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Тема 7
Молимося

Мета катехитична — загальна
Усвідомити, що молитва — це розмова з Богом.

Мета навчальна
Дитина знатиме: що молитвою ми звертаємося до Бога, що є молитва 
прослави, благодарення (подяки), покаяння та прохання; що молитва 
у сім’ї — особиста, а молитва у церкві — літургійна. 
Дитина вмітиме: складати свою молитву до Бога; зрозуміє важливість 
молитви і хотітиме молитися частіше.
Методи: інтерактивна вправа «Про що розмовляю з Богом», праця в гру-
пах; читання Святого Письма; інтерактивна вправа «Натисни ПОП-ІТ».
Дидактичні матеріали: конвертики з написами для кожної дитини, 
4 конверти із завданнями (додаток 1), чисті листки, фломастери; для 
інтерактивної вправи «Натисни ПОП-ІТ» — 4 шт. гри ПОП-ІТ, таблич-
ки з написами ПРОСЛАВА, БЛАГОДАРЕННЯ, ПОКАЯННЯ, ПРОХАННЯ.

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування

Приготуйте для кожної дитини маленькі конвертики. Підпишіть. На-
приклад, «Для Жені», а всередину вкладіть записку з реченням подібного 
змісту: «Я тішуся, що ти сьогодні з нами» або «Приємно тебе сьогодні 
бачити на занятті».
Хай діти прочитають їх одразу, як тільки зайдуть до класу.
Коли всі прочитають, запитайте, чи сподобалось їм таке спілкуван-
ня-переписка? Як ще можна спілкуватися? 
Висновок: Ми маємо багато сучасних засобів для спілкування — те-
лефон, різні програми в Інтернеті. Навіть коли ми далеко одні від од-
них, можемо спілкуватися. Можемо бачити одне одного, чути голос.
Назвіть спосіб, який би ви обрали для спілкування зі своїм найкра-
щим другом? Чому?

• Телефонна розмова
• Переписка в чаті
• Зустріч у кафе
• Відеозв’язок
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Із друзями нам хочеться спілкуватися частіше. Людей, які нам не по-
добаються, намагаємося уникати.

• А який спосіб спілкування маємо з Богом? 
Запрошуємо всіх до молитви — спілкування з Богом. 
Молитва «Отче наш». 

ІІ. Вивчення нового матеріалу.  
Читання Святого Письма

Катехит: Спілкуванню потрібно вчитися. Так само, щоб спілкуватися 
з Богом, потрібно знати як. 
Ісус Христос на власному прикладі навчав своїх учнів молитися:

• Ісус молився на самоті та разом з учнями;
• Ісус молився перед кожною важливою справою;
• Ісус молився за всіх людей, навіть за ворогів;
• Ісус багато молився сам та навчав молитви інших.

Отже, повчімося і ми, якою може бути наша молитва.

Інтерактивна вправа «Про що розмовляю з Богом»  
(праця в групах)

Матеріали: 4 конверти із завданнями (додаток 1), чисті листки, 
фломастери.
Катехит ділить дітей на 4 групи.
На дошці (чи ватмані) креслить схему (додаток 2) та коротко 
пояснює, що молитва буває чотирьох видів (тому чотири групи). 
Катехит роздає групам конверти із завданнями. Групи не мають 
знати, який саме вид молитви дістався іншим. 
Завдання: прочитати текст, скласти коротеньку молитву від-
повідно до виду, який випав, придумати міміку, жест (пантомі-
му). Вкінці групи презентують пантоміму — інші вгадують. Мо-
литви зачитають вкінці заняття.
Висновок: Пантоміма — це вид спілкування жестами та мімі-
кою. Чи важко було вам його застосовувати? 

«Молитва — це…» 

Катехит: Розмова з Богом — це не завжди слова. Бог знає наші 
думки і розуміє без слів наші наміри. Бог промовляє до нас 
у різний спосіб, але найбільше — в тиші. Тому важливо, коли 
молимося, вимкнути телевізор, комп’ютер, телефон, щоб ніщо 
не відволікало нас від розмови з Богом. 
Зачитуємо цитату зі Святого Письма.
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Ти ж, коли молишся, увійди у свою кімнату, зачини за собою 
двері й молись Отцеві твоєму, що перебуває в тайні, а Отець 
твій, що бачить таємне, віддасть тобі (Мт 6, 6).
Молитва потребує також віри в те, що мене чує Бог.
І все, чого проситимете в молитві з вірою, одержите (Мт 21, 
22).
Бо звертатися, говорити до Того, кого не бачиш, не є просто. 
І не відразу можна побачити, відчути результат молитви.
Немає такого місця, де б ми не змогли помолитися — в церкві, 
вдома, в школі, на вулиці, у транспорті. Звичайно, в громад-
ських місцях молимося тихенько, навіть у думці.
Коли молимося у церкві, спільно з іншими людьми — це мо-
литва літургійна. Така молитва є зазвичай кимось укладена. 
Наприклад, Божественну Літургію уклав святий Йоан Золо-
тоустий. У церкві ми часто чуємо слово АЛИЛУЯ, що означає 
ХВАЛІТЬ БОГА, або СЛАВА БОГУ.
Назвіть, який це вид молитви.
Коли молимось удома, в колі сім’ї — це молитва особиста. Мо-
жемо читати молитви з молитовника, або промовляти своїми 
словами.

ІІІ. Закріплення вивченого.  
Формування вмінь і навиків
Інтерактивна вправа «Натисни ПОП-ІТ» 

Матеріали: 4 шт. гри ПОП-ІТ, таблички з написами ПРОСЛАВА, 
БЛАГОДАРЕННЯ (ПОДЯКА), ПОКАЯННЯ, ПРОХАННЯ (розташу-
вати їх біля кожної іграшки).
Завдання: подумати і скласти коротеньку молитву своїми сло-
вами, підійти до відповідної іграшки, проказати молитву, натис-
нути на кружечок. Не обов’язково підходити до всіх чотирьох 
найменувань. Хто яку молитву хоче сказати, до тієї іграшки під-
ходить. Десь буде більше натиснутих кружечків, десь менше — 
зробіть вкінці відповідний висновок.
Попросіть дітей поділитися відчуттями від вправи.

Ми вивчили:
• молитва — це розмова з Богом;
• є чотири види молитви — ПРОСЛАВА, БЛАГОДАРЕННЯ (ПОДЯ-

КА), ПОКАЯННЯ, ПРОХАННЯ;
• молитва особиста — у сім’ї;
• молитва літургійна — у церкві.
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Висновок: Молитва є для нас великою цінністю. У ній ми звертаємось 
до Бога і слухаємо Його. Молитви нас вчить Ісус Христос.

ІV. Молитва
Запросіть дітей до молитви. Представники чотирьох груп зачитують 
напрацювання — молитви своїми словами.
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ПРОСЛАВА
У молитві ПРОСЛАВИ ми, усвідомлюючи 
велич, доброту і милосердя Бога, 
висловлюємо своє захоплення Ним. 
Богові «належить усяка слава, честь і 
поклоніння, Отцю, і Сину, і Святому 
Духові…» 
(див. Катехизм УГКЦ «Христос наша Пасха», п. 810).

БЛАГОДАРЕННЯ (ПОДЯКА)
БЛАГОДАРЕННЯ (подяка) — це молитва 
«усвідомлення людиною того, що все те, 
ким вона є і що вона має, є даром Божим» 
(Катехизм УГКЦ «Христос наша Пасха», 813). Бог 
обдаровує кожну людину щедрими 
дарами, і ми в молитві виявляємо Йому 
свою вдячність.



69

ПРОСЛАВА
У молитві ПРОСЛАВИ ми, усвідомлюючи 
велич, доброту і милосердя Бога, 
висловлюємо своє захоплення Ним. 
Богові «належить усяка слава, честь і 
поклоніння, Отцю, і Сину, і Святому 
Духові…» 
(див. Катехизм УГКЦ «Христос наша Пасха», п. 810).

БЛАГОДАРЕННЯ (ПОДЯКА)
БЛАГОДАРЕННЯ (подяка) — це молитва 
«усвідомлення людиною того, що все те, 
ким вона є і що вона має, є даром Божим» 
(Катехизм УГКЦ «Христос наша Пасха», 813). Бог 
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свою вдячність.

ПОКАЯННЯ
У молитві ПОКАЯННЯ ми визнаємо, що є 
грішниками, усвідомлюємо свій гріх, 
просимо у Бога вибачення і хочемо, щоб 
Бог нас прийняв і очистив від гріха. 
«Боже, змилуйся наді мною, грішним!» (Лк 
18, 13) — так молився митар із притчі про 
митаря і фарисея 
(див. Катехизм УГКЦ «Христос наша Пасха», пп. 816-817).

ПРОХАННЯ
Це молитва, в якій ми звертаємося до 
Бога з ПРОХАННЯМ. Ісус Христос 
заохочував до такої молитви: «Просіть, і 
дасться вам…, кожний бо, хто просить, 
одержує» (Мт 7, 7-8). Таке прохання не 
може бути вимогою. «Нехай буде воля 
Твоя» — цими словами в молитві «Отче 
наш» ми приймаємо волю Бога.
(див. Катехизм УГКЦ «Христос наша Пасха», пп. 819-821).
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