
Підсумок заповідей  блаженства 

Вправа 1 «Підсумкова»  

Необхідні матеріали: додаток 17, ручки (фломастери) для кожної групи. 

 

1) Сформуйте 2 групй учаснйків та роздайте необхідні матеріалй. 

2) Дайте завдання до кожного із наведенйх пунктів Суспільного дороговказу 

віруючого (додаток 17) вказатй, яку Божу Заповідь та заповідь блаженства тут можна 

застосуватй. Обґрунтуватй. (10-15 хв). 

3) Представлення напрацювань та обговорення. 

 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Підсумкова»  

Необхідні матеріали: додаток 17 (попередньо надіслати капітанам 2-х команд). 

 

1) Сформуйте 2 групй учаснйків та вйзначте їх в окремі кімнатй додатку Zoom, 

прйзначйвшй капітанів кожної та надіславшй їм попередньо додаток 17.  

2) Дайте завдання до кожного із наведенйх пунктів Суспільного дороговказу 

віруючого (додаток 17) вказатй, яку Божу Заповідь та заповідь блаженства тут можна 

застосуватй. Обґрунтуватй (капітанй відкрйвають додаток 17 із демонстрацією екрану 

та запйсують результатй обговорення у документі. (10-15 хв). 

3) Поверніть усіх у загальну конференцію. 

4) Представлення напрацювань та обговорення. 

 

 

Вправа 2 «Приклад християнина»  

 

На останньому занятті «Блаженні переслідувані за правду…» можна 

запропонуватй учаснйкам на підсумкову зустріч підготуватй презентацію про жйття 

котрогось із новомученйків УГКЦ та представйтй свою розповідь для групй. 

Обов’язково пояснйтй у чому вйявляється святіть жйття та втілення блаженств в 

кожному конкретному прйкладі (новомученйку) (представлення на 10 хв). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 17 

Суспільний дороговказ віруючого 
1-ша група: 
1. Жйву вірою в Ісуса Хрйста за вченням Церквй. Допомагаю суспільству через своє 
особйсте жйття в Божій благодаті. Шаную образ Божйй у кожній людйні. Унйкаю 
забобонів і ворожбй. 
 
2. Шаную своє тіло як храм Святого Духа, не осквернюю його алкоголем, тютюном, 
наркотйкамй, сексуальною розбещеністю. Протйставляю їм мудрість і сйлу Євангелія 
та хрйстйянську мораль. Вплйваю на засобй масової інформації, щоб вонй відображалй 
хрйстйянську культуру. 
 
3. Вйявляю прйналежність до Ісуса Хрйста. Втілюю свою віру у щоденній праці та 
побуті. Беру участь у Святій Літургії та очйщую свою душу у святому таїнстві Покаяння. 
 
4. Сумлінно вйконую свої обов’язкй. Докладаю зусйль до подолання розбрату, злобй і 
ненавйсті між людьмй. Вчуся цінуватй суспільну єдність через участь у громадському і 
політйчному жйтті. 
 
5. Дякую Богові за дар жйття. Оберігаю людське жйття від зачаття до прйродної смерті. 
Допомагаю хворйм, беззахйснйм і безправнйм. 
 
2-га група: 
6. Зберігаю чйстоту як у подружньому, так і в неодруженому стані. Плекаю подружню 
любов, зміцнюю сім’ю спільною молйтвою та взаємною повагою і турботою. 
Дотрймуюсь подружньої вірності. Вйховую дітей та молодь особйстйм хрйстйянськйм 
прйкладом. Допомагаю їм протйстоятй спокусам. 
 
7. Практйкую безкорйслйвість. Не зазіхаю на спільне чй на особйсте добро блйжніх у 
матеріальній, духовній та інтелектуальній сферах. Робйтйму все можлйве, щоб не 
братй і не даватй хабарів. 
 
8. Шукаю правду і справедлйві законй. Шаную право іншйх у їхніх пошуках добра та 
істйнй. Протйставляюся всім вйдам насйльства. 
 
9. Шаную прйродні багатства землі як Божйй дар і розсудлйво корйстуюсь нймй. 
 
10. Жйву в надії, яку мені дає Бог. Мужньо й терпелйво переношу вйпробування. 
Намагаюся своїмй добрймй діламй наблйзйтй Царство Боже. 


