
https://bohdan-books.com/catalog/book/99060/


“Ï²ÇÍÀÞ ÑÂ²Ò, Ï²ÇÍÀÞ“Ï²ÇÍÀÞ ÑÂ²Ò, Ï²ÇÍÀÞ“Ï²ÇÍÀÞ ÑÂ²Ò, Ï²ÇÍÀÞ“Ï²ÇÍÀÞ ÑÂ²Ò, Ï²ÇÍÀÞ“Ï²ÇÍÀÞ ÑÂ²Ò, Ï²ÇÍÀÞ
ÑÅÁÅ — ÑÅÁÅ — ÑÅÁÅ — ÑÅÁÅ — ÑÅÁÅ — Ï²ÇÍÀÞ ÁÎÃÀ”Ï²ÇÍÀÞ ÁÎÃÀ”Ï²ÇÍÀÞ ÁÎÃÀ”Ï²ÇÍÀÞ ÁÎÃÀ”Ï²ÇÍÀÞ ÁÎÃÀ”

1 êëàñ1 êëàñ1 êëàñ1 êëàñ1 êëàñ



Ï²ÇÍÀÞ ÑÂ²Ò, Ï²ÇÍÀÞ ÑÅÁÅ — Ï²ÇÍÀÞ ÁÎÃÀ

1 ÊËÀÑ

Òåìà 1. ×óäîâèé ñâ³ò íàâêîëî ìåíå ............................... 5
Òåìà 2. ß ó ñâ³ò³ ............................................................ 8
Òåìà 3. ß õî÷ó áàãàòî çíàòè .......................................... 11
Òåìà 4. Ëþäèíà — ÷óäîâèé çàäóì Òâîðöÿ ...................... 14
Òåìà 5. Ï³çíàþ ñâ³ò çîðîì, ñëóõîì, ñìàêîì,
íþõîì, äîòèêîì ............................................................. 17
Òåìà 6. Âñå æèâå ïîòðåáóº ëþáîâ³ ................................ 19
Òåìà 7. Âàæëèâ³ñòü ñï³ëêóâàííÿ .................................... 22
Òåìà 8. Ìîÿ ñ³ì’ÿ .......................................................... 28
Òåìà 9. Áàòüêè — íàéð³äí³ø³ ëþäè äëÿ ìåíå .................... 32
Òåìà 10. Ìîº ³ì’ÿ .......................................................... 35
Òåìà 11. Ìî¿ äðóç³ ......................................................... 39
Òåìà 12. Ìî¿ â÷èòåë³ ..................................................... 43
Òåìà 13. Áîã îï³êóºòüñÿ ñâ³òîì ³ ìíîþ ........................... 45
Òåìà 14. Äîáðîòà òà ìèëîñåðäÿ .................................... 50
Òåìà 15. Ñâÿòî ó íàøîìó äîì³ ....................................... 55
Òåìà 16. Ð³çäâî — âåëèêå õðèñòèÿíñüêå ñâÿòî ............ 59
Òåìà 17. Ðàä³ñòü çóñòð³÷³ ............................................... 61
Òåìà 18. Íåîáõ³äí³ñòü ïîæèâè äëÿ ìåíå ........................ 65
Òåìà 19. Ìîº çàâäàííÿ ó ñâ³ò³ ....................................... 68
Òåìà 20. ×åìí³ñòü, ââ³÷ëèâ³ñòü ....................................... 72
Òåìà 21. Ïðîùàòè îáðàçè.............................................. 76
Òåìà 22. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü — ãàðíà ðèñà õàðàêòåðó ......... 78
Òåìà 23. Ñëóõíÿí³ñòü  áàòüêàì....................................... 80
Òåìè 24-25. Çëî. Ïåðåìîãà äîáðà íàä çëîì ................. 82
Òåìà 26. Áàãàòñòâî âåëèêîäí³õ çâè÷à¿â â Óêðà¿í³ ........... 86
Òåìà 27. Ðîçêàæó ïðî ìîþ ìàìó .................................... 88
Òåìà 28. Íàéá³ëüøå ùàñòÿ — æèòè ó öüîìó ÷óäîâîìó ñâ³ò³ .. 91



5

Áîã — Òâîðåöü ñâ³òó. Æèâà òà íåæèâà ïðèðîäà
(òðàâè, äåðåâà, çâ³ð³, ïòàõè, ð³êè, ãîðè  òîùî).

“ßêà ¿õ, Òâî¿õ ä³ë, Ãîñïîäè, ñèëà! Ó ìóäðîñò³ óñå Òè
ñòâîðèâ, — ïîâíà çåìëÿ Òâî¿õ òâîð³íü” (Ïñ. 104: 24).

Òåìà 1

      ×ÓÄÎÂÈÉ ÑÂ²Ò      ×ÓÄÎÂÈÉ ÑÂ²Ò      ×ÓÄÎÂÈÉ ÑÂ²Ò      ×ÓÄÎÂÈÉ ÑÂ²Ò      ×ÓÄÎÂÈÉ ÑÂ²Ò
  ÍÀÂÊÎËÎ ÌÅÍÅ  ÍÀÂÊÎËÎ ÌÅÍÅ  ÍÀÂÊÎËÎ ÌÅÍÅ  ÍÀÂÊÎËÎ ÌÅÍÅ  ÍÀÂÊÎËÎ ÌÅÍÅ

ÑÒÂÎÐÅÍÍß ÑÂ²ÒÓ

Áîã — öå ÷èñòèé äóõ, ÿêèé íå ìàº ò³ëà. Áîã
³ñíóâàâ çàâæäè. Â³í í³êîëè íå áóâ ìàëåíüêèé.
Â³í óñå ìîæå çðîáèòè ç í³÷îãî. ² îäíîãî ðàçó
ïîñòàíîâèâ ñòâîðèòè ñâ³ò, ó ÿêîìó á æèëè
ëþäè. Áîã õîò³â ïîä³ëèòè ñâîº ùàñòÿ ç
ëþäüìè. ² Áîã ïî÷àâ ðîáèòè ñâ³ò ç í³÷îãî. Ìè
êàæåìî ³íàêøå: Áîã ïî÷àâ òâîðèòè ñâ³ò.

Íàñàìïåðåä Áîã ñòâîðèâ áàãàòî ÷èñòèõ äóõ³â —
àíãåë³â. Âîíè ïîä³áí³ äî Áîãà, àëå íå òàê³
ñèëüí³, ÿê Áîã. Ñîòâîðèâøè àíãåë³â, ÿê³ áóëè
÷èñòèìè äóõàìè áåç ò³ëà, Áîã çàõîò³â ñîòâî-
ðèòè ëþäåé, ÿê³ áóëè á ñêëàäåí³ ç äóõà ³ ò³ëà.
À ùîá ö³ ëþäè ìàëè äå æèòè, ìàëè ùî ¿ñòè ³
ïèòè, Áîã ïî÷àâ òâîðèòè ñâ³ò, ó ÿêîìó òåïåð
æèâåìî.

Ñïî÷àòêó Áîã ñîòâîðèâ íåáî ³ çåìëþ. Çåìëÿ
ñïåðøó áóëà  íåâïîðÿäêîâàíà ³ ïóñòà. Ñêð³çü
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áóëî òåìíî. Òîä³ Áîã ñîòâîðèâ ñâ³òëî. Áîã
ëèøå ñêàçàâ: “Õàé áóäå ñâ³òëî!” — ³ òàê
ñòàëîñü. Òîä³ Áîã â³ää³ëèâ ñâ³òëî â³ä òåìðÿâè
³ íàçâàâ ñâ³òëî — äíåì, à òåìðÿâó — í³÷÷þ.
Íà íåáîçâîä³ Áîã ñîòâîðèâ ñîíöå, ùî ñâ³òèòü
óäåíü, à òàêîæ ì³ñÿöü ³ çîð³, ùî ñâ³òÿòü óíî÷³.

Ïîò³ì Áîã ïî÷àâ óïîðÿäêîâóâàòè çåìëþ.
Çåìëÿ òîä³ áóëà çì³øàíà ç âîäîþ ³  òâîðèëà
îäíå âåëèêå áîëîòî. Áîã ñêàçàâ âîäàì ç³áðà-
òèñü ó âåëèê³ äîëèíè é íàçâàâ ò³ âîäè ìîðåì,
à çåìëþ íàçâàâ ñóøåþ. Êîëè çåìëÿ âæå áóëà
ãîòîâà, Áîã ñêàçàâ, ùîá íà çåìë³ âèðîñëè
òðàâè, êâ³òè é äåðåâà. ² òàê ñòàëîñü.

Êîëè çåìëÿ âæå âêðèëàñü ðîñëèíí³ñòþ, òîä³
Áîã ñîòâîðèâ ïòàøîê, ùî ë³òàþòü ó ïîâ³òð³, ³
ðèá, ùî ïëàâàþòü ³ æèâóòü ó âîä³.

Ïîò³ì Áîã ñîòâîðèâ ð³çíèõ çâ³ðÿò. ² âåëè-
êèõ, ³ ìàëèõ.

Ñâ³ò, ñòâîðåíèé Áîãîì, áåçìåæíèé ³ ÷óäî-
âèé. Äèâëÿ÷èñü  íà íüîãî, ìè ï³çíàºìî  Áîæó
ìîãóòí³ñòü, ìóäð³ñòü ³ äîáðîòó.

ÁÅÇ ÂÎÄÈ

Êàçêà

Ç³áðàëèñü ÿêîñü ðèáè, ùî æèëè â ð³÷ö³, íà
íàðàäó. “Êàæóòü, ùî íàøå æèòòÿ çàëåæèòü â³ä
âîäè! — çàãóêàëè îäí³. — Àëå ìè ùå ¿¿ í³êîëè íå
áà÷èëè. Ìè íå çíàºìî, ùî öå òàêå — âîäà”. Òîä³
ñêàçàëè ³íø³, ùî áóëè òðîõè ìóäð³ø³: “Ìè ÷óëè,
ùî â ìîð³, äàëåêî-äàëåêî, æèâå äóæå â÷åíà
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ÁÎÆÅ ÒÂÎÐ²ÍÍß

ßê ÷óäîâî Áîã çåìëþ ñòâîðèâ,
Â³í êðàñîþ ¿¿ íàä³ëèâ,
² ë³ñè, ³ äîëèíè, ³ ãîðè,
² ïîë³â íåñê³í÷åíí³ ïðîñòîðè.
Äåñü ã³ëëÿ÷êàìè ë³ñ øåëåñòèòü,
Äåñü â äîëèí³ ñòðóìî÷îê á³æèòü,
Õâèë³ áåðåã ï³ùàíèé ëàñêàþòü,
À íà ïîë³ êâ³òêè ðîçêâ³òàþòü,
Â ë³ñ³ ÷óºòüñÿ ñï³â ñîëîâ’ÿ —
Àæ äóøà çàâìèðàº ìîÿ.
Áîã äëÿ íàñ öþ êðàñó ñîòâîðèâ,
Áà÷ó áåçë³÷ Íèì ñòâîðåíèõ äèâ.
ßê äàðóíîê, öå âñå ÿ ïðèéìàþ
² ñåðäå÷íî Éîãî ïðîñëàâëÿþ.

Îëåêñàíäð Âîéòèöüêèé

ðèáà, ÿêà âñå çíàº. Ìè ï³äåìî äî íå¿ òà ïîïðîñèìî,
ùîá âîíà íàì âîäó ïîêàçàëà”.

Îò ç³áðàëèñÿ ðèáè â äîðîãó òà é ïîäàëèñÿ  äî
ìîðÿ. Ï³ñëÿ äîâãèõ ïîíåâ³ðÿíü íàðåøò³ çíàéøëè
ðîçóìíó ðèáó òà ïîïðîñèëè ¿¿, ùîá ïîêàçàëà ¿ì
âîäó. Ðèáà, ïî÷óâøè ö³ ñëîâà, çäèâóâàëàñÿ: “Íó
é äóðíåíüê³ ðèáè! Âè æ ó âîä³ æèâåòå òà ðóõàº-
òåñÿ. Ç âîäè âè ïðèéøëè òà äî âîäè çíîâó ïîâåð-
íåòåñü. Âè æèâåòå ó âîä³, àëå öüîãî íå çíàºòå”.

Íå òðåáà íàì, ä³òè, äàëåêî éòè, àáè ïîáà÷èòè
Áîæó âåëè÷, äîãëåä³òè Éîãî áåçêîíå÷íå ìèëî-
ñåðäÿ, â ÿêîìó æèâåìî, ðóõàºìîñü òà äî ÿêîãî
éäåìî.
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Õòî ÿ? Îñîáëèâ³ñòü ³ íåïîâòîðí³ñòü ëþäèíè.

“² ñòâîðèâ Áîã ëþäèíó íà Ñâ³é îáðàç, íà Áîæèé îáðàç
ñòâîðèâ ¿¿, ÷îëîâ³êîì ³ æ³íêîþ ñîòâîðèâ ¿õ” (Áóò. 1: 27).

ß Ó ÑÂ²Ò²ß Ó ÑÂ²Ò²ß Ó ÑÂ²Ò²ß Ó ÑÂ²Ò²ß Ó ÑÂ²Ò²

Òåìà 2

ÑÒÂÎÐÅÍÍß ËÞÄÈÍÈ

Âðåøò³, êîëè âæå âñå áóëî ãîòîâå: íåáîçâ³ä,
çåìëÿ, ðîñëèíè, ðèáè, ïòàõè é çâ³ð³, òîä³ Áîã
ñîòâîðèâ ëþäèíó.

Ò³ëî ëþäèíè Áîã çðîáèâ ç çåìë³ é äàâ ¿é æèòòÿ:
Â³í âäèõíóâ ó íå¿ äóõà æèòòÿ,  äàâ ¿é äóøó,
îáäàðîâàíó ðîçóìîì ³ ñâîá³äíîþ âîëåþ. Äàþ÷è
ëþäèí³ äóøó, Áîã òèì çðîáèâ ëþäèíó ïîä³áíîþ
äî Ñåáå.

 Ëþäèíà ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ÷àñòèí: ç ò³ëà
é äóø³. Ò³ëî â ëþäèíè ïîä³áíå, ÿê ³ â ³íøèõ
òâàðèí, àëå äóøà ëþäèíè ñîòâîðåíà Áîãîì
îêðåìî. Âîíà ñîòâîðåíà íà ïîäîáó Áîãà. Äóøà
ëþäèíè — öå äóõ, ÿêèé äàº æèòòÿ ò³ëó ëþäèíè.
Êîëè äóøà çàëèøàº ò³ëî, òîä³ ëþäèíà ïåðåñòàº
æèòè, òîáòî ïåðåñòàº ðóõàòèñü, ãîâîðèòè, ¿ñòè,
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ÒÎÌÓ ÙÎ ª ÁÎÃ

Êîëè òè äèâèøñÿ íà ñåáå â äçåðêàëî ³ áà÷èø
ñâî¿ î÷êà, íîñèê, óñòà, òî äóìàºø: ÷îìó ÿ ñàìå
òàêèé?

Òîìó ùî º Áîã, ÿêèé ñòâîðèâ òåáå íà Ñâ³é îáðàç
³ ïîäîáó.

Êîëè òè ëÿãàºø ñïàòè, òî çàïèòóºø ñåáå: ÿê
ñîíöå çíàº, êîëè éîìó ñõîäèòè? ×îìó º äåíü ³
í³÷?

Òîìó ùî º Áîã, ÿêèé óñüîìó ïðèçíà÷èâ ñâ³é
÷àñ.

Êîëè òè ðîçãëÿäàºø áóêåò êâ³ò³â, òî äèâóº-
øñÿ: çâ³äêè ó ïðèðîäè ñò³ëüêè áàðâ ³ â³äò³íê³â?

Òîìó ùî º Áîã — íàéá³ëüøèé õóäîæíèê.
Êîëè òåáå îá³éìàº òàòî ³ í³æíî ãëàäèòü ïî

ãîë³âö³ ìàìà, òî çàïèòóºø ñåáå: ÷îìó âîíè
òàê áåçìåæíî ëþáëÿòü ìåíå?

Òîìó ùî º Áîã — íàéá³ëüøà ëþáîâ.
Êîëè òè äèâèøñÿ, ÿê ëþäè äîïîìàãàþòü îäíå

îäíîìó, òî çàïèòóºø ñåáå: ÷îìó âîíè öå ðîáëÿòü?
Òîìó ùî º Áîã, ÿêèé êîæíîãî ç íàñ ïîêëèêàâ

òâîðèòè äîáðî.

äèõàòè, ³ ¿¿ ò³ëî ñòàº ìåðòâèì. Ò³ëî ëþäèíè ìè
áà÷èìî. À ÷è ìîæåìî áà÷èòè äóøó?

Í³. Áî äóøà ëþäèíè — öå äóõ, ïîä³áíî ÿê
àíãåëè é Áîã. Òîìó ùî äóøà — öå äóõ, âîíà
íå ìîæå âìèðàòè. Âîíà æèâå â³÷íî.
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