
Тема 13. Євангельські блаженства 

Вправа 1 «Розуміння блаженства»  

Необхідні матеріали: Додаток 16 (попередньо розрізати на фрагменти), скринька 

або мішечок, будь-яка весела мелодія на телефоні.  
 

1) Посадіть учасників у коло. 

2) Попередньо підготуйте Додаток 16, розрізавши його на фрагменти (цитати) 

та помістіть у скриньку (мішечок). 

3) Скриньку (мішечок) учасники передають одне одному по колу, поки лунає 

музика. Як тільки ви вимикаєте музику, учасник, у якого опинилась скринька дістає з 

неї цитату, зачитує та пояснює, як він її розуміє. (учасники можуть також коментувати). 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Розуміння блаженства»  

Необхідні матеріали: Додаток 16 (попередньо пронумерувати фрагменти). 

1) Попередньо підготуйте Додаток 16, пронумерувавши фрагменти. 

2) Кожен учасник по-черзі має називати число, яке співпаде із пронумерованою 

цитатою. Зачитайте її, після чого учасник має пояснити, як він її розуміє. 

3) Обговорення кожного фрагменту. 

 

Вправа 2 «В чому полягає щастя?»  

Необхідні матеріали: Святе Письмо (Мт. 5, 3-12), аркуші А4, ручки для кожної 
групи. 

1) Сформуйте 2 групи учасників та роздайте необхідні матеріали.  

2) Дайте завдання прочитати Мт. 5, 3-12 та виписати, хто є блаженними (5 хв). 

3) Попросіть у групах обговорити та пояснити, у чому полягає щастя кожного 

пункту (5-10 хв.). 

4) Представлення напрацювань та обговорення. 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «В чому полягає щастя?» 

Необхідні матеріали: Святе Письмо (Мт. 5, 3-12), записники, ручки у кожного 
учасника. 

 

1) Дайте завдання прочитати Мт. 5, 3-12 та виписати, хто є блаженними (5 хв). 

2) Попросіть учасників поміркувати, у чому полягає щастя кожного пункту (5-10 

хв.). 

3) Представлення напрацювань та обговорення. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 16 

 

Євангеліє від Матея 5, 3-12 
 
Блаженні вбогі духом, бо їхнє Царство Небесне. 
 
Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. 
 
Блаженні засмучені, бо будуть утішені. 
 
Блаженні голодні та спраглі справедливости, бо вони наситяться. 
 
Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. 
 
Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. 
 
Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. 
 
Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. 
 
Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, 
обмовляючи мене ради. 
 
Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі; так бо переслідували пророків, 
які були перед вами. 
 

Євангеліє від Луки 6, 20-26 
Блаженні вбогі, ― бо ваше Царство Боже. 
 
Блаженні, голодні нині, бо ви насититеся. Блаженні, що плачете нині, бо будете 
сміятись. 
 
Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли 
ганьбитимуть вас та 
коли викинуть, як безчесне, ваше ім’я Сина Чоловічого ради. 
 
Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика в небі. 
Так само бо поводилися з пророками батьки їхні. 
 
Горе ж вам, багатим, бо ви одержали втіху вашу. 
 
Горе вам, що ситі нині, бо будетеголодувати. Горе вам, що смієтеся нині, бо будете 
ридати й сумувати. 
 
Горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити. Так само 
бо з ложними пророками поводилися батьки їхні. 


