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   Тема:Образ Бога в моєму ближньому 

Ціль зустрічі 

Усвідомлення, що Бог присутній у кожній людині. 

Пізнаємо ближнього в відносинах. 

Мої відносини з Богом впливають на всі інші відносини. 

Слово Боже 

З книги Буття 2,15-25 

Узяв Господь Бог чоловіка й осадив його в Едемському саді порати його й доглядати його. 

Та й дав Господь Бог чоловікові таку заповідь: "З усякого дерева в саду їстимеш; 

з дерева ж пізнання добра й зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно 

вмреш."Тоді сказав Господь Бог: "Не добре чоловікові бути самому; сотворю йому поміч, 

відповідну для нього."І сотворив Господь Бог з землі всіляких польових звірів і всіляких птахів 

піднебесних і привів їх до чоловіка побачити, як він назве їх; як саме чоловік назве кожне живе 

сотворіння, щоб воно так і звалось.І дав чоловік назви всякій скотині, всякому птаству 

піднебесному і всякому звіреві польовому, але для чоловіка не знайшлося помочі, йому 

придатної.Тоді Господь Бог навів глибокий сон на чоловіка, і коли він заснув, узяв одне з його 

ребер і затулив те місце тілом.Потім з ребра, що його взяв від чоловіка, утворив Господь Бог жінку 

і привів її до чоловіка.І чоловік сказав: "Це справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла. Вона 

зватиметься жінкою, бо її взято від чоловіка."Так то полишає чоловік свого батька й матір і пристає 

до своєї жінки, і стануть вони одним тілом.А були вони обоє, чоловік і його жінка, нагі, та (одне 

одного) не соромилися. 

З книги Буття 2,15-25 

    



 

Золоті думки конференції 

! Зони налагодження відносин: 

Дім - Батьки   Ровесники – Друзі  Кохання – Хлопець/Дівчина 

 

Той, хто є поруч зі мноюце мої брати і сестриу Христі . 

Відносини/Стосунки - це певна поведінка, ставлення, почуття та емоції, які ми спрямовуємо до 

іншої людини. 

Стосунки/Відносини з іншими людьми це можливість мого особистого розвитку. 

Стосунки/Відносини збагачують моє життя і мають вплив на мої цінності. 

Активізація 

Під час зустрічі заохочуємо учасників надіслати смайлика, повідомленнями,наклейку для 

людини, з якою ви близькі абоз кимось, з ким ви давно не розмовляли. Ви можете 

поділитися з ним у розмові, що вони надіслали та якою була реакція з іншого боку. 

Завдання до дому. 

Індивідуальне завдання 

Напишіть листа (повідомлення) людині, яка для вас важлива (може це бути батько, друг, 

хтось із близьких). Подякую цій людині за все добро, що ти отримав від неї. 

 

 

А Ви знали? 

Майже 92% опитаних на СДМ у Мадриді сказали, що головна мете їхньої подорожі  

булапоширення вчення Христа. А для чого ти хочеш поїхати на СДМ? 


