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Тема 4
Ісус провадить нас до Бога

Мета катехитична — загальна
Навчити, що Ісус Христос є нашим Спасителем. Друга Божа Особа, лю-
дина і Бог, навчає і провадить нас до Бога.

Мета навчальна 
Дитина знатиме: що Ісус Христос став людиною з великої любові до 
нас.
Дитина вмітиме: довіряти Богові через свої вчинки.
Методи: інтерактивна вправа «Гріх і людина», інтерактивна вправа 
«Від гріха до довіри», інтерактивна вправа «Павутинка терпеливості».
Дидактичні матеріали: Святе Письмо, розп’яття, для інтерактивної 
вправи «Гріх і людина» — пляшка з чистою водою, барвник, відбілю-
вач; для інтерактивної вправи «Від гріха до довіри» — ватман, ікона 
Христа Учителя, роздруківки для груп (додаток 1), для інтерактивної 
вправи «Павутинка терпеливості» — роздруківки для кожної дитини 
(додаток 2).

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування

Запросіть дітей до кола. Візьміться за руки і спробуйте зробити руками 
хвилі: море спокійне, присідаючи — на морі буря.
Запитайте дітей про відчуття від вправи. 
Запросіть їх до молитви. 
Молитва «Отче наш».

ІІ. Актуалізація опорних знань
Катехит: Коли ми стараємося бути подібними до святих, то стаємо 
подібними до Бога, бо святі є близько біля Нього. 

• Хто нам каже бути святими? 
• В якій книзі ми про це читаємо?

Відповіді дітей.
Ісус Христос навчає нас через Святе Письмо. 

• Чи можемо назвати Ісуса нашим Учителем?
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Сьогодні ми будемо говорити про Ісуса Христа. Пригадайте з минулих 
уроків (див. у зошиті тему 1, вправа 1 — інтелектуальна карта), хто 
такий Ісус Христос. 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.  
Читання Святого Письма

Катехит: Ісус Христос є унікальною Божою Особою, яка нас, людей, 
розуміє дуже добре — бо сам пройшов шлях від немовлятка до зрі-
лої людини. Знає, що нас турбує, що нас звеселяє і що засмучує. Знає 
про послух батькам, бо виростав у сім’ї, знає про потребу в друзях, 
бо мав найближчих дванадцять, і знає, як боляче, коли вони зраджу-
ють (Петро та Юда), також знає, як болить скалічене тіло, бо пережив 
великі тілесні страждання, а також страждав від болю неприйняття, 
нерозуміння, ненависті людей, яких Він любив, незважаючи на їхню 
гріховність.

• Пригадайте, що таке гріх? 
Відповіді дітей.
Гріх віддаляє людину від Бога. Гріх сковує, не дає людині зростати 
у добрі: робити добрі вчинки, молитися, говорити і думати про Бога. 
Якщо дитина зробить комусь шкоду, наприклад, розіб’є сусідське ві-
кно, замало є прийти і вибачитись (хоча без цього ніяк), потрібно від-
шкодувати вартість вікна. А як дитина може заплатити, коли не має 
грошей? Платять батьки. Подібно і тут: Бог знає про наші гріхи, а вар-
тість людського життя настільки велика, що жодна людина не може 
заплатити за нього. Бог вирішує послати на Землю свого Сина — дру-
гу Божу Особу. Читаємо: 
А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води. І ось розкрилось Йому 
небо, і Він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов 
на Нього. І голос пролунав з неба: «Це Син мій любий, що Його я впо-
добав» (Мт 3, 16-17).
Цю важливу місію — заплатити за гріх — Бог доручає своєму Сину і 
під час хрещення вказує, що Ісус направду є Божим Сином. 
Продовжуємо читати:
Знову, вдруге, відійшов Він і почав молитися: «Отче мій, коли ця чаша 
не може минути, щоб я її не пив, хай буде Твоя воля!» (Мт 26, 42).
Ісус платить за гріхи своєю смертю, ця смерть страшна, болюча, але 
без неї ніяк не можна змити людський гріх і повернути людині Бога. 
Ісус виконує Божу волю на хресті. (Показуємо розп’яття).

Інтерактивна вправа «Гріх і людина»

Матеріали: пляшка з чистою водою, барвник, відбілювач.
Візьміть пляшку з чистою водою, додайте туди барвник (напри-
клад, червоного кольору). Так гріх забруднює душу людини. Чим 
більше фарби, тим більш забруднена вода — чим більше гріхів, 
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тим більше душа опанована гріхом. Тоді візьміть відбілювач і до-
лийте в пляшку — вода знову стала чиста. 
Ісус Христос своєю смертю змив гріх людства, повернув нам 
Божу благодать, звільнив від гріха. 
Смерть Ісуса Христа за нас свідчить про те, що Бог нас сильно 
любить. Ми можемо Йому довіряти на всі 100 відсотків. Ісус 
навчає нас, провадить, щоб ми були якнайближче до Бога. 

ІV. Закріплення вивченого.  
Формування вмінь і навиків
Інтерактивна вправа «Від гріха до довіри»

Матеріали: ватман, ікона Христа Учителя, роздруківки для груп 
(додаток 1).
На ватмані чи дошці прикріпіть по центру ікону Христа Учите-
ля, зліва напишіть ГРІХ, справа — ДОВІРА.
Обговоріть із класом ситуацію №1, а далі поділіть дітей на ма-
ленькі групи і дайте завдання вирішити ситуації на зразок пер-
шої. Таблиця — в зошиті або ж роздайте групам копії (додаток 1). 
Ділення результатами ситуацій у таблиці. 
Зробіть висновки на ватмані (дошці). Там, де написано ГРІХ — 
Яким є гріх? (прикметники — наприклад: брудним, недобрим…), 
там, де ДОВІРА, називаємо прикметники — якою є довіра? (на-
приклад: чистою, доброю….)

Інтерактивна вправа «Павутина терпеливості»

Матеріали: роздруківки для кожної дитини (додаток 2).
Роздайте дітям роздруковані на А4 «павутини терпеливості», 
поясніть, що коли ми згрішили, завжди є рішення — щиро попро-
сити пробачення в Бога у молитві та сповіді, а Ісус вже заплатив 
Йому за шкоду. Хоч перед іншими людьми ми не звільнені від від-
повідальності — відшкодувати завдані збитки, віддати вкрадене, 
попросити пробачення за образу… 
Катехит: Ця павутинка буде нам на наступний тиждень при-
гадуванням, щоб ставати кращими і проявляти терпеливість 
у будь-якій справі. Наприклад, я сьогодні довше посиджу над 
завданням, яке мені не виходить, або спробую налагодити сто-
сунки з братом, який на мене ображений, чи інше. І кожного 
разу будемо замальовувати одну павутинку. А на наступне за-
няття принесемо свої кольорові павутинки та обговоримо, чи 
було складним завдання.
Якщо є час, можемо спробувати розмалювати на занятті одну 
павутинку, згадавши якусь ситуацію, в якій проявили терпели-
вість.
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Виконуємо вправу №3 із зошита.
Висновок: Ісус Христос для нас є Спасителем, бо …. 
Відповіді дітей.

Ми вивчили: 
• Ісус Христос є другою Особою Божою, Сином Божим — люди-

ною і Богом;
• Ісус прийшов на світ, щоб врятувати людей від гріха і своєю 

смертю на хресті виконав волю Отця;
• я сам (сама) роблю вибір між довірою і гріхом;
• я можу цілковито довіряти Ісусові, бо Він є Спасителем моїм 

і всіх людей.

V. Молитва
Вчимо Ісусову молитву.
Господи Ісусе Христе, Сину Божий,  
помилуй мене грішного (грішну)!
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Д о д ато к  1
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Д о д ато к  2


