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Зручна форма для легкого запам’ятовування Вашою дитиною
10 заповідей Божих
10 заповідей у віршах для дітей
Передмова
«Привчай юнака на ПОЧАТКУ до дороги його, і він не відступиться з неї, як і постаріє».
Книга Приповістей Соломона 22:6 (Біблія)
Сьогодні провідні нейрофізіологи світу довели, що чим молодша дитина, тим краще її
мозок засвоює інформацію.
Перші 4 роки життя дитина сприймає інформацію, не фільтруючи її на корисну і
непотрібну, як це робить дорослий. Вона приймає і вірять у все, що їй кажуть батьки, не
піддаючи сумнівам. У цей період вся інформація засвоюється швидко, легко і дуже міцно!
Тільки ми, батьки, відповідальні за те, що буде записано на підкірку дитини - біблійні
життєві цінності чи комп’ютерні ігри.
***
Все почалося з того, що, дивлячись телевізор, я почула історію про бідну самотню
бабусю. Вона всиновила осиротілих після корейської війни двох хлопчиків. Навчила їх
грамоті. Це була вся освіта, якою вона володіла сама.
Після цього вона повісила над місцем, де вони спали, листочок з 10 Біблійними
заповідями. Щоранку, встаючи, і щовечора, лягаючи спати, вона вимагала, щоб діти один
раз прочитували цей текст.
Йшли роки. Божі принципи життя, які містяться в 10 заповідях, відкладалися в умах і
серцях хлопців. Формували їхню поведінку.
Сьогодні вся Корея знає цих двох чоловіків. Один з них став Прем’єр-міністром країни. А
другий - великим бізнесменом. І вони в усіх інтерв’ю дякують саме своїй неосвіченій
бабусі, яка вклала в них фундаментальні життєві закони!
Ця історія буквально зачепила мене. Тому що моєму синові Іллюші на той момент було 4
роки. І він з дивовижною легкістю запам’ятовував довжелезні вірші.
І тоді я вирішила, що для дітей 10 заповідей мають бути викладені у віршованій формі.
Завдання виявилося складним, адже глибокі Біблійні принципи потрібно було викласти в
доступній дитині, простій формі. Та ще й коротко!
З Божою допомогою, я впоралася. Іллюша дуже швидко вивчив весь текст напам’ять. І
часто розповідав 10 заповідей дорослим, які крім «не убий», нічого про заповіді сказати
не могли.
«Привчай юнака на ПОЧАТКУ до дороги його». Дитина росте так швидко. Тому не гайте
час, не пропустіть можливість вкласти у Вашого малюка Істину.
Приділяючи заповідям Божим щодня всього 5 хвилин, Ви закладете у свідомість дитини
цінності, які вона пронесе через усе життя!
Діти - це найважливіший і найнадійніший вклад. Жоден Банк світу не дає таких відсотків,
як життя, час, вкладені в них!
Хай допоможе Вам Господь!
Дар’я Чебаненко
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10 заповідей у віршах для дітей
Перша заповідь
«Я - Господь, Бог твій, хай не буде у тебе інших богів!»
Хай тільки Господь над тобою панує,
І Божу Любов твоє серце шанує!
Хай буде Він сенсом усього життя!
Як вірно чинити, дає відкриття!
Друга заповідь
«Не роби собі ідолів! Не вклоняйся і не служи їм!»
Хай Господом буде Небесний твій Тато,
Хоч ідолів завжди в житті так багато!
Хай Він надає тобі нових ідей!
На Бога надійся, а не на людей!
Третя заповідь
«Не призивай Імені Господа даремно!»
Боже Ім’я марно не говори!
Хай твоя шана в словах тих горить!
Хоч нелегкою здається дорога,
Дій і живи, поважаючи Бога!
Четверта заповідь
«Пам’ятай день суботній! Присвяти його Богу!»
Той, хто вірує в Бога, завжди в церкву ходить.
Сам Господь християн направляє, вчить, водить!
Щоб від Божого задуму не відхилитись,
Треба з Біблії правильно жити навчитись!
Час посвячуй для Бога і успіх дістанеш!
В скруті, в справах складних переможцем ти станеш!
П’ята заповідь
«Шануй батьків!»
Хай ще більш до батьків буде в серці поваги!
Досвід, мудрість, знання їхні гідні уваги!
Дорожи ними, слухайся і підкоряйся!
Помогти мамі й татові завжди старайся!
І тоді буде довгим у тебе життя!
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Повним щастя і радості буде буття!
Шоста заповідь
«Не вбивай!»
Людину вбиває
Не тільки лиш зброя!
Вік інколи крає
Без крові та бою
Образливе слово!
Учинок жорстокий
У серці лишає
Біль гострий, глибокий!
Людей поважайте,
Цінуйте, любіть!
Всіх благословляйте!
Образи простіть!
Сьома заповідь
«Не чини перелюбу!»
Пройдуть роки. Ти виростеш. Бог вкаже тобі пару.
Полюбиш. Візьмеш шлюб. Цінуй, радій йому, як дару!
Долайте разом і нужду, і жалі, і недугу!
Не зраджуй! Не руйнуй любов! Будь вічно вірним другу!
Восьма заповідь
«Не кради!»
Той, хто у людей забрав
Речі їх шляхом нечесним,
Злодієм одразу став!
Бачить все Отець Небесний!
Схаменися! Не кради!
Призведе це до біди!
Дев’ята заповідь
«Не бреши і не свідкуй неправдиво на ближнього!»
Неправду казати людина не має!
Це Боголюбива душа твердо знає!
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Брехня може лихо з собою нести,
А правда до справжнього щастя вести!
Десята заповідь
«Не бажай нічого, що належить іншому!»
Помічай і слідкуй пильно за думками:
Володіти не мрій ближнього скарбами!
Ці бажання тобі принесуть страждання,
Бо за гріх понесеш Боже покарання!
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