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Òåìà 7

Ñâÿòå Òà¿íñòâî Õðåùåííÿ – 
ïî÷àòîê íîâîãî æèòòÿ

Öå Ñèí ì³é ëþáèé, ùî éîãî ÿ âïîäîáàâ 
(Ìò. 3, 17)

Мета уроку: 
  ознайомити із обрядом, значенням, формулою Таїнства Хрещення;
  розвивати уміння робити вчинки, гідні дітей Божих;
  допомогти усвідомити, що у Хрещенні стаємо Божими дітьми;
  спонукати дякувати Богові за дар Хрещення у спільній молитві.

Õ³ä óðîêó
Принесені з дому фотографії з їхніх хрестин учні дають катехитові, а він олівцем на зворо-
ті фотографії пише кому вона належить.

}  Пісня на привітання «Милосердя падає» (10).

 ● Îðãàí³çàö³éí³ ïèòàííÿ

 ● Ïîâòîðåííÿ âèâ÷åíîãî ìàòåð³àëó 

 ● Ðîçâèòîê òåìè

 Ìîëèòâà: 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Ðîçïîâ³äü

Катехит переповідає фрагмент Святого Письма про Івана Хрестителя і хрещення Ісуса 
Христа (Мт. 3, 1–17), наприклад:

Сьогодні я розповім Вам історію про одного чоловіка, який називався Іван. Він пішов 
у пустелю далеко від міст і сіл. Там він закликав людей покаятися за погані вчинки, не 
грішити, а робити добро. Хто шкодував за свої погані вчинки і обіцяв надалі робити 
добро, входив у воду, а Іван поливав йому воду на голову – так ніби обмивав від бруду 
гріхів. Багато людей приходили до Івана послухати його проповіді і хреститися у ньо-
го – змити свої гріхи. 
Одного разу Ісус Христос також прийшов на це місце. Коли Іван Хреститель побачив 
Ісуса – не хотів його хрестити, кажучи, що це Ісус мав би його хрестити. Але Ісус Христос 
сказав, що так треба зараз зробити.



49

Коли Ісус охрестився і вийшов із води – відкрилося небо і Він побачив Духа Божого, що 
спускався на Нього мов голуб. 
І почув голос з неба: «Це Син мій любий, що його я вподобав» (Мт. 3, 17).
Ісус Христос хрестився в Івана Хрестителя, щоб показати нам приклад.

Âñòóï

Катехит випадково знаходить у класі «чарівну скриньку». Показує її учням і всі гуртом її 
відкривають, щоб взнати, що всередині. Знаходять там лист і касету або CD-диск. Катехит 
або хтось із учнів читає лист:

«Мої найдорожчі діти!
Переглянувши цей фільм, будете знати коли 

………………………………………………………………………………
(імена всіх учнів класу)

стали улюбленими Божими дітьми»
Ваш добродій

²íòåðàêòèâíà âïðàâà 1

Завдання Ознайомити із обрядом, значенням, формулою Таїнства Хрещення.
Метод Перегляд фрагменту фільму.
Тривалість 15 хв.
Матеріали  Лист-запрошення переглянути фільм про Таїнство Хрещення10 
 (або відеозапис хрещення та миропомазання когось із учнів), Рис. 27,
 олівці, фломастери.

Учні переглядають і обговорюють фрагмент фільму, використовуючи Рис. 27.
Чи хтось із Вас коли-небудь був на хрестинах у церкві? 
Що з цієї події пам’ятаєте? 
Як священик уділяв Святе Таїнство Хрещення?

Учні пишуть за контуром на Рис. 27: «Я – Божа дитина!»

²íòåðàêòèâíà âïðàâà 2

Завдання Ознайомити із предметами, які використовуються під час Таїнства Хрещення 
і вияснити їх значення.

Метод Показ.
Матеріали Крижмо (біле полотно), свічка, глечик з водою, піднос.
Тривалість 5 хв.

Учні підходять до столу і вивчають предмети (білий одяг, свічку, посудину для свяченої 
води, піднос): як вони виглядають, якої вони форми, кольору, який мають запах, які на до-
тик.

Біле полотно означає, що охрестившись, ми очистилися від гріхів і наше серце і сум-
ління стало чистим, як цей білий одяг.

10 CD Таїнства Християнського втаємничення. ММС «Свічадо» 2008.
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Вода змиває бруд гріха, у воді народжуємося до нового життя – як діти Божі. 
Свічка означає, що охрестившись ми стаємо світлом для світу – маємо проповідувати 
Нову Новину і своїм життям свідчити, що ми – християни, Божі діти і учні Христа.

}  Вивчення пісні «Христе, Ти є душі моїй світлом» (15).

²íòåðàêòèâíà âïðàâà 3

Завдання Закріпити знання про обряд Святого Таїнства Хрещення. 
Метод Інсценізація.
Матеріали Лялька, глечик з водою, піднос, свічка, Рис. 27.
Тривалість 10 хв.

Катехит детально показує учням хто, що і як має робити.
Двоє учнів грають роль хресних батьків – тримають ляльку.
Двоє учнів стоять по боках – грають роль батьків.
Катехит грає роль священика – поливає на голову ляльки воду і говорить формулу хрещен-
ня: 

«Хрещається раб Божий … / раба Божа … 
в ім’я Отця і Сина і Святого Духа!»

Ï³äñóìîê

Більшість із Вас ще немовлятами отримали Святе Таїнство Хрещення у церкві. 
У цій важливій для Вас події брали участь Ваші найближчі – батьки, хресні батьки, ро-
дичі. 
Вони обіцяли, що допомагатимуть Вам бути християнами – Божими дітьми і учнями 
Ісуса Христа.

 Ìîëèòâà: ×èí â³äíîâè õðåñíèõ îá³ò³â

Зараз ми пригадаємо те, що відбулося під час нашого Хрещення: відмовимося від 
всього зла і об’єднаємося з Христом.

Відречення сатани
Всі обертаються до дверей 
Катехит: Чи відрікаєшся сатани і всіх діл його, і всіх ангелів його, і всього служіння 
його, і всієї гордині його?
Всі разом: Відрікаюся.
Катехит: Чи відрікаєшся сатани і всіх діл його, і всіх ангелів його, і всього служіння 
його, і всієї гордині його?
Всі: Відрікаюся.
Катехит: Чи відрікаєшся сатани і всіх діл його, і всіх ангелів його, і всього служіння 
його, і всієї гордині його?
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Всі: Відрікаюся.
Катехит: Чи ти відрікся (відреклася) сатани?
Всі: Відрікся (відреклася).

З’єднання з Христом
Всі обертаються лицем до ікони (хреста)
Катехит: Чи з’єднуєшся з Христом?
Всі: З’єднуюся.
Катехит: Чи з’єднуєшся з Христом?
Всі: З’єднуюся.
Катехит: Чи з’єднуєшся з Христом?
Всі: З’єднуюся.
Катехит: Чи з’єднався (з’єдналася) ти з Христом?
Всі: З’єднався (з’єдналася).
Катехит: Чи віруєш йому?
Всі: Вірую йому як цареві і Богу.

 «Ñèìâîë â³ðè» 

катехит промовляє сам або доручає учням (які уміють читати) прочитати його по 
частинах.

}  Пісня «Христе, ти є душі моєї світлом» (15)

Âñòóï

А зараз подивимося, як ми охрестилися і стали Божими дітьми.

²íòåðàêòèâíà âïðàâà 4

Завдання Закріпити знання про Святе Таїнство Хрещення.
Метод Тематична розмова.
Матеріали Фотографії з Хрестин (принесені учнями).
Тривалість 5 хв.

Катехит і учні разом розглядають фотографії.
Де кожен із Вас отримав Таїнство Святого Хрещення? (– у церкві)
Хто уділив Вам Таїнство Святого Хрещення? (– священик)
Хто ще, крім священика був присутній на вашому Хрещенні? (– батьки, хресні батьки, 
близькі, знайомі, родичі і парафіяни церкви)

Ï³äñóìîê

Катехит показує Рис. 27.
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Кожен із нас став улюбленою дитиною, коли священик під час Таїнства Хрещення по-
ливав свяченою водою нашу голову і промовляв:
«Хрещається раб Божий / раба Божа …………………………… в ім’я Отця, і Сина, і Святого 
Духа!»

 Ìîëèòâà 

Всі творять коло і передають з рук у руки запалену лампадку.
Охочі один за одним говорять одне слово – за що особливо вдячні Богові.
Після кожної подяки – 

}  Пісня «Христе, Ти є душі моїй світлом» (15).

Наприклад:
– Боже, дякую Тобі за те, що Ти дав мені життя!
– Дякую Тобі за моїх батьків і опікунів!
– Дякую Тобі за моїх хресних батьків!
– Дякую, що Ти включив мене до Церкви!
– Допоможи мені бути Твоєю доброю дитиною!
– Допоможи зберегти те, що Ти дав мені під час Хрещення!

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.


