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Урок 1

УРОКИ БІБЛІЙНОЇ МУДРОСТІ

Твою волю чинити, мій Боже, я хочу, і Закон 
Твій – у мене в серці.

Пс. 39, 9

ВІЧНА КРАСА

В одній країні жив юнак, якого всі називали красенем. 
Його високий зріст, легка граціозна хода, чорні очі, що 
палають вогнем відваги, рум’яне, чисте, мов літній ранок, 
лице, довге волосся, що хвилястими кучерями розсипалося 
по плечах, – все це викликало у людей захоплення і 
здивування. Переповнений почуттям особистої краси і 
переваги, юнак відчував у красі все своє щастя, зверхньо 
відносився до людей.

Трапилося йому побувати в одному склепі. «Тут 
спочивають дві сестри, – прочитав він напис на кам’яній 
плиті. – Одна – чарівна красуня, друга – потворне 
створіння. Відвідувачу! Підніми камінь і переконайся в 
істині цих слів». Юнак щвидко підняв камінь і з жахом 
відсахнувся – перед ним біліли два стлілих, однаково 
жахливих скелети.

«Нерозумний я! – вигукнув юнак. – Я забув, що земну 
красу чекає тління. Вічною є лише краса душі, вічним є 
тільки істинне добро в людях».

Зі зб. «Êапельки» православного видавництва «Ìеліса»
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ВЕРШИНА ЛЮДСЬКОЇ МЕТИ

Вершина людської мети,
Вершина земного життя, — 
Так важко її віднайти,
Такі примітивні знання...

То прагнеш тлінної краси,
Багатства шукаєш собі,
І часто впадаєш в гріхи,
Бажаєш кар’єри в житті.

Хіба це вершина ясна,
Що в порох земний перейде?
Для тебе порада одна:
Залиш все звабливе й старе.

Нового повітря вдихни
І груди свобідно розправ,
Дозволь в своє серце ввійти
Тому, хто за тебе страждав.

Дай руку Ісусу свою,
Нехай Він для тебе знайде
Правдиву дорогу нову,
Що в Дім Його Батька веде.

То ж більшого щастя нема,
Як Бога знайти на землі,
Його відчувати слова,
Вслухатись в поради святі.
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А скільки потіхи й добра
Зазнаєш, людино, тоді,
Як вийде із тіла душа
Й полине в космічні путі!

Ніякі злі сили страшні
До тебе вже не підійдуть,
Подивляться кисло услід
І геть від душі утечуть.

А ти, мов ясний білий птах,
Легенькими крильми змахнеш
І з ангелом вірним своїм
У райське життя відійдеш.

О. Пацерковська
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Урок 2 

ЖИВЕМО У ДОБРОТІ І ПРАВДІ

Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам 
люди, те саме чиніть їм і ви. 

Ìт. 7, 12

ОБМАН

На один із островів Тихого океану циклон приніс 
малярію. Хвороба жахливо лютувала, забираючи життя 
багатьох людей, особливо дітей. Вона лікувалася лише 
хініном, який стали продавати за великі гроші.

Аптекарі швидко багатіли. Один із них особливо радів 
цьому. Він жив для сина, якому мріяв дати згодом хорошу 
освіту в одному з університетів Європи, а на це не у 
всякого вистачить коштів.

Сподіваючись уникнути загрози небезпеки, аптекар 
відправив дружину з дитиною і нянею в гори, де 
повітря ще не було заражено малярією. Але няня під час 
прогулянки необдумано спустилася зі своїм вихованцем 
у долину, і дитина незабаром захворіла.

Батькові, щоб не хвилювати його, вирішили нічого не 
говорити. Покликали лікаря. Він усіх заспокоїв, сказавши, 
що хінін – прекрасний засіб проти малярії, і що через 
кілька днів хлопчик видужає. Потай послали слугу в 
аптеку по ліки.

Та лихоманка не вгамовувалася. Лікар збільшив дозу – 
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все марно.
Через тиждень лікар, скрушно хитаючи головою, 

сказав, що все ж таки треба буде поговорити з батьком.
Той приїхав, коли дитина вже згасала, як свічка.
— Як ви могли таке допустити?! – закричав він з 

порога.
— Я нічого не розумію, — збентежено сказав лікар. – Хінін 

анітрохи не допоміг, незважаючи на те, що я постійно 
збільшував дозу.

Батько злякано перервав лікаря:
— У кого ви брали ліки?
— Звичайно, у вас.
Аптекар здригнувся, зблід, як смерть, і простогнав:
— Я вбив його… я вбив його.
Батько почав дико сміятися. Він збожеволів.
Уже давно в його аптеці не було хініну, але пожадливість 

штовхнула його на страшний гріх, жертвою якого став 
він сам. Під виглядом хініну аптекар продавав порожні 
капсули.

Зі зб. «Таємниця твоєї душі» В. Семчука

МОЛИТВА УСИНОВЛЕННЯ

Господи,
допоможи мені бути приятелем усіх.
Приятелем,
що чекає і не нудиться,
що приймає з добротою,
що вислуховує без зусилля,
що дякує з радістю.
Приятелем,
якого завжди можна знайти.
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Допоможи мені пропонувати
іншим безкорисливу дружбу,
випромінюючи радісний мир,
Твій мир, Господи.
Вчини так, щоб я був готовий
підтримувати і приймати
насамперед найслабших і 
покривджених.
Таким чином  зможу
помагати іншим відчувати
Твою близькість,
Господи ніжності.

Бруно Ферреро
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Урок 3

ВЧИМОСЯ ПРОЩАТИ

Також не судіть,
щоб не суджено й вас;
і не осуджуйте,
щоб і вас не осуджено;
прощайте, то простять і вам.

Лк. 6, 37

ЗЕМЛЕТРУС

Понад безмежним білим світом,
Над горами, що ввишині,
Могутній Бог у дивнім світлі
Керує рухами землі.

Земна кора від Його гніву
Здригається і вся тремтить,
Бо людське серце затверділе
Не вміє прощення просить.
                                 О. Пацерковська
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