
ДО ПРИРОДИ!
Будь Добрим

Чого навчаться учн�?
Мета: молодь заново в�дкриє для себе �стор�ю про твор�ння в книз� Буття,
обм�ркує своє м�сце в ц�й �стор�ї та взаємозв’язок м�ж твор�нням. Молодь
почне розум�ти свою роль оп�кун�в будучи християнами.

Ск�льки часу це займе & в�кова категор�я?
30 хв - 1 год - П�дл�тки

Що вам потр�бно?

Б�бл�ї
Щоденники

Записники

Ікони твор�ння за посиланням 

 https://www.uocyouth.org/caret

akersofgodscreation

Шаблон створення карти

соц�альної еко-системи

Б�ла дошка 

Для вчителя
В�дкриття: Використовуючи
наклейки, запитайте учн�в, чи
хочуть вони додати будь-як�
типи оп�кун�в на свою ст�ну з
наклейками. Пов�домте їм, що
жодна в�дпов�дь не є
неправильною. На кожн�й сес�ї  
вони можуть додавати до
дошки щось нове.

Сес�я 2

Обговорення: Використовуйте
поданий текст, щоб почати
обговорення. Дайте час на
запитання. Прид�л�ть час
ознайомленню з текстом, щоб
ви не читали своїй груп�, а
розпов�дали!

www.uocyouth.org

Створено для використання з П�дл�тками 
О. Богдан Гладьо та Наталя Капелюк



ДО ПРИРОДИ!
Початок обговорення: почн�ть з� сл�в: «Минулого м�сяця ми обговорювали, що таке оп�кун � чим в�н
займається. Цього м�сяця ми поговоримо трохи б�льше про твор�ння.  Прид�л�ть трохи часу (к�лька
хвилин), щоб переглянути, що таке оп�кун.

Коли ми думаємо про Боже твор�ння, ми часто маємо на уваз� «природу». «Природа» — справд� ц�каве
слово. Воно походить в�д латинського слова natura � пов’язане з грецьким словом physis (в�д якого
ми отримали так� слова, як «ф�зичний» або «ф�зика»), а також з� старим англ�йським словом kind.
Природа може означати «ф�зичний св�т» або «твор�ння», (Якщо у вас є б�ла дошка - напиш�ть на н�й ц�
слова, щоб вони могли БАЧИТИ зв'язок.)  Воно також може стосуватися р�зних характеристик або
якостей р�зних речей, створених Богом. Ми читаємо, наприклад, у книз� Буття, що Бог створив трави,
фруктов� дерева, морськ� створ�ння, птах�в, худобу, плазун�в � земних зв�р�в ус�х «за їхн�м родом» (Бут. 1:
11-25). Ми також говоримо про «природу людини».

Бог створив усе «за родом його», �ншими словами, все, чи то тварина, чи рослина, чи м�нерал, має свої
власн� ун�кальн� якост� та �дентичн�сть. Існує однаков�сть (вс� собаки мають чотири ноги), а також
р�зниця (ноги такси набагато коротш�, н�ж у сенбернара) та ун�кальн�сть (кожен далматин має
особливий характер � специф�чн� позначки).

Одним з обов'язк�в оп�куна полягає в тому, щоб бути чутливим до под�бностей � в�дм�нностей, до
специф�чних � загальних характеристик всього в природному св�т�. Ми н�коли не можемо п�клуватися
про природу в ц�лому, ми можемо п�клуватися лише про певну територ�ю, частину чи аспект
природи. Ми знаємо, що екосистема Чесап�кської затоки в�др�зняється в�д звукової екосистеми
Пьюджет, � якщо ми хочемо бути в�дпов�дальними та ефективними п�клувальниками про твор�ння,
нам, можливо, доведеться використовувати зовс�м �нш� стратег�ї та д�ї, щоб зберегти обидв� ц� р�зн�
екосистеми здоровими. Вид�л�ть час та запитайте усн�в, що вони думають про це.

Те саме коли ми думаємо про наш� соц�альн� екосистеми. Зупин�ться тут � запитайте учн�в, чи знають
вони, що таке екосистема. Люди, коли вони утворюють громади чи параф�ї, чи то в школах, чи то в
м�стах, можуть постраждати через те, що їх соц�альна екосистема (люди, орган�зац�ї та сусп�льство
навколо них) є забрудненою. У той час як природне середовище може бути забруднене й отруйне
промисловими в�дходами, розливами х�м�чних речовин або нафти, безв�дпов�дальною практикою
видобутку корисних копалин або с�льського господарства, наша соц�альна екосистема може бути
забруднена ненавистю, нетерпим�стю, неповагою, презирством � насильством.

Для християн, чи то люди, чи домашн� тварини, чи р�внини, чи гори, чи миш�, чи м�нерали, океани чи
озера, л�си чи струмки – є прекрасним виявом Божої любов� до нас, яку ми, у свою чергу, покликан�
любити як в�дпов�дь на Божу любов до нас. Бути «добрим» до «природи» (незалежно чи це тварини,
рослини, м�нерали чи люди) є таким же християнським обов’язком, як молитва, богослуж�ння,
допомога б�дним, п�ст � читання Б�бл�ї. У багатьох в�дношеннях екосистема — це просто ще одна
форма в�дносин. Ми в�дкриваємо, якими є � мають бути наш� правильн� стосунки з твор�нням. Вид�л�ть
час, щоб запитати, що думають учн� з цього приводу. Чи вважають вони, що бути «добрими» до
природи – це те саме, що для християнина молитися чи ходити на Божественну Л�тург�ю чи
допомагати б�дним?

Протягом наступного м�сяця ми прочитаємо початок книги Буття, перший розд�л � перш� три стихи
другого розд�лу (Бут. 1:1 – 2:3), та вивчатимемо �кони, котр� в�дображають зображують ц� стихи з
каплиц� Св. Фоми на табор� Вс�х Святих. Подумайте про вс� реч�, як� Бог створив, як вони створен�, у
якому порядку вони створен�, їх «природу», а особливо про те, що означає, що Бог створив чолов�ка �
ж�нку останн�ми � дав їм «панування» над ус�ма тваринами.

Наступного м�сяця ми говоритимемо б�льше про нашу в�дпов�дальн�сть перед ус�ма �ншими Божими
створ�ннями, тваринами, � про те, як ми можемо бути хорошими оп�кунами над ними.

Сес�я 2 - П�дл�тки
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Будь Добрим



П�дводимо п�дсумки!
Практика: Розбийтеся на групи, якщо у вас велика к�льк�сть молод�. З невеликою групою, можливо,
розбийтеся на пари або групи по троє. З дуже маленькою групою нехай вони працюють разом.

Роздайте робоч� аркуш� соц�альної екосистеми. Попрос�ть кожну групу позначите те, як ваша параф�я
вписується в соц�альну екосистему. Якщо у вас є час, ви можете попрацювати над загальною верс�єю,
дивлячись на церкву у св�т�.

Нехай групи об’єднаються та под�ляться своєю роботою. Обговор�ть, як це пов’язано з тим, що вони
обговорювали сьогодн� як бути добрими до св�ту та п�клуватися про Боже твор�ння. Попрос�ть учн�в
подумати, як вони можуть зм�цнити свої соц�альн� екосистеми (в�дносини �з твор�нням).

Беремо додому: Нехай учн� у своїх щоденниках складуть власну карту соц�альної екосистеми. Попрос�ть
їх позначити свою соц�альну екосистему та присвят�ть час запису в щоденнику про те, як вони можуть
включити «доброту» до Божого твор�ння у свою особисту екосистему.

Протягом наступного м�сяця продовжуйте читати задан� частини книги Буття. Знайд�ть час, щоб
переглянути кожну з наданих �кон твор�ння з каплиц� Св. Фоми на табор� Вс�х Святих. Обговор�ть �кону у
зв’язку з б�бл�йним читанням. Що вони пом�чають? Як� у них запитання? Нехай вони ведуть щоденник
про розд�л у такий спос�б:
Як це може стосуватися мого життя?
Як це можна стосуватися моїх стосунк�в з Богом?
Як це можна застосувати до того, щоб бути оп�куном Божого твор�ння?
Ви можете роздати щоденники учням або тримати їх у себе

Додаткова д�яльн�сть:
 1. В�дв�дайте м�сцевий планетар�й. Обговор�ть красу Божих небес. Д�знайтеся про ангельськ� чини. Нехай
молодь п�дготує для параф�ї �нформативну виставу про чини ангел�в. (�кона архангела подається разом з
�конами твор�ння)
2. В�дв�дайте м�сцевий ботан�чний сад або оранжерею. Поверн�ться до сес�ї, де ви обговорювали
«однаков�сть» та «в�дм�нн�сть» у створенн�. В�зьм�ть �з собою коп�ї �кон твор�ння � подив�ться, як�
под�бност� ви можете знайти.
2. Орган�зуйте молодь згр�бати листя допомагаючи людям похилого в�ку на параф�ї чи ваш�й громад�.
Обговор�ть необх�дн�сть п�клуватися про землю та один про одного.
3. Продовжуйте допомагати молод� будувати терар�ум. За допомогою великої скляної банки або пляшки.
Запитайте молодь, що, на їхню думку, варто додати до терар�уму. Нехай учн� спостер�гає за
еколог�чними зм�нами, як� в�дбуваються в терар�ум�. Обговор�ть, як елементи в терар�умах взаємозалежн�.
Збер�гайте терар�уми на параф�ї для майбутн�х проект�в � обговорень.

Молитва: заверш�ть сес�ю молитвою. Ви можете взяти частини акаф�сту Слава Богу за все �
використовувати його протягом року на кожному своєму занятт�. Його можна завантажити тут
https://www.stvladimirpgh.org/files/112620-akathist.pdf
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