
БОГ ХОЧЕ, ЩОБ МИ БУЛИ СВЯТИМИ

1. Прочитай оповідання.

НЕБО
      звечора скоро лягла спати, але десь за годинку прокинулася й почала 

сильно плакати.         ,         ,        ,          , старші       та           , мерщій побігли 

до        . Поставали біля                   й почали розпитувати що до чого. 

     : «Чого ти плачеш? Може, тобі здалося, що через           до кімнати                         

заскочив            ?»         : «Може, з тебе               сповзла, і тобі зимно?»                                                  

.     : «Може, ти хочеш тепленького      ?»        : «Може, тобі приснилося, 

що вчителька математики викликала тебе до дошки, а ти ні бе, ні ме, ні 

кукуріку?»          : «Може, тобі наснилося, що лікар ось-ось вирве тобі        ?»

    : «Може, ти уві сні стрибала з      ?» «Не те, цілком не те, - нарешті 

заговорила         . – Я плачу, бо мені приснилося небо». «Отакої! – вигукнув         

.     . – Чого ж ти плачеш? Якщо тобі приснилося НЕБО, ти маєш стрибати 

на ліжку від радості!»

«Я плачу, бо була в НЕБІ…Там було так гарно:                 співали,            .  

походжали, як вірні воїни, і       так лагідно усміхалася. А я взяла й 

прокинулася.. Е-е-ех!...»       сказав: «Кожному з нас Ісус показав дорогу до 

НЕБА. А НЕБО насправді є набагато краще, аніж те, яке може нам 

приснитися вночі.» Після цих слів       заплющила очі і знову спокійно 

заснула.  За мотивами оповідання Яна Твардовського.
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4. Моя мандрівка до святості:

Я ���� ���� ��я��� 
(��я���)! Я��� � 
����я� ���� ������, 
�� ���� ����� � ��л� 
�����е����� ������ 
�� Б���. 
Напиши на стопах свої вчинки, 

які наближують тебе 

до Бога.

Святими називаємо людей, які:
• вже померли, і Церква 

офіційно визнала їх святість;
• не обов‛язково мали надприродні можливості 

(робили чуда чи оздоровляли людей тощо), 
хоча були й такі;

• каялися у своїх гріхах (у минулому вони 
могли бути великими грішниками);

• виконували Божу волю – 
слухали Бога.

МИ ВИВЧИЛИ: 

• Бог створив людину     
на свій образ і подобу;

• гріх віддаляє   
людину від Бога;

• Бог каже, щоб ми    
були святими, бо 
Він – святий;

• святі подібні до Бога.

2.  Встав пропущені слова: ЗМІЙ, ОБРАЗ, ГРІШИТЬ, ЗАПОВІДЬ

 

 • Б�� ������� ������ �� ���� ………………. 

 • Б�� ��� ������ ………………………….

 • ………… ������� �����, ��� ���� �� ���л���л� Б�ж��� ����з�.

 • К�л� ������ �� ������ ���, я� ���� �� Б��, ����  ���� …………….


