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Тема 7
Бог приймає нас як своїх дітей

Мета катехитична загальна
Розповісти про хрещення Ісуса Христа і наше хрещення; пояснити 
правду про єднання з Христом у Хрещенні, формувати поставу вдяч-
ності Богові за можливість належати до великої родини Божих дітей.

Мета навчальна
Учні знатимуть: біблійну розповідь про те, як Ісус хрестився в Йорда-
ні; як Ісус доручив апостолам хрестити в ім’я Отця і Сина, і Святого 
Духа; що у святому таїнстві Хрещення ми єднаємося з Ісусом Хри-
стом, що ми очистилися і відмовилися від зла, стали християнами; що 
Бог приймає нас як своїх дітей.
Учні вмітимуть: навести приклад, як поводяться діти Божі.
Провідна думка: «Бо всі ви сини Божі через віру в Христа Ісуса. Всі бо 
ви, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися» (Гал 3, 26-27).
Методи: інтерактивні вправи «Яка вона?», «Гасло», «Сонечко», панто-
міма «Емоція».
Дидактичні матеріали: клаптики різних за структурою тканин для 
кожної дитини, вирізані з кольорового паперу літери для фрази «Віра 
твоя спасла тебе», двобічна клейка стрічка; назви емоцій з додатку 2.

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування

Привітання
Катехит привітно зустрічає дітей. Кожному намагається приділити 
хвильку уваги, про щось запитати, щось відзначити, наприклад, еле-
менти одягу, щоб нав’язати до теми бесіди, яка буде на занятті пізніше 
в контексті «зодягання у Христа». 
Коли всі діти сядуть на свої місця, катехит пропонує вправу «Яка вона?».
Кожна дитина отримує клаптик тканини: джинсу, льону, шовку, мішко-
вини, вовни, трикотажу, флісу тощо.
Катехит просить, щоб діти трішки потримали тканину в руці, спробу-
вали на дотик, а тоді розповіли, які відчуття у них викликає ця тканина 
(гладенька, жорстка, м’яка, цупка, приємна…) і що вони з неї пошили б.
Для чого нам одяг? Яке його призначення? 
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Катехит підсумовує: З тканини ми шиємо одяг. Він захищає наше тіло 
від сонця у спеку, зігріває, коли надворі холодно чи вітряно. Святко-
вий одяг додає нам гарного настрою. Сьогодні на занятті ми погово-
римо про особливий одяг.

Молитва
Катехит запрошує всіх до покуття. Разом з дітьми благоговійно робить 
знак хреста і навчає молитви:

Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алилуя.

ІІ. Актуалізація опорних знань.  
Мотивація навчальної діяльності

Катехит просить, щоб діти відкрили свої зошити на тій сторінці, де є 
підсумкове завдання до розділу «Віримо», яке вони мали виконати вдома. 
Катехит зачитує питання, діти називають номер правильної відпові-
ді. Важливо заздалегідь обговорити правила: не викрикувати, відповідає 
той, кого назве катехит, або ж згідно зі встановленою чергою. Діти нази-
вають літеру, яка є в дужках після правильної відповіді, тоді вибирають 
з-посеред приготованих катехитом літер потрібну і приклеюють її за 
допомогою двобічної клейкої стрічки до дошки, формуючи гасло: «Віра 
твоя спасла тебе»! (Мт 9, 22).
Катехит підсумовує: Одна жінка нездужала аж дванадцять років. Але 
її віра в Ісуса була такою великою, що жінка сказала собі: «Як тільки 
доторкнуся до краю Його одежі, видужаю» (Мт 9, 21). Так і зробила. 
Підійшла ззаду і доторкнулася до краю одежі Ісуса. Христос обернув-
ся, побачив цю жінку і сказав їй: «Віра твоя спасла тебе!» І жінка оду-
жала. 
Чи така незвичайна та тканина, з якої був пошитий одяг Ісуса, що вона 
змогла оздоровити жінку? Ні, такою сильною була віра жінки. І таким 
безмежним є милосердя нашого Господа до того, хто вірує. Тому 
віруймо, віра чинить чуда! Не тільки вивчаймо молитви, але й молі-
мося. Не лише кажімо, що віримо в Бога, а й завжди будьмо з Ним «на 
зв’язку». І Господь допоможе нам здійснити всі наші добрі мрії.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.  
Читання Святого Письма

Катехит: Ми розпочинаємо вивчення нового розділу. Він називається 
«Єднаємося з Богом». Дізнаємося про таїнства, з допомогою яких Цер-
ква підтримує і поглиблює наш зв’язок із Творцем. 
Сьогодні будемо говорити про таїнство Хрещення. Насамперед прочи-
таємо біблійну історію про хрещення Ісуса.
За Євангелієм від Марка 1, 1-12

Одного дня на берег ріки Йордан, де Йоан хрестив людей, при-
йшов Ісус. Він попросив, щоб Йоан охрестив Його. Але Йоан 
сказав: «Ісусе, Тобі не потрібно хреститися. Це Ти маєш хрести-
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ти мене». Проте Ісус наполягав: «Я хочу, щоб ти хрестив мене. 
Так має бути». Тож Йоан охрестив Ісуса.
Коли Ісус виходив з води після хрещення, сталося дещо неймо-
вірне. Наче ворота небес відкрилися, і високо в небі чути 
було голос Бога. Цей голос сказав: «Це є мій Син. Я Його дуже 
люблю». І наче білий голуб спустився з неба на Ісуса. Це був 
Святий Дух. Йоан тоді сказав людям: «Він — Божий посланець. 
Він — Той, про кого я вам говорив»…

«100 улюблених біблійних історій»,  Львів, Свічадо 2017. С. 116-117 
Катехит підсумовує: Під час хрещення Ісуса трапилась незвичайна 
і дуже важлива подія: об’явилася, тобто відкрилася, виявила своє існу-
вання Пресвята Тройця — один Бог у трьох Особах. Бог, у якого ми 
віримо. Йоан здивувався, коли Ісус попросив про хрещення, бо знав, 
що Він не має жодного гріха. Але Ісус сказав, що так має бути, бо люди 
мали дізнатися, що є Один Бог — Пресвята Тройця, що Він — Божий 
Син, що Хрещення — це єднання з Богом. Ісус на власному прикладі 
показав, що Хрещення дуже важливе.
Катехит: Коли Ісус жив на землі, люди могли Його слухати і бачити. 
Вони були свідками чудес, які творив Божий Син. Та на 40-ий день 
після свого воскресіння Ісус вознісся на небо. Але Він доручив своїм 
учням розповідати людям Добру Новину про Бога і хрестити їх в ім’я 
Отця, і Сина, і Святого Духа. Так народилася Церква — спільнота хри-
стиян, учнів Ісуса Христа. 
Наш Учитель подбав про те, щоб ми могли щасливо жити і зростати 
у вірі. Він установив святі таїнства — це такі дії, видимі знаки, тобто 
знаки, які ми можемо побачити. І через ці дії Бог передає нам свою 
невидиму благодать. Таїнства уділяє Христова Церква. Перше таїн-
ство — це Хрещення. 
Катехит заохочує дітей до розмови про Хрещення.

• Чи бачили ви, як відбувається Хрещення у церкві?  
Можливо, коли хрестили молодших братика чи сестричку?

• Що вам особливо запам’яталося?
Катехит: Під час таїнства Хрещення ми можемо побачити воду, яку свя-
щенник лиє на голівку чи в яку занурює дитину, біле крижмо, в яке він 
її загортає, знак хреста, який він робить, свічку, яку дає в руки хресним. 
Це видимі знаки. Але водночас під час хрещення відбувається ще щось 
дуже особливе, благодатне, чого не можна побачити очима. Ми віримо, 
що через молитву, яку промовляють хресні батьки, ми відмовляємося 
від зла і погоджуємося йти за Ісусом, що через омивання водою ми 
очищуємося від гріха, через біле крижмо зодягаємося у світло Христа, 
у Його правду. У Хрещенні ми єднаємося з нашим Спасителем, стаємо 
християнами, членами Його святої Церкви, яка веде нас до спасіння.
Пригадуєте, ми читали сьогодні, що під час хрещення Ісуса «високо 
в небі чути було голос Бога. Цей голос сказав: «Це є мій Син. Я Його 
дуже люблю». Так само і під час нашого хрещення Бог радіє і з любов’ю 
приймає нас як своїх дітей. 
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ІV. Закріплення вивченого.  
Формування вмінь і навиків
Уявна сценка «На Йордані»

Катехит вмикає спокійну музику (плюскіт ріки, щебет пташок…), 
щоб створити відповідну атмосферу.
Катехит: Спробуймо уявити собі те, що трапилося, коли Ісус 
після охрещення молився. На березі річки Йордан зібралося 
багато людей. Вони також прийшли туди, щоб охреститися. 
І раптом «відкрилося небо», і на Ісуса, ніби голуб, зійшов Свя-
тий Дух, а з неба залунав голос Бога Отця. Як ви думаєте, що 
відчули в ту мить люди? Як би ви почувалися, що робили б, 
якби стали свідками такої особливої події. Подумайте хвильку 
і напишіть на листочку, яке почуття би вас охопило.

Метод «Сонечко» (модифікований варіант)  
і пантоміма «Емоція»

Катехит роздає кожній дитині по два листочки. На одному є 
кілька варіантів відповіді на поставлене запитання (страх, зди-
вування, захоплення, шок тощо). (Додаток 2). Дитина вибирає собі 
якийсь із них і пише його, або свій варіант на другому листочку. 
Коли всі напишуть, катехит збирає листочки і разом із дітьми, 
сортуючи листочки за відповідями, викладає «промінчики».
Після завершення катехит просить, щоб діти розійшлися по 
класу. У певний момент подає знак, наприклад, плескає в долоні 
або стукає по столі, і діти мають показати ту емоцію, яку вони 
обрали.
Катехит дякує дітям за участь у вправі і підсумовує: Наші емо-
ції дуже важливі, бо допомагають нам пережити, запам’ятати 
різні ситуації. Вони — це Божий дар для нас. Ісус також радів, 
захоплювався, сумував, журився… А ще Він завжди виконував волю 
свого Небесного Отця, розмовляв з Ним у молитві, сповняв своє 
завдання на землі — спасти людей, привести їх до Бога. Тому й ми 
за прикладом Ісуса стараймось, щоб кожен наш вчинок, кожна дія 
наближали нас до Бога, до святості.

V. Підсумки заняття
• Під час хрещення Ісуса відбулася дуже важлива подія: об’яви-

лася, тобто виявила своє існування Пресвята Тройця — один 
Бог у Трьох Особах. Бог, у якого ми віримо.

• Ісус подбав про те, щоб ми могли щасливо жити і зростати 
у вірі. Він установив святі таїнства. Їх уділяє Церква.

• Ми, християни, — діти Небесного Отця. Маємо старатися завж-
ди виконувати Його волю. Маємо завжди бути «на зв’язку» 
з Богом через святі таїнства.
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Домашнє завдання
Повторити матеріал заняття і виконати завдання, які є в робочому 
зошиті.

VІ. Молитва
На покутті стоїть запалена свічка.
Катехит: Ми сьогодні багато говорили про Хрещення. Вслухаймося 
в чудові слова молитви, яку промовляє священник, даючи хрещени-
кові свічку: 

Прийми оцю горіючу свічку і старайся в усьому житті твоєму 
просвічуватися світлом віри і добрих діл, щоб, коли прийде 
Господь, ти міг (могла) світло вийти назустріч Йому зі всіма свя-
тими і ввійти безборонно у чертог небесної слави Його і царюва-
ти з Ним у безконечні віки. 

Катехит робить паузу, після якої каже: 
Тож нехай так буде!

Діти відповідають:
Амінь.

В І  
Р А 
Т О 
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Д о д ато к  1
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Д о д ато к  2

радість

страх

здивування

захоплення

шок

паніка

схвилювання

тривога

напруження

сум


