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3. ВІРА БОГОРОДИЦІ

Провідна думка
Вірити — це відповісти на Божий поклик.

Слово Боже
«Нехай зі мною станеться по Твоєму слову» (Лк 1,38).

1. Гра «Ісус кличе тебе»

Метод: гра
Матеріали: -

Учасники сідають в коло на стільці, кількість яких має 
відповідати кількості учасників гри.

Ведучий стає всередині кола, він підходить до когось 
із учасників називає ім’я та говорить:

• «Ісус кличе тебе!» — учасник відповідає: «Чому?».
• «Бо…» — ведучий називає будь-яку одну ознаку 

особи (елемент одягу, колір очей, зачіска, стать 
тощо). Наприклад: «бо у тебе карі очі, чорні штани, 
сережки на вухах, ти українка…»

Усі учасники, у кого є ця ознака, повинні помінятись 
місцями, а ведучий зайняти собі місце. Хто останній за-
лишається без крісла, стає ведучим. Гра продовжується. 

Провідник:
• Бог є люблячим Отцем, який прагне, щоб ми були 

щасливими. Він має особливий план для кожного 
з нас та кличе до співпраці. Важливо почути Божий 
поклик та відповісти на нього.

• Сьогодні ми поговоримо про Марію з Назарета. 
Дівчину, яка стала Матір’ю Ісуса Христа. Найімовір-
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шіше, ви вже багато про Неї чули та знаєте, тому 
перейдемо до вправи.

2. Інтерактивна вправа  
«Що ми знаємо про Богородицю?»

Метод: інформаційне вікно
Матеріали: для кожної групи — аркуш А4, кольорові олівці. 

Учасники творять групи по 3-4 особи.
Представники групи беруть аркуш А4, кольорові олів-

ці.
Учасники в групах:
• заповнюють таблицю згідно з Додатком 3.1.

Представлення 
Представники груп по черзі презентують свої напра-

цювання. 

Питання для обговорення
 ` Що ви знаєте про Богородицю?

Провідник підсумовує сказане учасниками та допов-
нює: 

• Марія народилася в сім’ї Йоакима та Анни. Батьки 
ще малою дитиною привели Її до храму, де Вона 
зростала та виховувалась. Марія пробула у храмі до 
свого повноліття (15 років), а тоді повернулась до 
свого дому. Батьки заручили її із теслею Йосифом.

• Бог, через архангела Гавриїла, звістив Марії, що 
вона стане матір’ю Сина Божого, народить Ісуса 
Христа. Марія відповіла на Божий поклик та чу-
десним чином зачала від Святого Духа. Будучи ва-
гітною, разом з Йосифом вирушила до Вифлеєма, 
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там в убогій стаєнці народився Ісус Христос. Через 
переслідування царя Ірода, вони змушені були вті-
кати до Єгипту. 

• Марія усе своє життя була поруч з Ісусом. Вона 
мужньо пройшла шлях із Сином Божим та усе жит-
тя була вірною Богу. 

3. Інтерактивна вправа «Віра Марії»

Метод: аналіз текстів
Матеріали: для кожної групи — Додаток 3.2 та ручка. 

Учасники об’єднуються у 4 групи.
Представник кожної групи бере Додаток 3.2 та ручку.
Учасники в групах:
• аналізують тексти та дають відповідь на питання: 

«Якою була віра Богородиці?»

Представлення
Представники груп по черзі презентують «Якою була 

віра Богородиці» на основі текстів, котрі вони аналізу-
вали.

Провідник підсумовує сказане учасниками та додає:
• Для кращого розуміння, якою ж була віра Богороди-

ці, пропоную попрацювати над уривком, що описує 
один епізод її життя, який змінив історію людства.

4. Інтерактивна вправа «Благовіщення»

Метод: аналіз тексту
Матеріали: для кожного — Додаток 3.3 та ручка. 

Кожен учасник бере текст Додатка 3.3 та ручку.
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Індивідуально читає текст та підкреслює три цитати 
або словосполучення, які найкраще описують подію Бла-
говіщення.

З підкреслених трьох цитат вибирає одну.
Учасники об’єднуються у пари. По черзі зачитують 

свій фрагмент та обґрунтовують, чому саме обрали його. 

Питання для обговорення 
 ` У чому особливість віри Марії?

Підсумок заняття
Питання для загального обговорення

 ` Що означає «вірити» для Марії?
 ` Чого я можу навчитися у Богородиці?

Підсумок
• Бог вибрав Пречисту Діву Марію і через ангела зві-

стив, що вона стане Матір’ю Сина Божого.
• Відповівши «Так» на Божий поклик, Богородиця 

була вірна Богові все своє життя.
• «Вірити» для Марії — це відповісти на Божий по-

клик.
• «Нехай зі мною станеться по Твоєму слову» 

(Лк 1,38).

Молитва
Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, мо-

литвами нашими в скорботах не погорди, але від бід виз-
воли нас, єдина чиста і благословенна.

Пісня 
«Пренебесна, Пречудесна» 
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Додаток 3.1

Що Ви знаєте  
про Богородицю?

Придумайте  
та намалюйте символ  

Богородиці

Основні риси  
Богородиці

Якою була віра  
Богородиці?
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Додаток 3.2 

1 група 

Відвідини Єлизавети  
Лк 1,39-45

Тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко 
в дорогу в гірську околицю, в місто Юди. Увійшла вона 
в дім Захарії і привітала Єлисавету. І як почула Єлисаве-
та привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні, і Єлисавета 
сповнилася Святим Духом і викликнула голосом силь-
ним: «Благословенна ти між жінками й благословен плід 
лона твого. І звідкіля мені це, що прийшла до мене мати 
Господа мого? Ось бо, як голос твого привітання залунав 
у моїх вухах, дитина з радости здригнулась у моїм лоні. 
Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від 
Господа».

Різдво Христове 
Мт 1, 18-25

Народження Ісуса Христа відбулося так: Марія, його 
мати, була заручена з Йосифом; але, перед тим, як вони 
зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого 
Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши 
її ославити, хотів тайкома її відпустити. І от, коли він це 
задумав, ангел Господній з’явився йому уві сні й мовив: 
«Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію, твою жінку, 
бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона 
породить сина, і ти даси йому ім’я Ісус, бо він спасе народ 
свій від гріхів їхніх». А сталося все це, щоб здійснилось 
Господнє слово, сказане пророком: «Ось, діва матиме 
в утробі й породить сина, і дадуть йому ім’я Еммануїл, що 
значить: З нами Бог». Прокинувшись від сну, Йосиф зро-
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бив, як звелів йому ангел Господній: прийняв свою жінку; 
та не спізнав її, аж поки породила сина, і він дав йому ім’я 
Ісус.

2 група 

Стрітення 
Лк 2,21-35

Як сповнились вісім день, коли мали обрізати хлоп’ят-
ко, назвали його Ісус — ім’я, що надав був ангел, перше, 
ніж він зачався в лоні. І як сповнилися дні очищення їх-
нього, за законом Мойсея, вони привели його в Єрусалим 
поставити його перед Господом, як то написано в Господ-
ньому законі: «Кожний хлопець, первородний, буде по-
свячений Господеві», і принести жертву, як то написано 
в Господньому законі: «Пару горлиць або двоє голубе-
нят». А був в Єрусалимі чоловік на ім’я Симеон; чоловік 
той, праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух 
Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, 
що не бачитиме смерти перш, ніж побачить Христа Го-
спода. Він прийшов Духом у храм. І як батьки вносили 
дитя-Ісуса, щоб учинити над ним за законним звичаєм, 
він узяв його на руки, благословив Бога й мовив: «Нині, 
Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом 
у мирі, бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував 
перед усіма народами; світло на просвіту поганам, і сла-
ву твого люду — Ізраїля». Батько його і мати дивувалися 
тому, що говорилося про нього. Симеон же благословив їх 
і сказав до його матері Марії: «Ось цей поставлений для 
падіння й підняття багатьох в Ізраїлі; він буде знаком 
протиріччя, та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкри-
лись думки багатьох сердець».
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Ісус у святині 
Лк 2,41-52

Батьки його ходили щороку в Єрусалим на свято Пас-
хи. І як йому було дванадцять років, вони пішли, як був 
звичай, на свято. Коли минули ті дні, і вони поверталися, 
то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі; батьки ж його про 
те не знали. Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день 
дороги й аж тоді почали його шукати між родичами та 
знайомими, а, не знайшовши, повернулися в Єрусалим, 
щоб там його шукати. Через три дні знайшли його у хра-
мі, як він сидів серед учителів та слухав і запитував їх. 
Усі ті, що його слухали, чудувались його розумові й від-
повідям. Побачивши його, вони були здивовані, й сказала 
йому його мати: «Дитино, чому ти це так зробив нам? Ось 
батько твій і я, боліючи, тебе шукали». Він же відповів їм: 
«Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути 
при справах Отця мого?» Але вони не зрозуміли слова, 
що він сказав їм. І він пішов з ними й повернувсь у Наза-
рет і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова 
у своїм серці. Ісус же зростав мудрістю, літами й ласкою 
в Бога та людей.

3 група 

Чудо в Кані 
Йо 2,1-12

Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилей-
ській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те ве-
сілля й Ісуса та його учнів. Коли ж не вистачило вина, 
мати Ісусова й каже до нього: «Вина в них нема». Відрік 
їй Ісус: «Що мені, жінко, — а й тобі? Таж не прийшла го-
дина моя!». Але мати його мовила до слуг: «Що лиш ска-
же вам, — робіть». Було ж там шестеро кам’яних посудин 
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на воду, щоб очищуватися по-юдейському; кожна вміща-
ла дві або три мірки. Сказав їм Ісус: «Наповніть посуди-
ни водою». Вони й виповнили їх по вінця. А він їм далі 
каже: «Зачерпніть тепер та й несіть до старости весільно-
го». Тож понесли. Коли ж покуштував староста воду, що 
на вино обернулась, — а не знав же, звідки воно взяло-
ся: слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, — то 
закликав староста молодого і до нього мовив:; «Всяк чо-
ловік добре вино спершу подає, а гірше, — як уп’ються. 
Ти ж приховав добре вино аж он по сю пору». Ось такий 
чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич 
тим свою об’явив, — тож і учні його увірували в нього. По 
тому ж подався він у Капернаум, він сам і його мати й бра-
ти та учні його, і перебули там декілька днів.

Смерть Ісуса на хресті 
Йо 19, 17-30

І забрали вони Ісуса; і, несучи для себе хрест, вий-
шов він на місце, зване Череп, а по-єврейськи Голгота, де 
його і розіп’яли, а з ним двох інших: по одному з кожно-
го боку, Ісуса ж — посередині. Пилат же звелів написати 
напис і на хресті його примістити. Написано було: «Ісус 
Назарянин Цар Юдейський». Багато з юдеїв читали той 
напис, місце бо, де розп’ято Ісуса, було близько міста. 
Написано ж напис було по-єврейському, по-грецькому 
і по-римському. Тож первосвященики юдейські мовили 
до Пилата: «Не пиши: Цар Юдейський, — але, що він ска-
зав: Я — Цар Юдейський!» Та Пилат відрік: «Що написав 
я, те написав». Тоді вояки, розіп’явши Ісуса, узяли його 
одіж та й зробили чотири частини, по одній частині кож-
ному воякові, і хітон. Та був хітон не пошитий, лише ввесь 
від верху тканий. Тому домовилися між собою: «Не дері-
мо його, а киньмо на нього жереб, на кого впаде». А тим 
же мало здійснитись Писання: «Мою одіж розділили між 
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собою, на шату ж мою кинули жереб». Отож і вчинили 
так вояки. А при хресті Ісусовім стояли його мати, сестра 
його матері, Марія Клеопова та Марія Магдалина. Бачив-
ши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, — а його ж любив 
він, — мовить до матері: «Жінко, ось син твій». А тоді й до 
учня мовить: «Ось матір твоя». І від тієї хвилі учень узяв її 
до себе. А по тому Ісус, знавши, що все вже довершилося, 
щоб здійснилось Писання, промовив: «Спраглий я!» Сто-
яла ж посудина, сповнена оцтом. От і подали йому до уст 
настромлену на тростину губку, просяклу оцтом. І, скош-
тувавши оцту, вимовив Ісус: «Звершилось»; і схиливши 
голову, віддав духа.

4група 

Вознесіння  
Дії 1,6-14

Отож, зійшовшися, вони питали його: «Господи, чи 
цього часу знову відбудуєш Ізраїлеві царство?» Він відпо-
вів їм: «Не ваша справа знати час і пору, що їх Отець при-
значив у своїй владі. Та ви приймете силу Святого Духа, 
що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій 
Юдеї та Самарії й аж до краю землі». І сказавши це, коли 
вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла з-перед 
очей їхніх. І як вони дивилися пильно на небо, коли він 
відходив, два мужі стали коло них у білій одежі і сказали: 
«Мужі галилейські! Чого стоїте, дивлячись на небо? Оцей 
Ісус, який від вас був взятий на небо, так само прийде, як 
його ви бачили відходячого на небо». Тоді вони поверну-
лися в Єрусалим з гори, що зветься Оливною, що близько 
Єрусалиму — день ходи в суботу. Увійшовши (в місто), 
зійшли на горницю, де вони перебували, а саме: Петро 
і Йоан, Яків і Андрій, Филип і Тома, Вартоломей і Матей, 
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Яків Алфеїв і Симон Зилот та Юда, (син) Якова. Всі вони 
пильно й однодушно перебували на молитві разом з жін-
ками і Марією, матір’ю Ісуса, та з його братами.

Зіслання Святого Духа  
Дії 2,1-11

А як настав день П’ятидесятниці, всі вони були вкупі 
на тім самім місці. Аж ось роздався зненацька з неба шум, 
неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони 
сиділи. І з’явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів 
на кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом 
і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм про-
мовляти. А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні 
люди з усіх народів, що під небом. І як зчинився той шум, 
зійшлась велика юрба і хвилювалася, бо кожний чув, як 
вони говорили його мовою. Здивовані й остовпілі, вони 
один до одного казали: «Хіба не галилеяни всі оці, що роз-
мовляють? Як же воно, що кожний з нас чує нашу рідну 
мову: партяни, мідяни, еламії, і мешканці Месопотамії, 
Юдеї і Каппадокії, Понту й Азії, Фригії і Памфілії, Єгипту 
й околиць Лівії, що біля Кирени, римляни, що тут перебу-
вають, юдеї і прозеліти, крітяни й араби — ми чуємо їх, як 
вони нашими мовами проголошують величні діла Божі?»
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Додаток 3.3 

Благовіщення 
Лк 1, 26-38

Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом 
у місто в Галилеї, якому ім’я Назарет, до діви, зарученої 
чоловікові, на ім’я Йосиф, з Давидового дому; ім’я ж діви 
було Марія. Ввійшовши до неї ангел, сказав їй: «Радуйся, 
благодатна, Господь з тобою! Благословенна ти між жін-
ками». 

Вона ж стривожилась цим словом і почала роздуму-
вати в собі, що могло значити те привітання. Ангел їй 
сказав: «Не бійсь, Маріє! Ти бо знайшла ласку в Бога. Ось 
ти зачнеш у лоні й вродиш сина й даси йому ім’я Ісус. Він 
буде великий і Сином Всевишнього назветься. І Господь 
Бог дасть йому престол Давида, його батька, і він царюва-
тиме над домом Якова повіки й царюванню його не буде 
кінця». 

А Марія сказала до ангела: «Як же воно станеться, коли 
я не знаю мужа?» Ангел, відповідаючи, сказав їй: «Дух 
Святий зійде на тебе й сила Всевишнього тебе отінить; 
тому й святе, що народиться, назветься Син Божий. Ось 
твоя родичка Єлисавета — вона також у своїй старості за-
чала сина, і оце шостий місяць тій, що її звуть неплідною; 
нічого бо немає неможливого в Бога». Тоді Марія сказа-
ла: «Ось я Господня слугиня: нехай зо мною станеться по 
твоєму слову!» І ангел відійшов від неї.
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Додаток 3.4 

БЛАГОВІ-
ЩЕННЯ


