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Готуємося до зустрічі з Богом

Мета катехитична — загальна
Сповідь — це зустріч-примирення з Богом. 

Мета навчальна
Дитина знатиме:  суть  святого  таїнства  Покаяння  та  послідовність 
Сповіді.
Дитина вмітиме: продемонструвати послідовність Сповіді, хотіти спо-
відатися та бути з Богом.
Методи: інтерактивна вправа «Подорож в уяві», метод бесіда, інсцені-
зація «Репетиція примирення», метод «Квітуче дерево», ручна робота.
Дидактичні матеріали: аркуші паперу формату А4, кольорові олівці, 
крісло, клячник, сухі гілки з дерева чи куща у вазі, нитка, гофрований 
папір червоного кольору (2 рулони), клей (5 шт.), ножиці (5 шт.).

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування

Привітання
Катехит вітається з учнями та просить, щоб вони розповіли, які способи 
перепрошення їм відомі. Це можуть бути слова-перепрошення (Вибачте! 
Перепрошую! Мені дуже шкода!), жести (обійми), подарунки (цукерки, 
інші солодощі) тощо.

Молитва
Катехит запрошує дітей до покуття. Моляться «Царю небесний».

ІІ. Актуалізація опорних знань
Катехит пригадує учням, що минулого заняття вони говорили про умови 
доброї сповіді. Просить відповісти на запитання.

• Хто прощає гріхи у таїнстві Сповіді?
• Що потрібно зробити, аби добре посповідатися? 
• Які є умови доброї Сповіді.
• Як зробити іспит сумління?
• Чи допомогло вам заповнення щоденника своїх думок,  

слів та вчинків?
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ІІІ. Вивчення нового матеріалу.  
Читання Святого Письма

Ісус Христос дав Церкві владу відпускати гріхи: «Кому відпустите грі-
хи — відпустяться їм, кому ж затримаєте — затримаються» (Йо 20, 23). 
Звершується вона у таїнстві Покаяння  (Сповіді). Усі наші попередні 
зустрічі були приготуванням до цього важливого таїнства. Ми знає-
мо, що Бог є добрим і милосердним, Він безмежно нас любить і хоче 
бути з нами. Також ми знаємо історію гріхопадіння людей та заповіді, 
які нас вчать, як любити Бога та ближніх через конкретні вчинки.
Кожного дня у молитві «Отче наш» ми говоримо: «…і прости нам про-
вини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим». Якщо хочемо отри-
мати прощення від Бога, мусимо простити іншим людям, які зробили 
нам кривду.

Інтерактивна вправа «Подорож в уяві»

Катехит роздає учням аркуші паперу, олівці. Тоді просить, 
щоб діти заплющили очі й уявили себе у сонячному королівстві. 
Катехит розповідає початок притчі, а діти із заплющеними 
очима слухають.
Одного разу Ісус розповів притчу про немилосердного слугу 
(див. Мт 18, 23-35).  Якось цар  вирішив, що настав  час  звести 
рахунки  зі  своїми  боржниками.  Переглядаючи  книгу  з  їхні-
ми іменами, знайшов одного, який винен був йому дуже-ду-
же велику суму грошей — десять тисяч талантів (умовно три 
вагони золота). 
Катехит просить учнів розплющити очі і намалювати на одній 
половині аркуша вагони із золотом. Учні виконують завдання 
3-4 хв. Катехит продовжує…
Володар наказав слугам привести його. Оскільки той не мав 
з чого віддати, цар наказав продати його разом  із жінкою та 
дітьми. Але той почав проситися, щоб цар потерпів йому ще 
трохи, а він усе поверне.
Цар змилосердився і дозволив слузі піти додому, подарувавши 
йому весь той борг. Задоволений слуга саме повертався додо-
му, як зустрів свого колегу, який був винен йому сто динарів 
(приблизно тисячу гривень). 
Катехит зупиняє розповідь та запрошує учнів намалювати 
купюру «1000 гривень» на другій частині свого аркушу (3-4 хв) та 
продовжує історію…
Дуже розізлився на нього, почав душити, вимагаючи поверну-
ти кошти. А оскільки той не мав чим віддати, наказав кинути 
його у тюрму, поки всього не поверне. Приятелі цих двох, усе 
бачили і донесли цареві. Цар страшенно розгнівався і наказав 
ще раз покликати слугу, якому подарував такий великий борг. 
Сказав йому:  «Слуго немилосердний! Я подарував  тобі  увесь 
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борг, бо ти мене просив, чи не слід було і тобі так зробити зі 
своїм співбратом?»
Відтак  цар  віддав немилосердного  слугу  катам,  поки  той не 
поверне  усього  боргу.  Ісус  завершив  цю  притчу  словами: 
«Подібно  вчинить  вам  Отець  Небесний,  якщо  не  пробачите 
братові з цілого серця».
Запитання для обговорення

• Який борг мав слуга перед царем? Чому цар подарував йому 
цей борг?

• Який борг мав товариш слуги? Як вчинив слуга зі своїм 
боржником?

• Порівняйте малюнки на своїх аркушах. Чи відчутна різниця?
• Чого вчить нас ця притча?

Катехит підсумовує, що Ісус хоче навчити нас про важливість 
прощення. Щоб бути по-справжньому щасливими і радісними, 
ми потребуємо прощати і бути прощеними. Бог завжди гото-
вий нам простити, коли ми про це Його просимо. Однак каже, 
щоб ми також прощали своїм кривдникам.
«Таїнство Покаяння полягає у прийнятті Божої любові,  усві-
домленні своїх гріхів та їх сповіданні, тобто визнанні. Благо-
даттю таїнства християнин піднімається з упадку, єднається з 
Богом та отримує можливість зростати у чеснотах» (Катехизм 
для молоді «Ми йдемо з Христом», с.108). 
Після іспиту сумління особа приходить до храму, щоб безпосе-
редньо приступити до Сповіді. У храмі на неї чекає священник. 
Він має владу від Бога відпускати гріхи. 

Інсценізація «Репетиція примирення»

Катехит просить учнів відкрити робочі зошити. Там є взірець 
Сповіді. Учні читають уголос взірець сповіді, відтак катехит 
запрошує їх до інсценізації.
Катехит ставить на видному місці крісло і запрошує когось із 
учнів на роль священника. Учень сідає у «сповідальницю». Біля 
крісла можна постелити щось на підлогу, щоб зручно було при-
клякнути. Відтак сам катехит входить у роль каянника. Клякає 
і промовляє взірець Сповіді (усе, крім гріхів). Учні уважно спосте-
рігають. Далі кілька дітей (за бажанням) можуть попробувати 
себе у ролі сповідника і каянника.
Катехит підсумовує, що добре знаючи послідовність Сповіді, 
нам буде спокійніше і легше її пережити. Також слід пам’ята-
ти, що таїнство Сповіді — це зустріч із люблячим Ісусом Хри-
стом, а не тільки визнання своїх гріхів.
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ІV. Закріплення вивченого.  
Формування вмінь і навиків
Метод «Квітуче дерево» 

В урочистий день Першої Сповіді катехит поставить на видному 
місці (у храмі або на подвір’ї храму) сухі галузки дерева чи куща. 
Біля них покладе квіти з іменами дітей, які приступили до Першої 
Сповіді. Кожен учень після Сповіді та відбутої покути знаходить 
свою квітку і прикріпює її до підготовленої гілочки. Після того, як 
усі діти посповідаються, дерево повністю «розквітне». Це дерево 
пригадає нам відновлене життя, що квітне прощенням Ісуса. 

V. Підсумок заняття
• Сповідь — це зустріч-примирення з Богом.
• Бог завжди готовий нам простити, якщо ми про це Його проси-

мо, але хоче, щоб і ми прощали своїм ближнім.
• Сповідь відбувається за певним взірцем, який потрібно вивчи-

ти напам’ять. 

VІ. Молитва
Катехит запрошує дітей до покуття. Разом із дітьми робить знак хре-
ста. Моляться «Отче наш».
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