
22

Тема 3
Віримо в Ісуса Христа

Мета катехитична загальна
Пояснити правду про другу Особу Пресвятої Тройці — Божого Сина; 
розповісти про події з життя Ісуса Христа на землі, про Його смерть, 
воскресіння, вознесіння, обіцянку Святого Духа і другий прихід; фор-
мувати поставу вірності Ісусові Христові.

Мета навчальна
Учні знатимуть: що Божий Син — це друга Особа Пресвятої Тройці; 
що Ісус Христос — наш Спаситель; що Ісус — Божий Син, який став 
людиною, жив між людьми, проповідував і зціляв; що Ісус страждав, 
помер і воскрес; вознісся до Отця і пообіцяв послати апостолом свого 
Духа; що Ісус є завжди з нами у церкві, у світі; що Ісус знову прийде у 
славі і все перемінить.
Учні вмітимуть: пояснити своїми словами, що означає «Вірую в єди-
ного Господа Ісуса Христа» і чому Ісус є нашим Спасителем; виразно 
промовляти слова «Символу віри», які стосуються другої Божої Особи.
Провідна думка: «…Отець послав Сина — Спаса світу» (1 Йо 4, 14).
Методи: інтерактивні вправи «Боже творіння», «Це не просто слова», 
«Головоломки», бесіда «Історія одного пазла», пісня «Бог любить всіх 
людей».
Дидактичні матеріали: листки формату А4 зі словами, багато елемен-
тів із різних пазлів.

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Інтеграція групи.  
Емоційне налаштування
Привітання

Катехит привітно зустрічає дітей та одразу ж пропонує веселу й дина-
мічну вправу «Боже творіння». 
Катехит ставить кожному запитання: «Яке Боже творіння ти побачив 
(-ла) чи зустрів (-ла) по дорозі до школи?» Пригадай і хвильку подумай, як 
ти можеш нам зобразити (жестами, малюнком «у повітрі», звуконаслі-
дуванням тощо) побачене, а ми спробуємо відгадати, що чи хто це. 
Кожна дитина може показати лише одне Боже творіння. 
Катехит підсумовує, частково використовуючи представлені дітьми 
творіння: Навколо нас є безліч Божих творінь. Чудово, що ми вміє-
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мо їх зауважувати і тішитися ними. І ясним сонечком, і щебетливою 
пташкою, і прудкою білочкою, і барвистим листочком, що впав на до-
ріжку, по якій крокуємо, і багатьма людьми, знайомими і незнайоми-
ми, яких зустрічаємо на своєму шляху. Цінуймо це і будьмо вдячні 
Богові за прекрасний світ, у якому живемо.

Молитва
Катехит запрошує дітей до покуття. Біля ікони разом із дітьми робить 
знак хреста. 
Катехит: На минулому занятті ми вивчили ту частину «Символу 
віри», яка стосується Бога Отця. Промовмо її зараз:

Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя,  
Творця неба і землі,  
і всього видимого і невидимого.

А сьогодні ми зосередимо свою увагу на наступній частині, у якій 
ідеться про другу Особу Пресвятої Тройці — Сина Божого. 

І в єдиного Господа Ісуса Христа,  
Сина Божого, єдинородного,  
від Отця родженого перед усіма віками.
Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного,  
родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем,  
що через Нього все сталося.
Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес,  
і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком.
І був розп’ятий за нас за Понтія Пилата,  
і страждав, і був похований.  
І воскрес у третій день згідно з Писанням.
І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця.
І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих,  
а Його царству не буде кінця.

Катехит: Це доволі велика частина. Але ми неодмінно її вивчимо. 
Особливо заохочую вас разом з усіма співати чи промовляти «Вірую» 
на Літургії в церкві. 

ІІ Актуалізація опорних знань.  
Мотивація навчальної діяльності

Катехит: Отож, дорогі друзі, наше навчання набирає обертів. Багато 
цікавого й незнайомого в нас попереду, але чимало ми вже знаємо. 
Правда? Тож спробуймо пригадати, що нам уже відомо.

Метод «Це не просто слова»

Катехит ділить дітей на групи. Кожній групі дає аркуш паперу, 
на якому написано по кілька слів (додаткок 1). Із цих слів, базую-
чись на вивченому матеріалі, діти мають скласти речення. 
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Наприклад:
невидимий, Бог, світ, видимий, створив, і
перша, Отець, Тройці, Бог, Особа, Пресвятої, це
усе, Бог, своїй, у, тримає, опіці 
Мамою, погодилась, Діва, Ісуса, стати, Марія

При потребі катехит допомагає дітям. Пересвідчившись, що всі 
групи впорались із завданням, катехит просить, щоб представ-
ники зачитали речення. 
Катехит підсумовує: Дякую, друзі, за чудову роботу. Вправа, 
яку ми щойно робили, називається «Це не просто слова». І це 
справді були не просто слова. Вони допомогли нам пригадати 
важливі речі про нашу віру: що Бог сотворив видимий і неви-
димий світ і все тримає у своїй опіці; що Бог Отець — це перша 
Особа Пресвятої Тройці; що Діва Марія погодилась стати Ма-
мою Ісуса — Спасителя світу, якого Бог обіцяв людям. 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.  
Читання Святого Письма

Катехит: Сторінки Святого Письма рясніють неймовірними історіями 
про те, як Бог протягом віків намагався застерегти людей від поганих 
вчинків, хотів урятувати їх від зла. Але люди немовби жили в темряві, 
вони все більше віддалялися від Бога. Тож вирішив Господь, що на-
став час для сповнення обіцянки.
Катехит відкриває Святе Письмо і зачитує фрагмент із Євангелія від Йо-
ана:

Бог бо так полюбив світ, що Сина свого Єдинородного дав,  
щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, а жив життям вічним. 
Бо не послав Бог у світ Сина світ засудити,  
лише Ним — світ спасти (Йо 3, 16-17).

Катехит: У тій частині «Символу віри», яку ми промовляли сьогодні, 
подано головні події з життя Ісуса Христа — Спасителя світу. 
Катехит просить, щоб діти відкрили свої підручники на тій сторінці, де 
є молитви, щоб текст був у них перед очима. Це сприятиме запам’ято-
вуванню.
Друга Особа Божа — Божий Син — прийшов на землю, щоб виконати 
певну місію, тобто завдання, доручення: розповісти про свого Небес-
ного Отця і Його Царство. Тому Ісус навчав людей, розмовляв з ними 
доступною мовою, бо хотів, щоб усі Його розуміли. Він оздоровлював 
недужих, утішав друзів і воскрешав мертвих. Ісус і зараз навчає, спа-
сає світ своїм словом через Євангеліє, яке лунає в усіх куточках нашої 
планети. І мільйони людей Його слухають та навертаються до Бога. 
Кожне слово Ісуса і кожен Його вчинок свідчили про вірність Богові 
та любов до людей. Заради нас Він народився і жив на землі. Заради 
нашого спасіння від гріха Він страждав, помер і воскрес. А закінчивши 
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свою місію на землі, Ісус вознісся на небо, повернувся до свого Отця. 
Але Він знову прийде у славі і все перемінить, а Його Царству не буде 
кінця. 
Усі ці істини ми визнаємо у «Символі віри». 
Катехит підсумовує: Ісус — Божий Син — наш Спаситель. Тому ста-
раймося бути вірними Ісусові і завжди вибирати добро, а не зло, виби-
рати Бога і любов, а не гріх. Будьмо готові, не підведімо свого Учителя! 

Бесіда «Історія одного пазла»

Для зацікавлення катехит може поставити дітям кілька запи-
тань.

• Чи любите ви складанки, або пазли?
• Чи пригадуєте, зі скількох елементів складався ваш найбіль-

ший пазл?
• Що потрібно для того, аби скласти складний пазл?

А тепер спробуймо уявити собі велетенський пазл, ну, скажі-
мо, на мільйон елементів. Уявили? Хотіли б такий скласти?
Відповіді дітей.
Катехит: На цій складеній картині мало б бути зображення 
прекрасного світу, який задумав і створив Господь, і людей, 
які щасливо живуть у ньому. 
У давні часи люди, звісно, ще не знали такого заняття, як скла-
дання пазла. Але ж ми можемо пофантазувати! От уявімо, що 
люди якось отримали цю велетенську складанку і намагають-
ся її скласти. Для наочності катехит може висипати на стіл 
багато елементів із кількох пазлів. Сто років складають, тисячу, 
дві тисячі… І не виходить…

• Як думаєте, діти, чому? 
Відповіді дітей.
Катехит: Усе через те, що люди стали забувати, яким чудовим 
було життя з Богом, бо вони відвернулися від Нього. Вони не-
мовби загубили ту головну картинку, за якою мали складати 
пазл.
І ось на землю прийшов Божий Син. Він багато розповідав лю-
дям про свого Отця, про Його любов і милосердя; про те, як 
треба жити, щоб не ображати Бога; про те, що тільки з Госпо-
дом людина може бути справді щасливою. 
І сталося диво. Люди зрозуміли: «З нами Бог!» І вчилися жити 
так, щоб головним у їхньому житті був Ісус. А для численних 
елементів пазла враз почало знаходитись місце і стала вима-
льовуватися картина. 
Катехит підсумовує: І де та велетенська складанка тепер? — за-
питаєте ви. А я відповім, що це особлива складанка, що кожен 
день додає до неї нові елементи, адже історія життя Божого 
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люду продовжується. І ми з вами теж є її учасниками. Тому 
слухаймо Ісуса, живімо, як Він учив, і все складеться якнай-
краще!

ІV. Закріплення вивченого.  
Формування умінь і навиків
Інтерактивна вправа «Головоломки»

Для кращого запам’ятовування частини «Вірую», яку вивчали на 
занятті, катехит може видрукувати або виразно написати її на 
ватмані, зробивши 5 пропусків. Не вписувати такі слова: вопло-
тився, воскрес, вознісся, страждав, прийде. Діти не мають бачи-
ти, що написано на ватмані. 
Катехит ділить клас на 5 груп і кожній дає головоломку (додаток 
3). Діти розгадують і називають свої слова. Тоді катехит пока-
зує ватман. Представники груп чи сам катехит вписують слова, 
яких не вистачає.
Усі разом читають фрагмент «Вірую».

V. Підсумок заняття
• Щоб спасти світ, у якому запанували зло і гріх, Бог послав на 

землю Спасителя — свого єдинородного Сина Ісуса Христа.
• У «Символі віри» ми визнаємо, що віримо в єдиного Господа 

Ісуса Христа, Сина Божого. Бог Син — це друга Особа Пресвятої 
Тройці. 

• Божий Син прийшов на землю з певною місією, завданням: 
навернути людей до Бога і показати їм дорогу до неба. Своїм 
прикладом Ісус вчить нас бути вірними Отцеві, який бажає нам 
щастя.

Домашнє завдання
Прочитати тему у підручнику і виконати завдання. Вивчити фрагмент 
«Символу віри», що стосується Ісуса Христа. 

VІ. Молитва
Усі збираються біля покуття. Роблять знак святого хреста. А тоді діти 
з допомогою катехита вивчають і співають пісню «Бог любить всіх 
людей».
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Д о д ато к  1



28

Д о д ато к  2 

Пісня «Бог любить всіх людей» 

Бог любить всіх людей: і тебе, і мене, 
І великих, і малих з любов’ю прийме.
Приспів:

Всім скажіте, вість усім несіте, 
Що Отець Небесний радо всіх прийме! (2)

Він свого Сина дав і тобі, і мені, 
Щоб не страждати більш людям на землі.
Приспів
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Д о д ато к  3 

1 група

Розгадайте ребус. Має вийти слово, яке складається з 10 літер.

2 група
Десь на хмаринках є 8 літер. Знайдіть їх і складіть з них слово.
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3 група
Знайдіть 9 літер, які прибиті до хреста, і складіть з них слово.
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5 група
Знайдіть на писанці 7 літер і складіть з них слово.

4 група
Знайдіть на малюнку 6 літер і складіть з них слово.
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НІКЕЙСЬКО-ЦАРГОРОДСЬКИЙ СИМВОЛ ВІРИ
Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя,  
Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого.

І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого,  
динородного, від Отця родженого  
перед усіма віками.

Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного,  
родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем,  
що через Нього все сталося.

Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов 
із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви,  
і став чоловіком.

І був розп’ятий за нас за Понтія Пилата,  
і страждав, і був похований.

І воскрес у третій день, згідно з Писанням.

І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця.

І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, 
а Його царству не буде кінця.

І в Духа Святого, Господа животворящого,  
що від Отця [і Сина] ісходить, що з Отцем і Сином  
рівнопоклоняємий і рівнославимий,  
що говорив через пророків.

В єдину, святу, соборну й апостольську Церкву.

Ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів.

Очікую воскресіння мертвих  
і життя майбутнього віку.

Амінь.


