
ПРАВДИВА ЛЮБОВ ДО БЛИЖНІХ 

Луки 6:31-36 

 

Дорогі діти, у Книзі дій святих апостолів Бог каже: «Блаженніше давати, ніж брати!» (Дії 

20:35). Апостол Павло в Посланні до галатів говорить: «Поки маємо час, усім робім 

добро…» (Галатів 6:10). Отож, що означає робити добро?  Для початку пригадайте, як ви 

почувалися коли від щирого серця, без примусу, добровільно робили комусь добро. Які 

при цьому у вас були почуття та емоції? Вам було радісно і приємно, чи не так? Ви 

тішилися, що змогли допомогти, подарувати іншим радість, бачили на їхньому обличчі 

щасливу посмішку і вдячність. Це так гарно дарувати добро іншим людям, особливо тим, 

які потребують нашої допомоги. А таких довкола нас багато. Ви можете допомогти 



приятелеві у школі опанувати якусь важку тему, щиро запропонувати йому допомогу. Ви 

можете без наказу і примусу допомогти чимось вдома батькам, бабусі, що мешкає по 

сусідству, дівчинці з сусіднього під’їзду, котра змушена весь час сидіти в інвалідній 

колясці, а їй також хочеться гратися на вулиці. Є безліч різних справ, до котрих ми можемо 

долучитися, щоб робити добро. І це чудово! 

Нам подобається, коли роблять добре нам самим, чи не так? Нам приємно отримувати 

дарунки, чути на свою адресу гарні слова, приймати чиюсь допомогу. Однак не забувайте 

кількох важливих речей. По-перше, будьте вдячні за поміч, яку вам пропонують. По-друге, 

подякуйте Богові за поміч і людей, які зробили вам добро. А тепер пригадайте і чесно 

скажіть:  чи завжди ви дякували за добро іншим людям – батькам, бабусі, дідусеві, 

приятелям та друзям, стороннім людям?   

Щороку 19 грудня ми святкуємо День Святого Миколи, котрий жив майже 1700 років тому 

(у ІІІ столітті по РХ)! Ви можете уявити, що про вас згадуватимуть через 1700 років? Адже 

впродовж такого тривалого часу людство забуло не одну подію, не одне ім’я!  І що саме 

треба зробити, щоб тебе пам’ятали аж 1700 років? Напевно щось дуже виняткове, щось 

таке, що залишилося б в пам’яті багатьох поколінь. Вочевидь, щось саме таке і робив 

Святий Микола, чи не так? І це правда. Микола був щирим християнином із серцем, 

сповненим любові до Бога та ближніх.  Його співчуття і любов до ближніх, милосердне 

ставлення до них було таким великим, що він постійно думав про те, як би ще і ще 

допомогти потребуючим, кому б ще стати в пригоді. Він не лише думав про це, а робив – 

допомагав ближнім, постійно шукав тих, хто потребував допомоги.  Його віра була такою 

палкою і щирою, а плоди його віри у вигляді допомоги іншим людям були такі численні, 

що Церква досі пам’ятає про нього.  Любити ближнього заповів нам Господь Ісус Христос. 

Святий Микола свято дотримував цю настанову. Наслідуйте віру і служіння Святого 

Миколи – робіть добро ближнім – щиро, радісно і без примусу. Все те добре, що ви робите 

іншим – ви робите для самого Ісуса Христа, Він сам каже про це. Хай Бог поблагословить 

вас на добро і любов, милосердя і співчуття, віру, що чинна любов’ю і плодами.  

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Прочитайте вірші з Євангелія від Луки 6:31-36. 

2. Про що Ісус каже в цих віршах? 

3. Наведіть особистий приклад допомоги ближнім? 

4. Як ви почувалися, коли робили іншим добро? 

5. Чи завжди ви дякуєте за добро? 

6. Чи мешкають поруч вас люди, котрі потребують допомоги? 

7. Коли жив Святий Микола? 

8. За що Церква досі пригадує Святого Миколу? 

9. Що спонукало його виявляти милосердя і любов до ближніх?  

10. Як ми повинні шанувати Святого Миколу і наслідувати його? 

11. Вивчіть напам’ять вірші – Луки 6:31, Дії 20:35, Галатів 6:10.  


