
 

ЛЮДСЬКА	ОСОБА	–	ЦЕ	ДОРОГА	ПІЗНАННЯ	БОГА	

Можливості людини роблять її здатною пізнати існування особового Бога. 
Але щоб людина змогла ввійти в глибину Його, Бог забажав об’явити Себе 
їй і дарувати їй благодать прийняти це об’явлення з вірою. 

(ККЦ 35) 

1. Прочитай Буття 1, 26-27.  
Про що говорять ці вірші? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

2. Поміркуй, на чому полягає таємнича подібність людини «на 
образ і подобу Божу?» 
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«Перш ніж Я уклав тебе в утробі, Я знаю тебе; і перш ніж ти 
вийшов з лона, освятив Я тебе…» 

(Єр 1, 4а)



3. Прочитай вірш українського поета В. Симоненка. В ньому 
автор наголошує на тому, що кожна людина неповторна, має 
право на повагу, любов, щастя та свободу. Як цей вірш 
допомагає звернути увагу на Божий задум відносно людської 
особи?  
 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Запис у зошит 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 



 

ТРАДИЦІЯ	ТА	СВЯТЕ	ПИСЬМО	
 

І Святе Письмо і Традиція повинні прийматися і шануватися з однаковим 
почуттям любові і поваги.  

(ККЦ 82) 

1. Пройди лабіринт від первісних записів Святого Письма до 
сьогоднішнього друкованого видання Біблії. 
 

Якими двома шляхами відбувалося передання Євангелія?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

6

«…щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння істини». 
(1 Тим 2, 4)



2. Заповни таблицю, користуючись Катехизмом 
Католицької Церкви 80-83  . 

 

 

 

 

 

Запис у зошит 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Яке	спільне	джерело	об’єднує	Святу	Традицію	та	Святе	Письмо?	
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Напиши,	які	два	різні	способи	передання

Що засвідчує Новий Завіт? 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Від кого походить Традиція? 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________



НЕХРИСТИЯНСЬКІ	ДОКУМЕНТИ	ПРО	ІСУСА	ХРИСТА	
 

Усе життя Христа є містерією Відкуплення… (ККЦ 517) 

1. Запиши, як описували життя Христа стародавні історики. 

 Йосиф	Флавій	

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________ 
 

Тацит	

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

«Ось діва матиме в утробі й породить сина, і дадуть йому ім’я 
Еммануїл, що значить: «З нами Бог».  

(Мт 2, 23)



____________________________________________________________
_________________________________ 

Светоній	

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________ 
2. Завдання «Червона капела». Знайди зашифроване речення. 

 



 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Запис у зошит 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________


