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1.  З‛єднай лініями початок та кінець речення.

Церква – це спільнота Бога і людей. Ісус Христос
заснував Церкву, щоб бути близько біля нас, турбуватися

про нас. В Церкві є священнослужителі, яким Бог
поручив служити, уділяти святі Таїнства, стояти на
сторожі правдивої віри в Христа. Щоби краще зрозуміти

місію кожного християнина у Церкві, ми ще маємо
шість церковних заповідей, які базуються на тих десяти,
що ми їх вже знаємо. Вони допомагають бути активними

в церковній спільноті та краще виконувати дві
заповіді любові – любити Бога і ближніх.

Я беру активну участь
у Літургії тоді, коли уважно 

молюся, слухаю Боже 
Слово, приймаю Євхаристію 

та намагаюся ставати 
кращим (кращою).

ВИКОНУЄМО ЦЕРКОВНІ ЗАПОВІДІ

Мойсей

Синай

Ісус Христос

Любити Бога і ближнього

Перші три заповіді

Заповіді з 4 по 10 

Церква це 

Церква 

спільнота християн, згуртованих навколо 
Ісуса Христа.

навчають заповіді любові.

єдина, свята, апостольська.

пророк, через якого Бог дав десять 
заповідей людям.

навчають, як любити Бога.

засновник Церкви, який навчив виконувати 
заповіді любові.

навчають, як любити ближнього.

гора, на якій Бог дав десять заповідей.
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МИ ВИВЧИЛИ: 
•  Є шість церковних заповідей;
•  виконуючи церковні заповіді, 

ми вчимося бути активними 
парафіянами, любити Бога
і ближніх;

•  церковні заповіді є добрим 
орієнтиром у житті християнина.

3.  Вкажи стрілочкою кожному кораблику його шлях до маяка. Розмалюй.

СВЯТО

ПІСТ

ТАЇНСТВО

STOP ЗАБАВА

КНИЖКА

ПОТРЕБА

2.  Пронумеруй церковні заповіді та встав пропущені слова (СВЯТА, ВАЖКОЇ, 
ПОСТИ, ПАСХАЛЬНОМУ, ЧАСИ, ЗАБАВ, КНИЖОК, ЦЕРКВІ) 

 
• Не��л� �� ��������е�� Це����� ……………. ��я�������, � е���� 

������ � Б��е��� ен��� Л������� � �����������
���……………. �����.

• У�������е�� Це����� …………. �������.

• К������ ����, ����� ���, � …………………. ����, �����������
� �����������.

• У з������е�� ……………. � е��л� � …………….. �� ������я��.

• З��� ��������� � ….………… �� ������ � ����� �� ������.

• В��������� �� ����� м��������е� ���������� ……………..
� �� ���е���л���� ����е���.


