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Тема 7
Бог виходить нам назустріч

Мета катехитична — загальна
Бог завжди перший виходить нам назустріч.

Мета навчальна
Дитина знатиме: біблійну притчу про милосердного батька і блудно-
го сина; що Бог любить нас, чекає на нас, хоче бути з нами; що коли ми 
когось скривдили, потрібно попросити пробачення, направити шкоду 
і пообіцяти виправитись.
Дитина вмітиме: навести приклад, як просити пробачення, виправити 
шкоду і пообіцяти виправитися.
Методи: розповідь, бесіда, інтерактивна вправа «Близько чи далеко», 
інтерактивна вправа «Пронумеруй зображення у правильній послі-
довності».
Дидактичні матеріали: дві коробки (одна з них яскравого кольору, 
прикрашена великим бантом, приваблива для ока; друга — скромна, 
зовні нічим особливим не вирізняється; у яскравій коробці містяться 
обгортки від цукерок, у звичайній — цукерки); аркуш паперу формату 
А3 з намальованими центричними колами (від найменшого до най-
більшого, див. зразок у додатку 1), силуети трьох дійових осіб (на зов-
нішній стороні підписи — БАТЬКО, МОЛОДШИЙ СИН, СТАРШИЙ 
СИН, на звороті — шматочок двосторонньої клейкої стрічки), текст 
біблійної історії з додатку 2, зображення з додатку 3.

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування

Привітання
Катехит вітається з учнями християнським привітом, запитує про їх 
настрій. 

Молитва
Катехит запрошує дітей до покуття. Моляться «Отче наш».

ІІ. Мотивація навчальної діяльності
Катехит просить звернути увагу на приготовлені ним предмети. 
(На видному місці стоять дві коробки. Одна з них яскравого кольору, при-
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крашена великим бантом, приваблива для ока. Друга — скромна, зовні 
нічим особливим не вирізняється. У яскравій коробці містяться обгортки 
від цукерок, у звичайній — цукерки). Катехит запитує кількох учнів, яку 
з коробок вони б вибрали. Чому? Після відповідей дітей відкриває вміст 
коробок.
Катехит підсумовує, що не завжди кольорова приваблива річ може 
принести нам користь і що кожен наш вибір має наслідки. 

Історія «Привітне цуценя»

…Вітя та Юрко жили в одному дворі і завжди гралися разом. 
Але одного разу вони посварилися і відтоді при зустрічі роби-
ли вигляд, ніби не помічають один одного. Хлопчики і згадати 
вже не могли, чому виникла суперечка. Але першому мирити-
ся? Ні за що!
Погода стояла чудова, сонечко так і кликало на вулицю погра-
тися. Але ж не бавитися самому. Ось і сиділи колишні друзі 
вдома, немов полонені. Гордість їх ніби ланцюгом скувала, осо-
бливо Вітю. Йому здавалося, що коли він першим буде мири-
тися, то у нього корона злетить із голови. Правда, справжньої 
корони у нього не було, але він завжди боявся бути таким, як 
інші діти, от і задирав носа якомога вище. Нехай усі думають, 
що він принц заморський. Звичайно, і Вітя шкодував за розби-
тою дружбою, але корона була дорожчою.
А Юрко дуже переживав і при кожній випадковій зустрічі з 
Вітею тримав руку готовою для привітання. Проте, коли бачив 
задертий ніс, також відвертався і робив вигляд, що застібає 
ґудзика.
Дні канікул минули без радості, з каменем гордині за пазухою. 
Незабаром небо затягнули хмари, пішли дощі і настав холод.
Холодно було і на душі в хлопчаків. Одного разу Юрко навіть 
пробував молитися, але в нього нічого не вийшло…
Батьки Віті занепокоїлися, що син на вулиці не буває, і заве-
ли собаку. Вирішили, що гуляючи з нею, хлопчик не тільки 
свіжим повітрям дихати буде, але й познайомиться з кимось, 
якщо вже з Юрком вони посварилися. Але пес виявився злим — 
нікого до Віті не підпускав.
Побачили Юркові батьки, що Вітя собаку вигулює, і також 
купили синові цуценя. Воно видалося ласкавим і до всіх хво-
стиком виляло, хотіло подружитися.
Якось раз Вітя зі своїм злим псом зустрів Юрка з радісним 
цуценям. Як не відтягували хлопчики собак у різні боки, нічо-
го у них не вийшло: здоровенний пес Віті вирішив з Юрковим 
цуценям познайомитися. А те тільки тому і раде — аж попис-
кує від задоволення. Почали вони гратися. Повідки в собак 
переплелись і хлопці опинились поруч. Тут уже і Віті довело-
ся помітити свого колишнього друга, тим паче, що той перший 
сказав йому:
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— Привіт!
У цю ж мить Вітя відчув, що корона злетіла з його величної 
голови, і він ледь чутно промовив:
— І тобі привіт!
Помовчавши, хлопці заговорили про своїх улюбленців. Мир 
потихенько відновився. А собаки вмить подружились і не хоті-
ли розлучатися. От і домовилися виводити їх на прогулянку 
одночасно. А коли прощалися, то навіть потисли один одному 
руку. На душі у кожного було тоді світло та радісно.
Прийшов Юрко додому, почав молитися і відчув, що Бог його 
чує.

Автор Борис Ганаго
Катехит запрошує учнів дати відповіді на запитання:

• Що заважало хлопцям помиритися?
• Що відчували Вітя і Юрко після сварки? Чому?
• Що допомогло хлопцям помиритися?
• Як вони почувалися після примирення?

Катехит підсумовує, що у житті кожної людини трапляють-
ся труднощі, непорозуміння, сварки. Однак ми самі робимо 
вибір — якнайшвидше помиритися чи гніватися і жити без 
радості. 
Сьогодні ми дізнаємося про те, як Бог поводиться з нами, коли 
ми відходимо від Нього.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.  
Читання Святого Письма
Інтерактивна вправа «Близько чи далеко»

Катехит робить коротке впровадження, пригадуючи, що Ісус, 
коли жив на землі, розповідав дуже цікаві історії, які ми назива-
ємо притчами. Люди дуже любили Його слухати. Він часто роз-
повідав про свого Небесного Отця та Його любов до людей. Однією 
з таких історій є притча про милосердного батька та блудно-
го сина. З неї ми довідуємося, як Бог вчиняє з грішними людьми. 
А також, що нам робити, якщо ми самі когось скривдимо.
Необхідні матеріали: аркуш паперу формату А3 з намальовани-
ми центричними колами (від найменшого до найбільшого), силуе-
ти трьох дійових осіб (на зовнішній стороні підписи — БАТЬКО, 
МОЛОДШИЙ СИН, СТАРШИЙ СИН, на звороті — шматочок 
двосторонньої клейкої стрічки), текст біблійної історії з додат-
ку 3.
На початку катехит знайомить учнів із героями притчі, пока-
зуючи шаблони БАТЬКА, МОЛОДШОГО СИНА та СТАРШОГО 
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СИНА. Відтак переповідає учням притчу про милосердого батька 
із додатку 2. Перший раз учні слухають історію. Катехит про-
сить учнів звернути увагу на те, в яких моментах цієї історії 
батько був близько зі своїми синами, а коли — ні. Коли катехит 
вдруге розповідає притчу, завдання дітей переміщувати фігури 
від центру до країв кола, відповідно до розвитку подій. Таким 
чином ми знатимемо, в які моменти наші герої були близько 
одні до одних, а коли — далеко. На завершення катехит пропонує 
учням придумати своє закінчення для цієї історії. Слухає відповіді 
дітей.
Катехит підсумовує, що обидва сини самі віддалилися від 
батька. Реакція батька на вчинки обох синів була однаковою. 
Він перший виходив їм назустріч і наближався до них. Що це 
означає? Що він їх сильно любить і бажає добра. Хоче, щоб 
були з ним і раділи життю.

ІV. Закріплення вивченого.  
Формування вмінь і навиків
Інтерактивна вправа  
«Пронумеруй зображення  
у правильній послідовності»

Необхідні матеріали: ілюстрації до притчі про милосердого 
батька і блудного сина з додатку 3, кольорові олівці чи кредки.
Катехит роздає дітям видрукувані з додатку 3 ілюстрації 
до притчі про милосердного батька і блудного сина. Учні мають 
пронумерувати зображення у відповідній послідовності та роз-
фарбувати їх. Час виконання — 6 хв.

V. Підсумок заняття
• Бог любить нас і завжди першим виходить нам назустріч.
• Якщо ми когось скривдимо, слід попросити вибачення і напра-

вити шкоду.
• Бог допоможе нам ставати кращими, якщо Його про це проси-

тимемо.

VІ. Молитва
Катехит запрошує дітей до покуття. Разом з дітьми робить знак хре-
ста.
Моляться «Боже, милостивий, будь мені грішному». 
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Текст Постать Місце на аркуші

Ісус розповів: Один чоловік мав 
двох синів. І от якось молодший 
сказав: «Батьку, дай мені мою 
частину спадщини». І розділив 
батько майно своє.

Молод-
ший 
син

Зі середини 
кола віддаля-
ється на кілька 
кіл.

Молодший узяв усю свою частку 
і подався на чужину. Він хотів уті-
шатися життям і бездумно витра-
чав гроші. Коли ж він усе витра-
тив, настала скрута. Юнак не мав 
навіть що їсти. Пішов до одного 
селянина і попросився на роботу. 
Той послав його в поле пасти сви-
ні. Юнак був голодний, тому їв би 
навіть те, що їдять свині. Та і того 
ніхто не давав йому.

Молод-
ший 
син

Є найдальше 
від середини 
кола. На остан-
ньому колі.

І став він роздумувати: «Мій бать-
ко має багато наймитів. У них 
удосталь їжі. Перш ніж умру тут 
з голоду, повернуся до свого бать-
ка. Я скажу йому: «Отче, я про-
грішився супроти Бога і супроти 
тебе. Дозволь мені працювати 
наймитом у тебе».

З останнього 
кола посува-
ється ближче 
до центру.

Батько здалека побачив, як ішов 
його молодший син. І змило-
сердився над своїм сином, побіг 
йому назустріч і обійняв його. 
А син мовив: «Отче, я прогрішив-
ся супроти Бога і супроти тебе. 
Тож і не гідний бути більше тво-
їм сином». Але батько сказав сво-
їм слугам: «Нам треба святкувати 
і веселитися. Мій син був мер-
твий, тепер знову живий. Пропав 
був, тепер повернувся додому».

Батько З центру кола 
вирушає назу-
стріч молодшо-
му сину.
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Коли старший син прийшов 
з поля, почув музику і веселі 
голоси. Та й спитав одного слу-
гу: «Що це значить?» Той сказав 
йому: «Твій брат повернувся додо-
му. Твій батько влаштував велике 
свято, бо знову має сина». Розсер-
дився старший син і не ввійшов 
у хату.

Старший 
син

З центру кола 
в бік останнього 
кола.

Батько вийшов до нього і хотів 
йому все пояснити.

Батько Посувається 
до старшого 
сина.

А син сказав до батька з докором: 
«Всі ті роки я працював для тебе, 
та ти не подарував мені ніколи 
навіть козеняти, щоб я міг запро-
сити приятелів на бенкет».

Старший 
син

Не рухається

Батько відповів йому: «Ти — мій 
син. Ти завжди при мені. Все, що 
я маю, належить також і тобі. 
Але сьогодні треба тільки радіти 
і святкувати. Бо твій брат був мер-
твий, тепер знову живе. Пропав 
був, тепер повернувся додому». 
(див. Лк. 15, 11-32)

Можна попро-
сити учнів, щоб 
придумали 
завершення цієї 
історії. Де мож-
на поставити 
шаблони наших 
героїв? Чи мож-
на поставити їх 
знов у центрі 
кола?
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Д о д ато к  3


