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Тема 8 
Бог дає нам дари

Мета катехитична загальна 
Розповісти про зіслання Святого Духа, про Ісусове доручення апосто-
лам; пояснити таїнство Миропомазання; що означає печать дару Свя-
того Духа і Його дари; формувати поставу вдячності Святому Духові.

Мета навчальна
Учні знатимуть: біблійну розповідь про зіслання Святого Духа; що Ісус 
вдихнув в апостолів Святого Духа і доручив їм все робити від Його 
імені; що у святому таїнстві Миропомазання ми отримали печать 
дару Святого Духа і дари Святого Духа; що Святий Дух допомагає нам 
служити Богові і людям.
Учні вмітимуть: використовувати дари Святого Духа і приносити плоди. 
Провідна думка: «І проситиму я Отця, і дасть Він вам іншого Утіши-
теля, щоб з вами був повіки» (Йо 14, 16).
Методи: бесіда, інтерактивні вправи «Фірмовий знак», «Пари» і «Аук-
ціон».
Дидактичні матеріали: для методу «Фірмовий знак» — обгортки від 
цукерок різних кондитерських марок, вирізки з журналів чи фото авто-
мобілів різних марок, копії документів з печатками; для методу «Поло-
винки» — половинки «рибок» з частинами фраз із додатку 1; для мето-
ду «Аукціон» — кружечки діаметром 15 см з назвами «лотів» (7 дарів 
Святого Духа з додатку 2), ручки і листочки для кожного учасника тор-
гів, дерев’яний молоток, «валюта» для учасників торгів (Додаток 3).

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування

Привітання
Катехит привітно зустрічає дітей. Цікавиться, як у них справи. У дівча-
ток може запитати, чи люблять вони солодощі. Які? У хлопчиків — чи 
подобаються їм машини. Які? Закінчуючи розмову з дитиною, катехит 
дає їй фантик, фото автомобіля зі знаком фірми виробника чи якийсь 
документ з печаткою. Коли всі діти зберуться, катехит зав’язує бесі-
ду про фірмові знаки: для чого вони служать, як допомагають обирати 
товар.
Катехит підсумовує: Кожен виробник, аби його впізнавали, позначає 
свою продукцію певним знаком, символом. Цим він хоче підкреслити 
свою відповідальність за те, що створив, виготовив чи написав і закрі-
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пив своєю печаткою. А чи знаєте ви, що є невидимі, але дуже особливі 
знаки? Сьогодні про це поговоримо.

Молитва
Катехит запрошує дітей до покуття. Усі разом тричі роблять знак хре-
ста, а тоді промовляють молитву:

Ми виділи світло істинне, ми прийняли Духа небесного,  
ми знайшли віру істинну, нероздільній Тройці поклоняємося, 
Вона бо спасла нас.

ІІ. Актуалізація опорних знань.  
Мотивація навчальної діяльності
Вправа «Половинки»

Для повторення вивченої на минулому занятті біблійної історії 
про хрещення Ісуса катехит пропонує дітям вправу «Половинки».
Діти стають у коло. Катехит роздає їм половинки «рибок» зі сло-
вами або з частинами фраз, складеними на основі біблійної істо-
рії. Завдання учнів: знайти другу половику для своєї «рибки», тоб-
то з’єднати початок і кінець фрази або словосполучення.
Коли всі фрази буде складено, катехит дякує дітям за участь.
Катехит підсумовує: На минулому занятті ми говорили про 
Хрещення. Про те, що Ісус на власному прикладі показав нам 
важливість цього таїнства. Під час нашого Хрещення ми з’єд-
налися з Ісусом, стали Божими дітьми і членами великої Хри-
стової Церкви. Оскільки ми були ще зовсім маленькими, то 
замість нас хресні батьки визнали Ісуса нашим Богом і Царем 
і пообіцяли, що поведуть нас за Ним дорогою правди та любові. 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.  
Читання Святого Письма

Катехит: Сьогодні ми знову прочитаємо біблійну історію 
і ді знаємося про ще одне таїнство, яке отримали.
Катехит може зачитати відповідний уривок із Біблії для дітей, 
або ж скористатися таким переказом.
Зіслання Святого Духа
(Адаптовано за Ді 1, 12 — 2, 41)
Після всього, що пережили апостоли — і смерть Ісуса, 
і Його воскресіння, і зустріч з Воскреслим, і Його вознесіння 
на небо, — звісно, що вони дуже хвилювалися і були розгубле-
ні. Вони сумували, що з ними знову немає Учителя, та водночас 
вірили, що Ісус виконає свою обіцянку і пришле їм Утішителя. 
Тому апостоли очікували. Разом з ними була Марія, мама Ісу-
са. Та, яка завжди була вірна Богові. Яка навіть у найстрашніші, 
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найважчі хвилини життя не впадала у відчай, а покладалася 
на волю Отця. Присутність Марії підбадьорювала апостолів.
І от на п’ятдесятий день після воскресіння Ісуса, коли апосто-
ли з Марією перебували у світлиці на молитві, раптом почувся 
з неба шум, так ніби повіяв буйний вітер. Він наповнив увесь 
дім. А тоді з’явилися поділені язички вогню і осіли на кож-
ному з присутніх. У ту мить вони сповнилися Святим Духом, 
і сталося щось незвичайне: апостоли почали розмовляти різ-
ними мовами. 
У той час в Єрусалимі було дуже людно. Як написано у Свято-
му Письмі, там зібралися «побожні люди з усіх народів, що під 
небом». Вони дуже дивувалися, що чують рідні мови. Апостоли 
розповідали людям про Ісуса, про Його науку. Того дня близь-
ко трьох тисяч людей увірували в Божого Сина й охрестилися. 

• Що вас найбільше вразило чи здивувало в цій історії? 
• Приклад чого подає нам Марія, мама Ісуса?
• Чи траплялося з вами, що ви в чужій країні почули рідну 

мову?
Катехит: З нами також одного разу трапилося щось дуже 
незвичайне. Одразу після Хрещення — першого таїнства, яке 
за дорученням Ісуса нам уділила Церква — ми отримали й 
друге таїнство — Миропомазання. Священник помазав святим 
миром наше чоло, очі, ніздрі, уста, вуха, груди, руки та ноги 
і промовив: «Печать дару Святого Духа. Амінь». Можна так ска-
зати, що ми отримали «фірмовий знак» християнина. Ми стали 
спадкоємцями Божого Царства. Для нас відкрилась дорога до 
святості, і ми маємо старатися не змарнувати нагоди прожити 
життя з Богом. У цьому нам допоможе Святий Дух і Його дари. 
Катехит підсумовує: У катехизмі нашої Церкви «Христос — 
наша Пасха» (п. 714) написано: «Бог споглядає з любов’ю на 
кожного з нас, бажає нашого спасіння та в Дусі Святому об’яв-
ляє нам істинне добро. На початку свого духовного життя ми 
не вповні розуміємо, що саме для нас є добрим, але завдяки 
дії Святого Духа можемо навчитися дивитись на себе і світ 
Божими очима та розрізняти добро і зло».

ІV. Закріплення вивченого.  
Формування вмінь і навиків
Гра «Аукціон»

Катехит вибирає трьох або чотирьох відважних і активних дітей 
(учні, які не беруть участі, можуть складати групи підтрим-
ки для учасників). Кожен отримує однакову кількість одиниць 
«валюти», наприклад, по 100 «рибок». Катехит презентує «лоти» 
(Додаток 2) і розвішує листки з назвами дарів Святого Духа на 
дошці. Розпочинаються торги. Хтось із учасників пропонує певну 
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кількість «рибок» за «лот». Той з учасників, хто запропонує най-
більше, отримує «лот». Катехит заохочує до гри, нахвалює лоти. 
Коли учасники більше не підвищують ставки, катехит вигукує: 
«Раз... два… три… Продано», — і стукає молотком по столі. 
Примітка: Не можна відразу віддавати всю «валюту» за один 
«лот». Кожен учасник наприкінці торгів має мати хоча б 2 «лоти». 
Якщо в нього буде тільки один «лот», то його в учасника забира-
ють і віддають на повторні торги.
Коли емоції після «Аукціону» вщухнуть, катехит запитує учас-
ників, чому вони обрали той чи той «лот», чому саме за нього 
боролися. 
Катехит підсумовує: Один садівник отримав у подарунок сад-
жанці дерев. Він посадив дерева і дбайливо доглядав за ними. 
За якийсь час вони дали прекрасні плоди, якими той чоловік 
ділився з усіма. Так і ми під час Миропомазання отримали 
дари від Святого Духа (катехит запитує, які це дари, якщо діти 
призабули, то може продемонструвати плакат «Дари Святого 
Духа», який вони виготовляли на 4-му занятті). Ми всі отрима-
ли ці дари! І цілком безкоштовно! Не так, як це було щойно під 
час нашої забави, що отримали тільки деякі і за певну «суму». 
І тепер нам треба мудро скористатися цими дарами, щоб вони 
принесли «плід». «А плід Духа, — як написано у Біблії, — любов, 
радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, 
тихість, здержливість» (Гал 5, 22-23). Для того, щоб у нас зросли 
ці плоди, якими зможемо поділитися з ближніми, маємо дуже 
сильно цього хотіти і сильно вірити в те, що Бог завжди вико-
нує свої обіцянки — допомагає бути добрими Його дітьми.

V. Підсумки заняття
• Ісус обіцяв апостолам, що пришле Утішителя, і дотримав обі-

цянки. На п’ятдесятий день після Христового воскресіння на 
апостолів зійшов Святий Дух. Вони могли розмовляти різними 
мовами і навчати всі народи.

• Друге таїнство, яке ми отримали в Церкві, — Миропомазання. 
Це «печать дару Святого Духа». Ми отримали такі дари Свя-
того Духа: мудрість, розум, раду, кріпость, знання, побожність 
і страх Божий.

• Святий Дух допомагає нам на шляху до святості. Завдяки Його 
дії ми вчимося «дивитись на себе і світ Божими очима та розріз-
няти добро і зло» (Катехизм УГКЦ «Христос наша Пасха», п. 714).

Домашнє завдання
Повторити матеріал уроку і виконати всі завдання у зошиті. 

VІ. Молитва
Усі збираються біля покуття. Співають пісню «Нове життя».
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Д о д ато к  1
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Цей «лот» 
допоможе  

вибирати добро 
і правду

Цей «лот» 
допоможе 

розпізнавати Божу 
волю і приймати 

правильні  
рішення

Цей «лот» 
допоможе 
побачити  

вихід зі складної 
ситуації

Цей «лот»  
дасть сили долати 

всілякі  
труднощі

Цей «лот» 
допоможе  

пізнавати Бога, 
вивчати  

щось нове

Цей «лот»  
допоможе 
почуватися  

дитиною  
люблячого Бога

Цей 
«лот» 

допоможе 
з любові до Бога 
боятися образити 

Його своїми 
недобрими 
вчинками

Д о д ато к  2
Лице лота
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МУДРІСТЬ

РОЗУМ

РАДА

КРІПОСТЬ

ЗНАННЯ

ПОБОЖНІСТЬ

СТРАХ  
БОЖИЙД о д ато к  2

Зворот лота
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