ÒÅÐÍÎÏ²ËÜ
ÍÀÂ×ÀËÜÍÀ ÊÍÈÃÀ – ÁÎÃÄÀÍ

ÁÁÊ

86.2
Ç-30

3-30 Çàïîâ³ä³ áëàæåíñòâ. / Óïîð.: Ïàðîíîâà Â.². — Òåðíîïiëü: Íàâ÷àëüíà
êíèãà — Áîãäàí, 2010. — 32 ñ.
ISBN 978-966-10-0812-9

ÁÁÊ 86.2

ISBN 978-966-10-0812-9

© Навчальна книга – Богдан,
майновi права, 2010

Çàïîâiäi áëàæåíñòâ
1. Блаженні убогі духом, бо їхнє є Царство Небесне.
2. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться.
3. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю.
4. Блаженні голодні і спраглі правди, бо вони наситяться.
5. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть.
6. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать.
7. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
8. Блаженні гнані за правду, бо їхнє є Царство Небесне.
9. Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас, і гнатимуть, і зводитимуть на
вас усяке лихослів’я та наклепи — Мене ради. Радуйтесь і веселіться,
бо велика нагорода ваша на небесах.
(Ìò. 5, 1-12)

Áåñiäà äiäóñÿ ç îíóêîì
Îíóê. Дідусю, поясни мені, будь ласка, Заповіді блаженств.
Ä³äóñü. Гаразд. Але спочатку поговоримо з тобою про людину. Розкажи мені, як людина з’являється на світ.
Îíóê. Людина народжується від тата і мами. Спочатку вона дуже маленька і нічого не вміє, тільки їсть, спить і плаче, як мій молодший братик.
Ä³äóñü. Правильно. А що далі?
Îíóê. Батьки люблять свою дитину, дбають про неї, вчать ходити,
говорити і все робити. Дитина зростає і стає такою великою, як тато
й мама.
Ä³äóñü. Правильно, любий. Кожна людина має земних батьків. Але,
окрім них, люди мають Єдиного для всіх Небесного Отця, Бога нашого.
Îíóê. А який Він?
Ä³äóñü. Бог – найчистіше Світло, Животворне Благо і Добро для всього живого.
Îíóê. Він, як сонце?
Ä³äóñü. Вдале порівняння, але Він – набагато могутніший.
Îíóê. А де Бог? На небі?

Ä³äóñü. Він усюди. Для нас Він невидимий, бо ми дуже недосконалі.
Можемо побачити тільки те, що Він створив. Бог у всьому, що оточує нас. Поглянь на нічне небо. Що на ньому?
Îíóê. Зорі та місяць.
Ä³äóñü. Увесь безмежний всесвіт із безліччю зірок-планет і нашу планету, Землю, на якій ми живемо, всі рослини і тварини, створив Бог.
Першу людину Він зробив із землі.
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Îíóê. Із землі?
Ä³äóñü. Так, із землі. І творіння було прекрасним. Щоби оживити,
Бог вдихнув у нього небесну душу. То був перший чоловік, Адам.
Для нього Бог створив подругу – Єву. Від Адама з Євою народилися
всі інші люди на землі. Ми всі – діти Єдиного Бога Отця.
Îíóê. І ти, дідусю, Божа дитина?
Ä³äóñü. Так. Тебе це дивує? Я одночасно і твій дідусь, і твій старший
брат.
Îíóê. А тато з мамою теж мої старші брат і сестра?
Ä³äóñü. Авжеж.
Îíóê. А родичі? Сусіди? Люди на вулиці?
Ä³äóñü. І королі, і міністри, і жебраки, що порпаються на смітниках,
і наркомани ...
Âñ³ ëþäè íà çåìë³ – áðàòè ³ ñåñòðè.
Îíóê. А чому ми такі різні?
Ä³äóñü. Бог дарує багатство форм і рослинному, і тваринному світові.
Квітка від квітки – і та відрізняється. Хоча люди зовні не схожі і народились від різних батьків у різних країнах, їх об’єднує одне: кожна
людина має безсмертну душу, подаровану їй Богом.
Îíóê. Яка вона, безсмертна душа?
Ä³äóñü. Душа світла і є віддзеркаленням Образу Божого. Для нас вона
невидима і живе у тілі, як у земному домі. Тіло є слугою душі. Від народження тіло людини поступово набирається сили, зростає, і душа
також. Своє тіло людина годує земними плодами, а душу – духовними.
Îíóê. Земні плоди ростуть на деревах і кущах або в землі. А де ж взяти духовні плоди?
Ä³äóñü. Духовні плоди – невидимі. Це наші добрі і недобрі вчинки,
які протягом усього життя збираються в нашій душі. Від них душа
насичується світлом і стає легкою, або чорніє і стає важкою. Душа
кожної людини живе вічно у невидимому для нас світі після земної
смерті людини.
Îíóê. А яке воно, вічне життя?
Ä³äóñü. А це вже хто яке заробив собі протягом земного життя: світла душа іде до світла, тобто до Бога, у Царство Небесне, а темна
і важка – у темряву безпросвітну. Світла душа буде мати вічну радість,
а темна – муку і страждання.
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Îíóê. Що ж потрібно робити, щоб душа не загинула і не потрапила
в темряву?
Ä³äóñü. Виконувати Закони, встановлені Богом, і особливо найголовніший Закон. Ти його знаєш?
Îíóê. Знаю. Це Закон любові.
Ëþáèòè Áîãà Îòöÿ ³ âñ³õ ëþäåé, ÿê ñâî¿õ áðàò³â.
Ä³äóñü. Як ти розумієш братерську любов?
Îíóê. – Не робити іншим того, чого собі не бажаєш;
– віддавати те, що в тебе просять;
– ділитися усім хорошим, що маєш;
– допомагати в біді;
– захищати слабших;
– слухатися старших.
Ä³äóñü. Добре. Тепер поговоримо про Заповіді блаженств.
Áëàæåíñòâî îçíà÷àº ùàñòÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ,
íàñîëîäó ³ ðàä³ñòü äëÿ äóø³.
Всього у Євангелії є дев’ять заповідей блаженств. Вони, як сходинки,
що ведуть душу на небо. Вінці блаженств Бог дає тим своїм дітям, які
його любили і духовно працювали в земному житті.
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ãíàíi
Õðèñòà çàðàäè
ãíàí³ çà ïðàâäó
ìèðîòâîðö³
÷èñò³ ñåðöåì
ìèëîñòèâ³
ãîëîäí³ ³ ñïðàãë³ ïðàâäè
ëàã³äí³
ò³, ùî ïëà÷óòü
óáîã³ äóõîì
Îíóê. Дідусю, що таке духовна праця?
Ä³äóñü. У душі кожної людини, як у дзеркалі, відбивається Отець наш
Небесний. Але дзеркала наших душ забруднені і їх треба відмити.
Бруд цей – наші погані вчинки, гріхи.
Îíóê. А як відмити душу? Добрими вчинками?
Ä³äóñü. Правильно. Але цього замало. Треба виховати в собі такі чесноти, які цінує Бог Отець, щоби наблизитись до Нього.
Îíóê. Дідусю, а хіба це можливо для нас?
Ä³äóñü. Нам, звичайним людям, це певною мірою під силу. Цього
слiд прагнути, щоби догодити нашому Отцю Небесному, і тоді Він
винагородить нас за старання.
Îíóê. З чого ж починати?
Ä³äóñü. Почнiмо з першої заповіді.
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