. На запитан-
ня пана Неемія в страху і трепеті розповів, що він при-
гнічений хаотичним станом Єрусалима. Коли Артаксеркс 
прихильно запропонував йому висловити своє бажання, 
чашник миттєво помолився подумки і сміливо попро-
сив, аби цар дозволив йому відправитися відновлювати 
Єрусалим, місто поховання його батьків. Перський цар 
не тільки дозволив Неемії, але й написав листи від свого 
імені всім правителям по інший бік Євфрату забезпечити 
Неемію будівельним матеріалом для мурів і брам міста, а 
також для його власного дому.

Неемія прибув до Єрусалима разом із військовими 
офіцерами і кавалерією, що досить стривожило навколиш-
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ніх правителів. У супроводі невеличкої комісії він одразу 
ж здійснив нічний обхід і огляд міста, перевіряючи стан 
мурів. Потім зібрав народ і запропонував їм відновити сті-
ни. Той з ентузіазмом підтримав цю ідею. Будучи умілим 
організатором, Неемія призначив людей на роботу біля 
різних воріт і частин єрусалимського муру.

Така раптова й інтенсивна діяльність викликала опо-
зицію з боку сусідніх провінцій. Впливові вожді, такі як 
хоронянин Санваллат, аммонітянин Товійя і араб Ґешем, 
обвинуватили євреїв у заколоті, щойно вони приступили до 
робіт. Коли вони побачили, що реставраційні роботи швид-
ко просуваються, так розгнівилися, що зчинили спротив. 
Потім Санваллат і Товійя при підтримці арбів, аммонітян 
і ашдодян приготувалися до нападу на Єрусалим.

До цього часу мур був закінчений до половини заввиш-
ки. Неемія не тільки молився, а й призначив цілодобову 
варту. У найнижчій частині стіни охорону розподілили між 
різними сім’ями. Збагнувши, що сторожа перешкодила їхнім 
ворогам реалізувати підступний задум, євреї знову взяли-
ся за роботу. Половина людей продовжувала будувати зі 
зброєю в руках у повній готовності відбити ворога, інша ж 
постійно вартувала. Більше того, при звуці сурми всім було 
наказано негайно поспішати туди, де найбільше загрожує 
небезпека, і відбивати ворога. Жодному з працівників не 
дозволялося покидати Єрусалим. Вони працювали від рання 
до смеркання, а вночі — вартували.

Посилене намагання закінчити ремонт було особливо 
відчутне для найбідніших людей. Вони мали сплачувати 
податки, відсотки, утримувати сім’ї, тому довго не мог-
ли працювати на будівництві мурів. Деяким загрожувала 
перспектива віддати в рабство своїх дітей для погашення 
боргів, що дедалі зростали. Неемія негайно скликав народні 
збори і зажадав від кривдників повернути бідним те, що у 
них взяли. Відсотки відмінили. 

Неемія був освіченим адміністратором. Він не збирав 
із народу засоби на власне утримання, що належало йому 
як правителю, упродовж 12-ти років свого першого терміну 
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служіння, чого не робили його попередники. На додачу 
до цього 150 євреїв і начальників, котрі відвідували Єру-
салим, часто гостювали у Неемії безкоштовно. Ні він, ні 
його службовці, прагнучи допомогти бідним, не продавали 
застав на землю за узяті у борг гроші або зерно. Отож Не-
емія успішно вирішив економічну проблему у визначальні 
дні спорудження муру.

Коли вороги євреїв почули, що стіна майже закінчена, 
незважаючи на їхні перешкоди, вони задумали спіймати 
Неемію. Чотири рази Санваллат і Ґешем надсилали за-
прошення зустрітися з ним в одному із селищ в долині 
Оно. Підозрюючи їхні злі наміри, Неемія ухилявся від за-
прошення, спираючись на те, що дуже зайнятий. П’ятий 
намір був відкритим листом від Санваллата, в якому Не-
емію звинувачували у виношуванні планів повстання і в 
прагненні стати царем. Попереджаючи, що про це може 
доповісти перському правителю, Санваллат запрошував 
Неемію долучитися до їхнього обговорення цього питання. 
Той сміливо відповів на таку погрозу, звинувативши во-
рога в неприборканій уяві. У той самий час він промовив 
молитву, щоб Господь укріпив його руки.

Наступний задум полягав у тому, щоб зганьбити Не-
емію перед народом. Підступні Санваллат і Товійя найняли 
лжепророка Шемаю залякати і занепокоїти єврейського 
правителя. Коли Неемія прийшов у дім Шемаї, лжепророк 
запропонував йому сховатися в храмі. Він попередив єв-
рейського правителя про змову убити його. Неемія сказав, 
що, по-перше, він не рятуватиметься втечею, а, по-друге, 
не піде в храм. Безперечно, Неемія передбачав, що за та-
кий вчинок народ засуджуватиме його, а за вхід до храму 
постане перед Божим судом, оскільки він не був свяще-
ником. Цей чоловік цілком усвідомлював, що Шемая був 
лжепророком, підкупленим Санваллатом і Товійєю. 

На додаток до всього потрібно ще сказати, що Товійя 
і його син Єгохонан були родичами із знатними сім’ями з 
Юдеї. У результаті цього між Товійєю і цими юдейськими 
сім’ями велося часте листування. Все, що говорив Неемія, 
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доносили Товійї. І хоча його родичі позитивно відгукува-
лися про його добрі справи, Неемія знав, що Товійя мав 
злі наміри щодо народу в Єрусалимі.

Незважаючи на все це, мур в Єрусалимі був завершений 
за 52 дні. Вороги були присоромлені і навколишні народи 
дуже здивовані, ще раз переконавшись, що Бог благоволив 
до Неемії. Успішне завершення його будівельного проекту 
наперекір ворожій опозиції утвердило пошану до євреїв 
і престиж єврейської держави серед західних провінцій 
Євфрату.

Проведіть дискусію, поставивши такі запитання: 
q Чому Неемія не повернувся до рідного краю з першими, 

хто повернувся після «політичної відлиги»? 
Ймовірна відповідь. Гарно облаштувався на новому 

місці; можливо, планував заробити трохи грошей, а тоді 
вже повернутися.

q Чого коштувало би Неемії залишити Персію і повер-
нутись у зруйнований Єрусалим? 

Ймовірна відповідь. Він міг втратити посаду, статки, 
житло, друзів, зрештою, на новому місці потрібно було 
починати все з нуля.

q Чому він засумував, коли дізнався про невідбудований 
Єрусалим? 

Ймовірна відповідь. Його серце було віддане своєму 
народові, він любив свій народ.

q Як вигадаєте, які почуття наповнювали Неемію, коли 
цар запитав, чому у нього такий сумний вигляд? 

Ймовірна відповідь. Мабуть, саме у цей час Неемія від-
чував сум’яття та вагання, адже у Персії він мав усе: по-
саду, шану, гроші, довіру царя, — а бажання повернутися 
до розбитої країни мало вигляд безглуздого поривання 
гарячковитого молодика. За таке прагнення цар міг би 
щонайменше висміяти, в гіршому ж випадку — стратити. 
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Але Неемія вирішує нічого не приховувати і просто роз-
повісти свої потаємні мрії. 

q Що зробив Неемія перед тим, як розповів усе ца-
реві? 

Відповідь. Помолився.

q Що це йому дало? 
Ймовірна відповідь. Впевненість і моральну силу.

q Як би ви вчинили на місці Неемії: залишилися б у 
Персії і фінансово допомагали б своєму народові чи поїхали б 
в Єрусалим?

q З якими труднощами стикнувся Неемія, коли повер-
нувся додому і взявся відбудовувати мури міста? 

Ймовірна відповідь. Перешкоди від недоброзичливих 
«сусідів», військова небезпека, внутрішній розбрат, гніт 
убозтва.

q Чому Неемія не опустив руки і не повернувся назад 
до перського царя на місце чашника? 

Ймовірна відповідь. Він дуже любив свій народ, був 
його патріотом і завжди молився Богові про допомогу, а 
Господь давав йому сили та наснаги.

q Яким був результат старань Неемії? 
Ймовірна відповідь. Успішне завершення його будівель-

ного проекту наперекір ворожій опозиції, утвердження 
пошани до євреїв і престиж єврейської держави серед за-
хідних провінцій Євфрату.

Висновок. Ми, як і Неемія, маємо щиро любити свою 
країну. Незважаючи на те, що батьківщина перського 
чашника перетворилася на розбите корито, він не со-
ромився цього, навпаки, волів розбудувати її, щоби вона 
стала такою, про яку б усі говорили з пошаною. Отож 
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наше завдання — насамперед, ніколи не забувати, де ми 
народилися, хто ми є і не соромитися цього перед іншими 
націями. 

Коли ми молимося про свою країну, Бог робить чудеса, 
змінюючи устрої, політичні настрої й управлінські тенден-
ції. Господь хоче, аби ми переживали про свою Батьківщину 
і молилися за неї. «Отже, перш над усе я благаю чинити 
молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів 
та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе й 
мирне життя в усякій побожності та чистості. Бо це добре 
й приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди 
спаслися, і прийшли до пізнання правди» (1Тимофія 2:1-4).

А тепер поверніться до контурних карт і знову по-
кажіть вихованцям чистий аркуш паперу. Запитайте, чи 
все-таки хтось здогадався безмежжя якої країни на ньому 
зображене.

Висновок. Чистий аркуш без жодних штрихів, ліній, 
кордонів символізує Небесне Царство. Ми прагнемо стати 
громадянами цієї країни. Але, щоби стати патріотом Неба, 
потрібно спочатку навчитися бути патріотом земної країни. 
Якщо ми зневажаємо, плюндруємо і насміхаємося з влас-
ної нації, то як зможемо бути гарними співгромадянами у 
Небесному Царстві? 

V. Вивчення золотого вірша. 

% «Блаженний той люд, що Богом у нього Господь, бла-
женний народ, що Він вибрав його на спадок Собі!» 
(Псалом 32:12). 

Добробут народу залежить від Божого благословення, 
а те, в свою чергу, — від покори та пошани народу Все-
могутньому.

У світлі цього обговоріть текст, записаний у 2 Хроніки 
7:12-14: «І явився Господь Соломонові вночі та й сказав йому: 
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Вислухав Я молитви твої, та вибрав оце місце для Себе на 
храм жертви. Якщо Я замкну небеса, і не буде дощу, і якщо 
накажу сарані поїсти землю, і якщо нашлю моровицю на 
народ Мій, і впокоряться люди Мої, що над ними кличеться 
Ім’я Моє, і помоляться, і будуть шукати Ім’я Мого, і по-
вернуть зо злих своїх доріг, то Я вислухаю з небес, і прощу 
їхній гріх, та й вилікую їхній Край!»

VІ. Закріплення та узагальнення знань.
Запропонуйте підліткам для роздумів притчу Олени 

Медведєвої.

Буслі з вирію приносять… вірність
— Як тобі живеться в домі над домом? — задерши голо-

ву, спитала Дівчинка старого Лелеку.
— Добре, — відказав той і клацнув своїм довгим черво-

ним дзьобом.
— Не заважаємо? — продовжувала вона, і її голос ставав 

дедалі голоснішим.
Лелека опустив додолу старі очі. Останнім часом він став 

погано бачити. Міг розрізняти лише силуети, контури…
— Я чимось завинив перед тобою? — запитав пернатий 

господар, бо вловив у її голосі якийсь біль.
— Завинив?... 
Дівчинка стояла в задумі.
— Можливо. Стільки літ мешкаємо в одному дворі, а 

ти мені ні слова, ні півслова.
— Та ти ж не мала часу на розмову з крилатими.
— А тепер маю, — в її очах бриніли сльози.
— Не так давно ти зруйнувала наше гніздо, — пригадав 

їй Лелека.
— Забудь, — мовила дівчина і опустила голову. — Старі 

люди мовили, що буслі з вирію приносять горе. А того чор-
ного року, коли ти звив гніздо на нашому даху, померла моя 
матір, і ми залишились удвох з батьком.
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— Це — неправда. За свою смерть люди відповідають 
самі, а не їхні дворові птахи.

Птах, розуміючи, що розмова буде довгою, вперше добро-
вільно спустився на землю до людини. Він, вільний та недовір-
ливий Лелека, потерся об ноги господарки, ніби висловлював 
їй своє співчуття.

— Дякую, — сказала Дівчинка, усвідомивши, як це не 
просто було зробити дикому птахові.

— Я все бачив.
— А де твоя земля? — запитала вона і пильно подивилася 

у чорні маленькі очі, які бачила вперше.
— Там, де і твоя.
— А чому ж тоді ви всі втікаєте в тепло, коли над-

ходять перші приморозки? Страшно?
— Ні, не страшно. Сам переліт значно важчий, як зи-

мівля тут, у нас.
— Невже?
— Правда. Готуватися до відльоту болісніше, ніж гоїти 

рану, коли тебе поранить гарячий постріл.
— Чому? 
Здавалося, Дівчина хотіла почути відповідь на запитання, 

яке ще не задала та й не знала, чи задасть узагалі. Враз її 
погляд переметнувся на пір’я Лелеки.

— Ви… теж сивієте?
— Сивіємо. 
— У старості?
— При першому перельоті.
— А чому ви повертаєтеся з тих країв, де тепліше і 

смачніше? — дівочий біль того дня немовби виливався через 
колючі слова.

— Бо то чужина.
— Оте чорне холодне, іноді мокре та сире гніздо так 

тобі любе?
— Мені люба наша земля. А де вже звити свій дім, ми 

знайдемо.
— А як ти доведеш, що Україна, то твоя земля?
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— Я народився на ній. Тут із моїм батьком ми вперше 
перелітали поле: велике й зелене. Я так боявся впасти в 
жито, що й не дихав. А тато радив: «Розправ крила, набери 
на повні груди повітря і нічого не бійся. Я буду поруч з то-
бою. Буду доти, допоки ти не скажеш, що вже виріс». Тут 
матір вчила мене на ставку ловити рибу. Я спершу стільки 
жаб переловив. Смішно. Я ж не знав тоді, чим відрізняєть-
ся жаба від рибини… Минув час, і я зустрів на цій рідній 
землі свою Лелеку. З нею ми вирішили, що і наші діти тут 
народяться. Не в теплих та ситих краях, як ти кажеш, а 
тут, у квітучій і добрій Україні, ранок якої розпочинається 
лагідним сонцем і закінчується теплими молитвами. На цій 
землі і померла моя кохана. Сталося це весняної ночі. Так 
тихо-тихо відійшла вона у небуття, ніби боялася своєю смер-
тю розбудити наших сонних онуків. У цій землі я і схоронив 
її. — Птах замовк на певний час. Було видно, що останні 
слова йому давалися нелегко. — Мої діти тут народжують 
своїх дітей-лелеченят. А ті — своїх. Це наше кредо — давати 
життя своєму потомству лише на рідній землі. В Україні я 
і помру, бо тільки рідна земля може зрозуміти мою смерть. 
Тільки на рідній землі смерть буде мені рідною… і знаєш що, 
Дівчинко, — Лелека звернувся до дівочого серця, — перед 
смертю мені хочеться бачити своє рідне українське небо, а 
під рідною блакиттю усе рідним є…

Дівчина присіла біля лелеки. Потім стала навколішки. 
Вона пригорнула його і щиро плакала. Гіркі сльози котилися 
на сивого рідного птаха, на його тонку шию, втомлені ску-
йовджені крила. Ще трохи і він піде від неї. Проте назавжди 
з нею залишиться їхня земля. Батьківська. Рідна. Котрій 
любо бути вірним.
 

VII. Молитва.
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тема: міграція

 Мета: 
- розповісти вихованцям про смерть як кордон земного 

життя;
- переконати, що смерть — це лише перехід в інше жит-

тя;
- спонукати вихованців до прийняття серйозного рішення 

щодо свого життя після смерті. 
 
% Золотий вірш: 

 «Від могили життя твоє Він визволяє, Він милістю та 
милосердям тебе коронує» (Псалом 102:4).

& Біблійний текст: 
 2Царів 2:1, 3, 9, 11.
 
 Обладнання: 

 Біблії, блокноти, Свідоцтво про духовне народження, або 
ж Акт про усиновлення, роздруковані памфлети Бруно 
Ферреро «Царський блазень».
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Хід заняття
І. Вирішення організаційних питань.

ІІ. Молитва.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 
Прочитайте вихованцям достовірну історію про 13-

річного хлопчину, який 1999 року відпочивав у стаціо-
нарному таборі «Сонце Правди». (За браком часу можете 
переказати).

«я чекатиму на вас у небі»9

Буяла весна… Розквітали дерева… Повітря наповнювали 
солодкі пахощі квітів, що рясно розквітали назустріч сонцю 
і теплу. Від залежаного зимового снігу не лишилось і сліду, 
прогріта земля рясно всіялася зеленими пагінцями молодої 
травички, чувся веселий щебет ранніх птахів. Ось горобці, 
скубаючи один одного, купаються у весняній пилюці, трохи 
віддалік п’є воду з калюжі пара голубів, обабіч дороги по-
важно крокує старий крук…

У кімнаті під вікном на ліжку лежить хлопчина… Він, 
здається, не помічає краси Божого творіння, що сонячним 
промінчиком постукало в шибку його вікна. Дивлячись крізь 
скло вікна, він ніби нічого не бачить, у його дитячій голівці 
рояться дорослі, важкі від горя і туги думки. Хлопчина тяжко 
хворий… Лікарі сказали, що він більше ніколи не буде бігати 
по травичці, не буде грати в піжмурки, не зафутболить 
ногою м’яча, ніколи не підведеться з ліжка… Він помре… У 
нього рак… головного мозку…

9  Олександр Ярмушко. Я чекатиму на вас у небі // Свічник. 
— 2008. — №2. 
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Нещодавно йому виповнилося тринадцять. День народжен-
ня «відсвяткував» у ліжку. Його привітали мама і братик, 
тато процідив крізь зуби якесь скупе побажання. 

Зовсім недавно Максим, як і всі підлітки, бігав і стри-
бав, ходив до школи, іноді втікав з уроків, до сьомого поту 
ганяв за м’ячем, намагаючись спрямувати його до воріт 
суперника. А ще він ходив до церкви. Кілька років тому його 
мама покаялась і прийняла хрещення в баптистській церкві, 
відтоді Максим та його менший брат Вовчик стали постій-
ними відвідувачами уроків недільної школи. Тут хлопчикові 
дуже подобалося, він був старанним учнем, завжди вивчав 
напам’ять золоті вірші, намагався виконувати усі домашні 
завдання. Трохи згодом, після одного з уроків у недільній школі 
вирішив стати таким, як мама, — віруючим. І він справді 
став ним. Відтоді Максим не пропускав жодного служіння 
в церкві, — чи то неділя, чи то будень, — він завжди був 
на служінні в церкві. Зазвичай, він сідав на стілець першого 
ряду і уважно слухав усе, що лунало з-за кафедри. 

Взагалі, Максим приходив до церкви на годину, а то й 
на дві раніше. Він допомагав старенькому дідусеві, який був 
церковним сторожем, провітрити приміщення, можливо, щось 
підмести чи відкинути сніг узимку. А ще хлопчина довго міг 
розмовляти із сивочолим дідусем про Бога, про вічність, про 
рай і пекло. Літній чоловік щиро дивувався, звідкіля у цього 
зовсім юного хлопчика така віра і впевненість у тому, що 
він буде жити вічно. 

Трохи згодом Максим почав часто хворіти, йому докучали 
сильні головні болі. Спочатку лікарі приписали одні пігулки, 
потім інші, потім ще і ще… Сім’я Максима не була замож-
ною: батько працював на заводі, і часто добрячий шмат 
отриманих коштів пропивав десь у барі чи просто біля бочки 
з пивом. Мати щосили намагалася допомогти дитяті. Вона 
працювала у кілька змін, аби більше заробити і, врешті-решт, 
усе віддати на порятунок сина. 

Весь цей час Максим мужньо боровся з хворобою. Його 
проймав невимовний біль, але хлопець, зціпивши зуби, допо-
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магав мамі і… усміхався, аби та нічого не підозрювала і не 
ховала від нього червоних очей від сліз відчаю. 

Він дуже любив свою матусю, свого братика і свого не 
завжди привітного і тверезого татуся. Хвороба нещадно 
прогресувала. За кілька місяців Максим зовсім зліг. Він не 
міг спати — так нестерпно боляче було, часто від болю не-
притомнів. Мама плакала і молилася. А тато через безвихідь 
ще більше і частіше напивався. Коли повертався додому в 
п’яному запамороченні, він часто бив матір Максима, а коли 
той намагався заступитися за неї, то перепадало і йому. 
Вранці, коли хміль минав, батько дізнавався, що вчора на-
коїв. Це його не тішило, тому із душевним болем він йшов 
із хати і знову напивався. 

До Максима часто приходили відвідувачі. Це були і діт-
ки з недільної школи, і дідусь — церковний сторож, — і 
бабусі, які так полюбили привітного хлопчика. Всіх він зу-
стрічав чарівною широкою усмішкою. Кожен приходив, аби 
підтримати, потішити Максима, виходило ж навпаки: цей 
маленький проповідник розповідав бабусям і дідусям про рай, 
про вічність, про воскресіння. 

Одного ранку хлопчик покликав свою маму, братика 
(тата тоді не було вдома) і розповів їм, що цієї ночі він 
бачив Ісуса з янголами, Який протягував руки до нього і за-
прошував до Себе. «Мені так добре було, навіть нічого не 
боліло, — захоплено розповідав хворий. — Я скоро піду до 
Нього, Він чекає мене. І, певно, не забрав мене з Собою від-
разу, щоб я вам усе розповів, аби ви не хвилювалися. Мамо, 
я буду в Ісуса, я буду чекати вас там…» Максим зморщив 
лоба від болю, але очі продовжували сяяти і випромінювати 
радість, спокій, неземне щастя. Перевівши подих, він про-
довжив: — «Матусю, тільки не плачте, коли я помру, я ж 
буду з Богом. А ти, Вовчику, бережи маму, завжди слухайся 
її, допомагай у всьому. Передайте татові, що я його дуже 
люблю, і Бог його любить, нехай він покається. А я його 
чекатиму в небі». Максим знесилено опустився на подушку, 
трохи згодом біль вщух, і хлопчик задрімав. 
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За кілька днів свічка Максимового життя згасла… Тихо 
і непомітно в нічному сні відійшов він до Ісуса, що чекав на 
маленького мученика із розкриленими руками. Хори янголів 
співали для Максима, там його стрічали ті, про кого вчив у 
недільній школі, ті, ким захоплювався і кого наслідував. 

Уранці, прокинувшись, Вовчик побачив маму, яка, схилив-
шись над бездиханним тілом братика, тихо плакала. Поруч 
стояв тато, його плечі здригались у беззвучному риданні, душу 
розривав на шматки страшенний жаль і пекельна туга. 

В останню путь Максима проводжало дуже багато лю-
дей: близько тисячі чоловік прийшло вшанувати пам’ять не 
просто родича чи братика у Христі, а насправді з великої 
літери Християнина. Останньою Максимовою проповіддю 
на землі була щира широка усмішка на обличчі. Не розпач, 
не біль, не жах смерті, а усмішка, що промовисто свідчила 
голосніше від слів. Його обличчя віддзеркалювало небо, відо-
бражало мир і спокій, що панують там.

Після цієї оповіді у більш чуйних дітей можуть наверну-
тися сльози на очі. Спробуйте заспокоїти їх. Використайте 
цей момент як гарне підґрунтя для сіяння Божих істин про 
вічне Небесне Царство. Коротко підсумуйте.

Максим жив надією, що наступного року знову матиме 
змогу відпочивати в улюбленому таборі. Проте в житті не 
завжди все стається так, як ми мріємо чи плануємо. Жит-
тєва дорога Максима несподівано обірвалася, а він, як то 
кажуть, ще й не почав жити. 

Одного разу старенька бабуся, що відвідувала хлоп-
ця, запитала його: «Максиме, а ти не боїшся помирати?» 
Присутні завмерли, а хлопець спокійно відповів: «Ні! Не 
боюся, я бачив Ісуса, Який чекає мене на порозі Свого 
Дому». 
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IV. Вивчення нового матеріалу.
Тема смерті — найменш порушувана тема. Незважаю-

чи на її стовідсоткову реальність, люди уникають про неї 
говорити як про дійсне явище. Можливо, це пов’язано із 
тим, що смерть криє у собі невідомість, яка завжди лякала 
людей. Проте, хай там як, про неї слід говорити і що ра-
ніше, то краще. Коли смерть дихатиме у лице, може бути 
пізно розставляти всі крапки над «і». А візьміть до уваги ще 
й те, що ми не знаємо, коли смерть загляне нам у вічі.

Ми не боїмося говорити про смерть. Чому? Тому що 
знаємо її слабке місце: смерть не кінець. Це лише кома, 
після якої продовжується речення — інше життя. Це — 
такий собі кордон, який неодмінно потрібно перетнути 
кожній людині. Біблія говорить про смерть як про кінець 
земної подорожі та початок вічного життя. 

Якщо смерть ми назвали кордоном, то вічне життя 
нехай буде державою. Ось тут розпочинається найцікаві-
ше: за кордоном існує лише дві суверенні держави. Одна 
з них — рай, а інша — пекло. Всі прагнуть потрапити до 
раю і вигадують різні методи, як туди потрапити. Одні 
кажуть чинити добрі справи, інші, навпаки, закликають 
впиватися всіма життєвими втіхами досхочу, а там, мовляв, 
якось буде. Та тільки смерть кине тінь на життя, як усі 
зухвальці починають тремтіти, немов жертва перед голод-
ним хижаком.

Страх перед смертю — це ніщо інше, як страх потрапити 
до пекла, країни, яка зовсім нічим не приваблює людей. 
Та боязнь зникає тоді, коли ми усвідомлюємо, подібно до 
Максима, що нашим справжнім домом є небеса.

Уявіть собі ситуацію. Одного разу в інтернат завітала 
подружня пара, яка дуже хотіла усиновити дитину. Ледве 
переступивши поріг сиротинця, подружжя побачило світ-
ловолосу дівчинку. Рішення відразу було прийнято — саме 
вона стане їхньою донькою. Світланка, а саме так звали 
дівчинку, зраділа такій новині. Дорослі розпочали процес 
підготовки документів. Під час другого візиту нові батьки 
привезли Світланці ведмежа, цукерки та фото будинку, де 
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вона згодом мешкатиме. Дівчинка роздала цукерки своїм 
друзям, з ведмежатком, яке стало її другом, вона спала, а от 
фото стало найціннішим подарунком. Світланка всім його 
показувала, з радістю повідомляючи кожного, що зовсім 
скоро вона житиме саме в цьому гарному будинку.

Настав довгоочікуваний день: акт про усиновлення го-
товий, радісні батьки приїхали по дівчинку. Світланка стала 
жити у розкішному будинку зі своїми новими батьками.

Висновок. Люди, які живуть на землі, чимось подібні 
до цієї дівчинки, а Бог уособлює її нових батьків. У Біблії 
сказано: «Бо ви всі сини Божі через віру в Христа Ісуса!» 
(Галатів 3:26). Якщо ми віримо в Ісуса Христа, запрошуємо 
Його у своє життя і прославляємо Його своїми ділами, 
то, помираючи, ми лише емігруємо у свій вічний дім. Ви 
здивовані? Не вірите? Це справді так. 

Проілюструйте своє твердження такою байкою.

«Якби я був одним із близнюків у материнській утробі, 
то навряд чи зміг би довести своєму братові існування землі. 
Він міг би заперечити, що ідея життя поза утробою смішна, 
що утроба — єдина земля, котру ми можемо знати.

Якби я спробував розповісти йому, що люди на землі 
живуть у безкраїх просторах і дихають повітрям, то він 
поставився б до цього досить скептично, адже плід живе у 
воді. Чи може він уявити собі світ, де дихають повітрям? 
Йому перехід у такий світ здавався б чимось неймовірним. 

Але... Трішки болі, темний тунель, перший ковток пові-
тря — і ось величезний світ! 

Щоб побачити світ і земне життя, дитині потрібно 
народитися. Прогулянки, біганина, катання на роликах, 
санчатах — усе це можна безперешкодно робити, адже у 
Всесвіті місця на всіх вистачить».
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Висновок. Подібно до зародка в утробі, ми іноді не 
віримо, що в кінці земного тунелю на нас чекає життя, 
щоправда, зовсім інше. 

Лікарі вигадують все нові і нові методи та засоби, 
аби збільшити термін життя чи продовжити молодість. 
Але, хай скільки ви проживете, ви не втечете від смерті, 
адже, як сказала одна людина: «Життя — це лише ґарантія 
смерті». 

Чи мали ви нагоду літати в літаку? А чи доводилося 
вам бачити, як після приземлення пасажири плакали, 
оскільки не хотіли сходити з борта аероплана. Абсурдно 
звучить, чи не так? Але іноді люди за життя тримаються 
так, немов це їхній вічний дім. Вони вкладають у нього 
все: гроші, здоров’я, сили. А потім, коли дізнаються, що 
однієї гарної миті їм потрібно вийти з літака, під назвою 
життя, вони, ошелешені, хапаються за кожну соломинку, 
яка б втримала їх на борту. 

Не жахайтеся станції «Смерть». Не варто її боятися, 
слід лишень подумати про місце перебування вічної душі 
після перетину тілом кордону смерті.

Якось один молодик прийшов до богослова і запитав 
його, скільки потрібно часу, аби підготуватися до смерті. 
У відповідь прозвучало: «Близько п’яти хвилин». Тоді юнак 
полегшено зітхнув і попрямував до виходу, думаючи, що має 
ще доволі часу, щоб віддатися всіляким світським утіхам, 
а потім, під кінець своїх днів, навернутися до Бога.

— Зупиніться! — покликав його професор. — Коли ви 
збираєтеся померти?

— Не можу цього сказати, — відповіла молода люди-
на.

У такому разі вам найліпше підготуватися негайно, 
оскільки можете не мати для цього і п’яти хвилин10.

10  Старий проповідник // Свічник. — 2008. — №4.
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Порекомендуйте прислухатися до порад Слова Божого 
щодо цього і під час земної подорожі прийняти рішення 
на благо своїй душі. 

& Запропонуйте розглянути біблійні уривки з 2Царів 
2:1, 3, 9, 11.

Зауважте, що і пророк Ілля, і його учень та слуга Єлисей 
знали про план Бога — сьогодні забрати Іллю на небо. 

Поставте запитання:
q Якою була реакція обох цих чоловіків?
Вислухайте відповіді. Підкресліть, що Біблія називає 

лише дві історичні особи, які, не зазнавши смерті, були 
забрані на небо. Це Енох (Буття 5:24) та Ілля (2Царів 
2:11). Всі інші змушені перетнути цей кордон, під назвою 
смерть. Ісус Христос каже: «Поправді, поправді кажу вам: 
Хто слухає слова Мого, і вірує в Того, Хто послав Мене, 
життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов 
він від смерти в життя» (Івана 5:24).

Перейти від смерті до життя — це немов перейти через 
кордон. Отже, якщо наше життя на землі тимчасове і на нас 
чекає інша країна, справжня, вічна, то до перетину цього 
кордону просто потрібно підготуватися, тобто отримати 
візу. А також підготувати пакет документів необхідних для 
перетину кордону небесної країни. (Наприклад, Свідоцтво 
про духовне народження, або ж Акт про усиновлення. 
Підготуйте кожному вихованцю подібний «документ» — 
заздалегідь продумайте його зміст — і наголосіть, що він 
набуде чинності тільки тоді, коли буде скріплений їхнім 
особистим підписом, що посвідчуватиме їхню згоду). 

V. Вивчення золотого вірша. 

% «Від могили життя твоє Він визволяє, Він милістю та 
милосердям тебе коронує» (Псалом 102:4). 
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VІ. Закріплення та узагальнення знань.
Запропонуйте для закріплення знань памфлет Бруно 

Ферреро11.

царський блазень
У царя був блазень, який щодня розвеселяв його жартами 

і сміховинками.
Одного дня цар доручив блазневі свій скіпетр: 
— Тримай його доти, допоки не знайдеш дурнішого від 

себе. Тоді можеш подарувати йому цей скіпетр. 
Через кілька років цар важко занедужав. Відчуваючи, що 

невдовзі помре, покликав улюбленого блазня і сказав йому:
— Вирушаю в далеку дорогу…
— Коли повернешся? Може, за місяць? — спитав бла-

зень.
— Ні, — відповів цар. — Уже ніколи.
— А як ти підготувався до цього походу? — запитував 

далі блазень.
— Ніяк! — сумно відповів цар.
— Ти відходиш навіки, — задумливо прошепотів бла-

зень, — і зовсім не приготувався. На, бери свій скіпетр — я 
знайшов дурнішого від себе.

VII. Молитва. 

11 Бруно Ферреро. Сорок казок у пустелі / Пер. з італ. Л. Гай-
дуківський. — Львів: Свічадо, 2005. 
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тема: ВіЗа до раю

 Мета: 
- пояснити підліткам, що таке віза і як впливають на їхні 

можливості істинна та фальшива візи;
- пояснити, що отримати візу до Небесної країни можна 

лише в Ісуса;
- спонукати вихованців побажати отримати таку візу.

% Золотий вірш: 
 «... Щоб ви знали, що ви, віруючи в ім’я Божого Сина, 

маєте вічне життя» (1Івана 5:13).

& Біблійний текст: 
 Матвія 9:9-13.
 
 Обладнання: 

 Біблії, записники, анкети для кожного вихованця.

Kordon-u.indd   86 01.04.2010   10:11:13



87

Віза до раю

Хід заняття
I. Вирішення організаційних питань.

II. Молитва

III. Мотивація навчальної діяльності.
Розпочніть урок із бесіди:
q Чи займалися ви коли-небудь ворожінням?
q Чи зверталися до ворожок?
q Для чого людям знати своє майбутнє?
q Як ви вважаєте, чому Бог створив нас так, що ми не 

знаємо, що буде завтра, не кажучи, вже про далеке 
майбутнє?

Висновок. Кожній людині цікаво знати, що чекає на неї 
в майбутньому, оскільки люди не впевнені у завтрашньому 
дні. Проте таке джерело, як Слово Боже, запевняє нас у 
тому, в чому ми можемо бути переконані. Отож сьогодні 
ми говоритимемо про майбутнє.

IV. Вивчення нового матеріалу.
Щоби потрапити в Німеччину, США чи іншу закриту 

для України державу, нам потрібно мати запрошення, зі-
брати певний пакет документів і звернутися до посольства 
країни, до якої вирушаємо. Лише тоді, коли в нашому 
паспорті стоятиме штамп, який посвідчуватиме, що віза 
відкрита до цієї країни, тоді ми матимемо повне право 
перетнути кордон і перебувати на її території. 

Існує одна країна, до якої мріють потрапити усі люди 
без винятку. Це надзвичайно багата країна. Там ніколи не-
має інфляції, пост Президента займає одна й та ж Особа, 
а мешканці живуть у мирі і злагоді. Що ж це за країна?

Одні її називають раєм, інші — Небесним Єрусалимом, 
ще хтось — місцем для святих або ж Містом Бога. Як же 
можна потрапити до цього омріяного міста? Які необхідно 
зібрати документи? Як, зрештою, отримати туди візу?
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& Давайте звернемося до документа, який посвідчує 
цю країну. Отож відкрийте Біблію, а саме: Євангеліє 
від Матвія 9:9-13 (разом із підлітками прочитайте 
цей текст). 

Поставте запитання:
q Про що нам розповідає цей уривок? 
Відповідь: Бог нам розповідає, як можна потрапити до 

Його міста, до Його країни.

Отже, щоби потрапити до Небесного Царства, потрібно 
зробити всього кілька кроків.

Ісус дуже гостинний Володар цієї країни, Він усіх 
запрошує до себе: «Йди за Мною!» Так, але що потрібно 
зробити, щоби отримати таку бажану візу?

1. Як Матвій встав і пішов за Ісусом, так і кожен із 
нас особисто повинен встати і піти за Господом!

Що це означає? У другій частині 13-го вірша Господь 
каже: «…Я не прийшов кликати праведних, але грішників до 
покаяння».

2. Кожен із нас повинен визнати себе грішником. 
Багато людей у цьому світі для того, щоб отримати 

візу якомога швидше, користуються послугами непевних 
осіб. Державні органи застерігають нас від них і називають 
людей, які надають нелегальну допомогу в отриманні візи, 
шахраями.

Є багато прикрих випадків, коли люди, скориставшись 
такими послугами, на кордоні дізнаються, що їхня віза 
фальшива, унаслідок чого не можуть перетнути кордон 
іншої держави. Аби потрапити до Неба, ми теж можемо 
натрапити на підроблені візи. Ось які фальшивки іноді 
нам пропонують:

m Якщо ти нічого лихого не робиш і за твоїми плечима 
немає ні крадіжок, ні вбивств, ні ще чогось страшного, 
то з таким життям ти неодмінно потрапиш до раю. 
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(Слово Боже заперечує цю думку, кажучи, що на землі 
немає жодного праведного).

m Яка різниця, в якого Бога вірити? (Біблія нас застері-
гає: «…віруючий в Сина [Ісуса Христа] має життя вічне 
[тобто в Небесній країні]…»

m Тобі ще рано думати про Бога і про смерть. Підеш 
за Ісусом, коли постарієш. (А чи впевнені ви, що зав-
тра житимете і матимете можливість звернутися до 
Бога?)

m Що буде всім — те й тобі. (Один мудрий дідусь відповів 
на таку репліку так: «Ще не бачив жодного нерозумного, 
який пішов би заради компанії топитися»).

m Ти змалечку ходиш до церкви, ти набожна людина, а 
значить, потрапиш до раю. (Біблія ж каже, що лише 
особиста зустріч з Ісусом є ´арантією вічного життя з 
Богом, а не обряди).

Таких «липових» віз до Небесного Царства у світі є 
безліч. Вам не потрібно вивчати їх. Варто лишень знати 
справжню візу, тоді ніколи не доведеться почути біля брам 
Небесного Єрусалима: «Хто ви? Я вас не знаю і візи сюди 
вам ніколи не відкривав».

І ось ми наближаємося до останнього кроку, що до-
зволить нам побачити бажаний штамп у паспорті: візу 
відкрито.

3. Ми повинні не тільки визнати себе грішниками і 
жити з цим фактом, але й покаятися перед Ісусом. 

Отже, з нашого дослідження випливає, що:
- прощення наших гріхів — це основний документ, 

який дає нам право на отримання візи до раю. Його ще 
можна назвати Свідоцтвом про духовне народження;

- Ісус Христос — Єдиний, Хто відкриває нам візу до 
Небесного Єрусалима: «До Отця не приходить ніхто, якщо 
не через Мене [Ісуса Христа]» (Івана 14:6).

Матвій встав і пішов за Ісусом. Це свідчить про те, що 
він не просто визнав себе грішником, а ще й покаявся у 
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своїх провинах. Відтак Ісус Христос простив Йому гріхи. 
Отже, Матвій приготував правильні документи для від-
криття візи в Небесний Єрусалим. 

А ви це зробили?
Бог пропонує нам запрошення до Небесного Царства. 

Що ви думаєте про Його запрошення, можете зазначити 
в особистій анкеті.

Запрошення від Бога

Я запрошую 
тебе провести зі 
Мною майбутнє!

Бог каже:
Я люблю тебе і хочу, щоб ти мав 

вічне життя зі Мною (Івана 3:16)
Однак ти грішник, і гріх віддаляє 

тебе від мене, а покарання за гріх — 
смерть (Римлян 3:23).

Але Мій Син, Ісус Христос, заплатив 
за твої гріхи (Римлян 5:8).

Щоб отримати вічне життя, ти по-
винен повірити в Ісуса (Солунян 2:8-9).

Якщо ти приймеш Христа і будеш 
наслідувати Його, ти матимеш спасіння 
і майбутнє з Богом у раю (Івана 5:13).

Твоя особис-
та анкета ___Я вже прийняв запрошення від 

Бога.

___Так, я зараз приймаю запрошення 
від Бога.

___Мені потрібен час, аби подумати.

___Я ще не вирішив, як вчинити.

V. Вивчення золотого вірша. 
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% «... Щоб ви знали, що ви, віруючи в ім’я Божого Сина, 
маєте вічне життя» (1Івана 5:13).

VІ. Закріплення та узагальнення знань.
Проведіть бесіду:
q Якщо ви громадяни Небесної країни, то неодмінно 

представляєте її закони і звичаї. Які звичаї Божої 
країни?

q Громадянин країни має певні привілеї в себе на бать-
ківщині. Які привілеї мають громадяни неба?

VII. Молитва.
Подякуйте Богові за те, що Він потурбувався про наше 

майбутнє, за те, що ми можемо мати громадянство неба 
уже тут, живучи на землі. 
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тема: Перекажи Пароль

 Мета: 
- пояснити підліткам, що ділитися з іншими вісткою про 

Ісуса, — це важливо;
- з’ясувати причини нашого мовчання;
- спонукати вихованців розповідати іншим про Ісуса.
 
% Золотий вірш: 

 «Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Гос-
пода, і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив 
Його з мертвих, то спасешся…» (Римлян 10:9).

& Біблійний текст: 
 2 Царів 5:1-3, 9-10, 14.
 
 Обладнання: 

 Біблії, записники.
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Хід заняття
I. Вирішення організаційних питань.

II. Молитва.

III. Мотивація навчальної діяльності. 
На початку дня (обов’язково за кілька годин до біблій-

ного уроку) хтось із команди (наприклад, спортінструктор) 
підходить до одного (тільки одного) вихованця з кожної 
групи і загадково повідомляє його, що у нього є шанс 
отримати додатковий бал (або приз), якщо він підійде до 
координатора і скаже йому спеціальну фразу. При цьому 
називає вихованцю фразу на кшталт: «Жаби кумкають у 
ставку!»

Логічно, що кожен підліток, який дізнався про спец-
слова, підійде до координатора і, відповідно, отримає до-
датковий бал. Питання в тім, чи кожен, кому випав такий 
«щасливий білет», розповість про це своїм одногрупникам 
чи ж залишить це в таємниці.

 
IV. Вивчення нового матеріалу.

Перед уроком уточніть, хто із вихованців мав сьогодні 
таку радісну несподіванку, як шанс отримати додатковий 
бал (приз). Отож хто скористався цим шансом і отримав за 
певну фразу додатковий бал чи приз? Можливі різні варіан-
ти розгортання подій. Пропонуємо два найвірогідніших:

1). Усі дізналися про таємну фразу. Похваліть ту лю-
дину, яка знала пароль і переказала його своїм одногруп-
никам.

2). Додатковий бал або ж приз від координатора отри-
мала одна людина, яка знала пароль і нікому не виказала 
його. Простежте, аби одногрупники не принижували цю 
людину, закінчте тим, що це — всього лишень гра, про-
те щось подібне трапляється у нашому житті, про що ви 
конкретніше поговорите пізніше.
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& Запропонуйте підліткам прочитати біблійні уривки: 
2 Царів 5:1-3, 9-10, 14.

Ознайомтеся з новим матеріалом у формі бесіди:
q Що дівчина-полонянка порекомендувала зробити па-

нові?
q На вашу думку, чи природно бажати уздоровлення 

людині, військо котрої вбило її родичів, пограбувало 
її країну, а її саму відвело в рабство?

q Якою була б ваша поведінка у такій ситуації?
Вислухайте відповіді та продовжте бесіду:
q Чому Нааман, поважний військовий начальник, по-

слухав маленьку дівчинку, не боячись ніякої підстави? 
Чому він їй повірив?

q Чи маємо ми такий авторитет у нашому оточенні, 
що нашим словам безапеляційно вірять, мало того, 
ще й чинять так, як ми радимо?

Висновок. Дівчина-полонянка знала істинного Бога 
та Його пророка, який був наділений великою духовною 
силою. Вона сміливо розповіла цю інформацію, не при-
ховала її навіть від ворожого їй народу, оскільки, швидше 
всього, девізом її серця була Любов. 

Подібно до цієї дівчини, ми також повинні сміливо 
та авторитетно розповідати іншим про спасіння і ловити 
людей у сіті Христової любові.

Поставте запитання:
q Чи завжди ми розповідаємо іншим про Бога? 
q Чому ми інколи цього не робимо?
Ймовірні відповіді:
- Соромимося. (Розгляньте біблійний уривок Марка 8:38, 

зробіть відповідний висновок).
- Думаємо, що цій людині Бог не цікавий.
- Недооцінюємо свою значимість, мовляв, хто я такий, 

щоб він мене послухав?
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Проведіть паралель із життям дівчини-полонянки: вона 
не соромилася серед чужого народу розповідати про свого 
Бога і не принижувала свою власну значимість.

Запропонуйте підліткам сучасну розповідь для підтвер-
дження вищесказаного. 

Максимові було 13 років. Він навчався в 7-му класі. Йому 
подобалася школа, в яку його перевели у зв’язку зі зміною 
місця проживання його родини. 

Біля школи був величезний стадіон, і хлопці часто на 
уроках фізкультури грали там у футбол. Максим настільки 
полюбляв цю гру, що навіть і успіхи мав неабиякі! Але сьогодні 
він був ладен відмовитися навіть від улюбленої забави. Він 
запросив до себе на гостину однокласника Сергія. Той ні з 
ким не товаришував, тримався одинаком. Він був високий і 
худорлявий. Якщо його хто-небудь діймав, хлопець міг добре 
відлупцювати кривдника, тому його боялися. Але Максимові 
Сергій чомусь відразу сподобався. Він відчув, що у того на-
справді — добре серце.

«Потрібно буде показати йому мою величезну Біблію 
і розповісти про табір, в якому відпочивав улітку та про 
церкву, яку відвідую. А додому я йому дам почитати «Хроніки 
Нарнії», — ковзаючи поглядом по полицях, думав Максим. 

Увечері в коридорі пролунав дзвоник.
— Привіт! — відчиняючи двері, вигукнув Максим.
— Тримай краба! — розв’язно протягнув Сергій і, не при-

ховуючи допитливого погляду, увійшов до квартири.
— Ну давай, хвастайся своїми книжками, — нетерпляче 

мовив гість.
Максим зовсім не образився на Сергія. Він знав, що в 

того життя було нелегким. Батько Сергія загинув, коли йому 
було лишень п’ять — матері довелося важко працювати, аби 
утримувати сім’ю. 

Хлопці сіли на диван і, похрумкуючи печивом, стали роз-
глядати книжки. Сергій спочатку щосили намагався вдава-
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ти із себе байдужого до Максимової бібліотеки, але йому 
настільки сподобалися книги, яких у нього вдома майже не 
було, що незабаром забув про свою маску цілковитої апатії 
і зі щирою цікавістю став перегортати сторінки. А Максим 
розповідав йому різні біблійні історії: про Авраама, Мойсея, 
Йосипа, про Ісуса Христа.

— Так ти що, віруючий? — раптом запитав Максим 
Сергія.

— Так.
— А Анька з нашого класу теж віруюча. Тільки я від неї 

про Бога ніколи не чув. Просто якось побачив, як вона в церкву 
заходила з родиною. І що, тобі не нудно віруючим бути?

— Ха! А тобі було б нудно бути другом царя?
— Ну ти загнув, — засміявся Сергій, — я тобі про Бога, 

а ти мені про царя!
— Але ж Бог і є Царем. Він усе створив, і є найголов-

нішим Царем на світі! Знаєш, я тобі одну книжку дам. 
Страшенно цікаву! Там Христос описаний як всемогутній і 
добрий Цар. На! Бери! — Максим простягнув другові «Хро-
ніки Нарнії». — І приходь до мене, коли захочеш, я тобі ще 
багато цікавого розповім.

Хлопці розпрощалися, і Сергій, виходячи на вулицю, з яки-
мось не знайомим йому раніше теплим почуттям пригорнув 
до грудей товсту книжку.

Висновок. Біблія закликає нас сміливо говорити про 
Бога іншим людям!

Ви також, як і інші, маєте покликання розповідати 
людям… Робіть це! Можливо, саме завдяки вашій вчас-
но сказаній фразі хтось, почувши про Господню любов, 
не закінчить життя самогубством; хтось не візьме в руки 
шприц, аби знайти насолоду в світі, що не існує, та не 
занапастить безцінну душу, а стане на шлях, освітлений 
Небесною Любов’ю!

Одначе не думайте, що це означає вимогу стати свяще-
ником, черницею чи місіонером в Африці. Це покликання 
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має різні грані — його можна виконувати, будучи лікарем 
чи вчителем, слюсарем чи пілотом, водієм чи філософом, 
ким завгодно… Просто треба бути завжди готовим, аби 
словами, а ще краще вчинками поділитися з людьми 
частинкою Божої любові. Не шкодуйте для цього жодних 
зусиль, часу і старань! 

V. Вивчення золотого вірша. 

% «Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Гос-
пода, і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив 
Його з мертвих, то спасешся…» (Римлян 10:9).

             
VІ. Закріплення та узагальнення знань.

Запропонуйте вихованцям одне із свідоцтв (зважте, яке 
із них буде ближчим до ваших підлітків). 

свідоцтво алли ярмушко
Народилася я і виросла в мальовничому провінційному 

містечку, що розляглося по обидва береги річки Замчисько 
і називається Костопіль. Батьки, через яких Бог подарував 
мені життя, були віруючими і ходили до церкви євангельських 
християн-баптистів. Змалечку я чимало чула про Ісуса — 
батьки намагалися посіяти в моєму серці добрі і вічні зернини 
правди та добра.

 За великим рахунком моє дитинство нічим не від-
різнялося від дитинства моїх друзів, однокласників. Пізніше, 
коли я навчалася в старших класах, у мене почали виникати 
певні запитання, а з ними — і дискомфорт: мої друзі, яких 
у мене було чималенько, ходили на дискотеки та вечірки, а 
я ні; мої друзі часто робили те, що мені чомусь збороняли. Я 
хотіла бути такою, як усі. На підставі таких міркувань у 
мене почали виникати конфлікти з батьками, я не слухалась 
їх, не розуміла, та й не хотіла розуміти. 
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Якось я вирішила, що у будь-якому разі не буду віруючою, 
так би мовити, всім на зло. Мені набридли щоденні «нота-
ції», як я тоді думала, батьків про те, що треба ходити на 
богослужіння. Я намагалася щось вигадати, щоби залишитися 
вдома.

Так і жила рік за роком. Але одного разу дещо змінилося 
у моєму житті.

Це був 2001 рік, мені виповнилося 16 років. Настало 
літо — золота пора для школярів. Я поїхала відпочивати 
в табір «Сонце Правди», який організувала церква, до якої 
ходили мої батьки, в Закарпатті. Перші дні мені було якось 
нудно, хотілося додому, до друзів. До цього я вже кілька разів 
їздила у подібний табір — отож все було знаним. Та оскільки 
вже була на місці, то вирішила, що якось уже переживу цих 
дванадцять днів. 

День за днем минав заїзд, до кінця залишилося якихось 
п’ять днів. 

Того дня я прокинулася без настрою, все мене дратувало. 
У вільний час я пішла до гірського струмка і вперше за сім 
днів побачила, як там було красиво і захопливо. Саме цього 
дня в нас був загальний табірний урок «Подорож на Голгофу». 
Мені не хотілося брати участі в ньому, оскільки знала, про 
що йтиме мова. Одначе я не мала вибору і за яку годину вже 
ходила разом із групою «станціями», згадуючи Гефсиманію, 
Пилата, Петра та учнів, Кайяфу, Ірода. 

Ввечері, коли був снек, я налаштувала себе, що знову 
будуть «капати на нерви». Та наставниця не нагнітала ат-
мосфери, а просто сказала, що вибір — за нами, що кожен 
обирає для себе, з ким бути: з Ісусом чи з дияволом. А ще 
вона нагадала нам, що наші гріхи завдають болю Ісусові: 
коли ми грішимо, ми немовби знову розпинаємо Його. Тоді 
я згадала все своє життя і мені стало соромно за себе. Я 
по-особливому сильно відчула порожнечу в серці і те, що я 
нікому не потрібна. Та поряд із цим я чула Божий голос, який 
казав мені, що я потрібна Йому, що я особлива і найкраща. 
Мені дуже захотілося до Ісуса Христа, щоби ці слова чути 
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завжди. Зрештою, я помолилася до Бога, розказала Йому 
про всі свої провини та каялася у тому, що своїми поганими 
думками, намірами та діями щоразу впивала у Його святе 
тіло ржаві цвяхи. Радість від присутності Бога, спокій у 
серці — ось, що я відчула тоді.

Того вечора п’ятеро дівчат моєї групи молилися разом 
зі мною. Після того заїзду в таборі багато що змінилося. 
Звичайно, я не позбавилася всіх проблем, але з Богом їх ви-
рішувати стало легше. Я втратила деяких своїх друзів, але 
значно більше їх надбала в Ісусі Христі. А ще моє життя 
наповнилося радістю і спокоєм.

Через два роки я знову поїхала до табору «Сонце Правди», 
але вже як наставник, працівник Божого Царства. Я дякую 
Богові за кожну дитину, яку Він подарував мені на короткий 
час заїзду, кожній дівчинці (у таборі я є наставником групи 
школярок меншого віку). Я розповідаю про те, що Господь 
зробив для мене в цьому таборі. Переконана, що насіння Божої 
любові рано чи пізно проросте в їхніх серденьках. Дев’ять років 
з Ісусом — найщасливіші роки мого життя, жодного разу 
я не жалкувала, що вибрала Ісуса. З Ним я можу ділитися 
найпотаємнішим, і Він усе розуміє. 

Колись у таборі я зробила перший крок до Ісуса, Він же 
пройшов решту шляху, аби доторкнутися до мене і подару-
вати мені щасливе життя. Тепер Христос чекає і на тебе. 
Не соромся Його на землі, тоді Він не посоромиться тебе 
на небі.

свідоцтво сніжани охоти12

Как здорово, что в нашей жизни встречаются люди, 
глядя на жизнь которых, тебе очень хочется изменить свою. 
Хотя мою жизнь и жизнью-то назвать нельзя. 17 лет за-
висимости от наркотиков — это страшное болото, на дне 
которого я оказалась. Я понимала, что жить так нельзя, 
нужно что-то делать, а что? Ведь перепробовала все. За 

12 Свідоцтво наведене мовою ориґіналу
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плечами 6 судимостей, частые посещения психбольниц (там 
лечат наркоманов), а результата «0».

Однажды, подойдя к зеркалу, я ужаснулась — на меня 
смотрела 80-летняя старуха без зубов, вшивая, грязная, с 
ввалившимися глазами. И я решила еще раз попробовать 
что-то поменять в жизни. Я устала: безысходность, разо-
чарование, боль, отчужденность и одиночество — то, что я 
приобрела в наркотике. Я не хотела так жить. И я поехала 
в Острожскую психбольницу. Там у меня началось общее за-
ражение крови, лопнула вена, отказали ноги. Меня перевезли 
умирать в Ровно в городскую больницу. Там в отделении 
гнойной хирургии меня посетил ангел — медсестричка в белом 
халате, с голубыми глазами, с милой улыбкой — она была не 
такая, как все. В ней было то, что отделяло ее от всех. 
Глядя на нее, мне захотелось жить. Я спросила у нее: «По-
чему ты не похожа на других, почему твой взгляд излучает 
какую-то особенную любовь?» Она ответила: «Я люблю Бога 
и знаю, что Иисус Христос может тебе помочь». 

Три месяца я лежала в больнице, и три месяца обща-
лась с чудной медсестрой, по имени Вера, с фамилией Доля. 
Дивное сочетание имени, фамилии, внешности, отношения к 
больным страдающим людям — это то, что показало мне, 
что есть, есть на свете люди, глядя на которых хочется 
измениться самой, прилагать усилия, бороться. В ней живет 
Христос, и я Его увидела. Ее жизнь, ее доброе отношение, ее 
слова заставили меня оглянуться назад, увидеть пропасть, 
в которой я была. Она вселила в меня надежду. Я не смо-
гла отказать ей, пошла с ней в Дом молитвы, и, о чудо, 
там было так хорошо, я увидела счастливых, радостных 
людей, готовых помочь, молиться за тебя. Какое счастье 
— я так долго искала смысла, покоя, мира — и вот оно в 
людях, живущих со Христом, в церкви, где славится Творец, 
Спаситель. И я нашла Его — моего Спасителя, Господина 
моей жизни.

Как здорово, что на нашем пути встречаются люди, 
которых посылает Бог, они, как ангелы, показывают до-
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рогу ко Христу, вселяют надежду, даруют любовь и сеют 
веру.

Теперь и я стала такой — это мой долг перед Богом 
и людьми.

VII. Молитва.
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