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Тема 10
Бог освячує нас

Мета катехитична — загальна
Бог діє через святі таїнства.

Мета навчальна
Дитина знатиме: що є сім святих таїнств, що Бог діє через них, дару-
ючи особливу благодать тим, хто їх приймає; розумітиме важливість 
таїнств.
Дитина вмітиме: розрізняти таїнства.
Методи: завдання «Бог промовляє до мене», інтерактивна вправа 
«Бог мені каже…», інтерактивна вправа «Ми — справжні!», інтерактив-
на вправа «Бог діє в таїнствах» праця у групах; інтерактивна вправа 
«Мандрівка в супермаркет», інтерактивна вправа «Вгадай таїнство».
Дидактичні матеріали: для інтерактиву «Ми — справжні!» — два будь-
які документи, один з печаткою, інший без, Святе Письмо; для інте-
рактиву «Бог діє в таїнствах» — завдання на роздруківках для груп, 
малюнки з додатку 1; для інтерактиву «Мандрівка в супермаркет» — 
кошик, роздруківки зображень продуктів з додатку 2, слів.

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування

Привітання
Запишіть на дошці одне чи два позитивних слова, наприклад, сонце, 
щастя… Попросіть дітей називати будь-які, на їхню думку, гарні світ-
лі слова, які викликають усмішку та радість. Записуйте їх на дошці 
(ватмані). Можна намалювати сонце, а на промінчиках писати слова…

Молитва
Подякуймо Богові за все добре, що маємо. 
Молимось «Отче наш».

ІІ. Актуалізація опорних знань
Катехит: Чи Бог говорить до нас сьогодні? 
Бог до нас говорить через Святе Письмо і насамперед каже про свою 
велику любов до кожного з нас.
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Завдання
Бог промовляє до мене
Діти знаходять у Святому Письмі цитати і записують їх у зошит.
Йо 15, 12; Іс 43, 4-5.

Інтерактивна вправа «Бог мені каже…»

Катехит звертається до кожної дитини і пропонує продовжити 
речення одним зі слів, записаним на початку заняття на дошці 
(хай дитина сама вибере слово).

• Якщо Бог каже, що тебе любить, то яке слово Він би промо-
вив до тебе?

— Ти — моє (моя, мій)…. (сонце, щастя…).

ІІІ. Вивчення нового матеріалу
Якщо когось по-справжньому люблять, то не лише про це 
говорять, а й ділами показують свою любов. Бог нас любить 
так, як ніхто не може тут, на землі, любити, тобто Бог любить 
по-справжньому! Тому дає нам не лише своє слово у Святому 
Письмі, але й надалі перебуває зі своєю Церквою — людьми 
у святих таїнствах. «Таїнство — Христос серед нас» (Катехизм 
УГКЦ «Христос — наша Пасха», п. 405). 
У таїнствах Церкви наші стосунки з Христом стаються щораз 
тіснішими. Наше життя освячується. Ми стаємо щасливими 
і справжніми Божими дітьми.

Інтерактивна вправа «Ми — справжні!»

Матеріали: два будь-які документи, один з печаткою, інший — 
без, Святе Письмо.
Завдання
Розгляньте два документи. Перший — завірений печаткою, дру-
гий — без печатки (при копіюванні закрийте місце печатки). 

• Який із цих двох документів, на вашу думку, є справжній? 
Чому?

Прочитайте слова зі Святого Письма: 
Бог… поклав на нас свою печать і дав у наші серця  
завдаток Духа.
2 Кор 1, 21-22
Запитайте, що це означає.
Катехит: Бог через святі таїнства ставить печать на нас, робить 
нас СПРАВЖНІМИ Божими дітьми.
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Інтерактивна вправа  
«Бог діє в таїнствах» (праця у групах)

Матеріали: завдання на роздруківках для груп, малюнки з до дат-
ку 1.
Завдання
Сформувати 7 малих груп (по 2-3 дитини). Кожна група отримує 
на розгляд одне таїнство та завдання до нього на листках і фор-
мулює відповідь на питання «Як Бог діє в таїнстві…?», а також 
коментує малюнок до нього.
Час виконання — 5 хв. 
Катехит готує ватман із готовим написом або пише на 
дошці посередині — Сім святих таїнств, а також назву кожного 
таїнства окремо і залишає місце для малюнків, які будуть при-
кріплювати діти.
Групи представляють таїнства та відповідно до напису крі-
плять малюнок. Виходить колаж. 

ІV. Закріплення вивченого.  
Формування вмінь і навиків
Інтерактивна вправа «Мандрівка в супермаркет»

Матеріали: кошик, роздруківки зображень продуктів, слів. 
Уявіть собі, що ви — майстерний пекар і вам потрібно спекти 
смачний торт на свято. Аби вийшов добрий торт, маєте про-
дукти.
Йдемо до супермаркету. Беремо кошик. (Якщо є можливість 
через проєктор показуємо зображення продуктів). Що беремо? 
Роздрукуйте зображення продуктів і кладіть в кошик ті, які 
діти вирішать. 
Мука, цукор, цибуля, вода, молоко, часник, варення, желе, 
огірки, яйця… (додавайте інші).
Чому ви ці продукти купуєте (покажіть на кошик), а ці (пока-
жіть на відкладені) — ні?
Звичайно, ніхто з цибулі та часнику не пече торт, але є ті про-
дукти, з яких може вийти щось смачненьке. (Покажіть зобра-
ження гарного торта). З цих продуктів, які ви обрали, може 
вийти такий смачний торт.
Наше життя схоже на супермаркет — ми можемо вибирати, 
з чого саме будемо «випікати» своє майбутнє. Бог дає нам святі 
таїнства. Це ніби «якісні продукти», з яких можемо вибудува-
ти тісні стосунки з Богом і бути щасливими. (Візьміть інший 
кошик, або спорожніть попередній, і продовжуйте). То з чого 
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збудуємо наше життя? (Показуємо картинки чи написи і кладе-
мо в кошик або відкладаємо).
Телефон, таїнство Євхаристії, іграшки, таїнство Єлеопомазан-
ня, розваги, таїнство Покаяння, таїнство Хрещення, планшет, 
таїнство Подружжя, таїнство Священства, таїнство Миропо-
мазання.
Те, що ми відклади, не є чимсь поганим, але ці речі не змо-
жуть так якісно збудувати наші стосунки з Богом і тим більше 
не зможуть дати нам Божу благодать. А без таїнств наше жит-
тя втрачає зміст вічного життя з Богом, подібно як без певних 
продуктів торт втрачає свій смак.

Інтерактивна вправа «Вгадай таїнство»

Приготуйте 7 крісел, позначте кожне з семи святих таїнств 
(малюнком чи написом — можна використати малюнки з додат-
ку 1 чи написи з додатку 2), запропонуйте дітям вишикуватися 
в чергу і зачитуйте запитання. Дитина, якій попалося певне запи-
тання, сідає на відповідне крісло. Коли всі крісла будуть зайняті, 
діти встають і переходять у кінець черги. Питання зачитуйте 
в іншому порядку. Діти мають безпомилково виконувати вправу.

• Чоловік і жінка стають подружжям.
• Приймаємо Тіло і Кров Ісуса Христа.
• Отримуємо дари Святого Духа.
• Очищаємось від первородного гріха, стаємо Божими дітьми.
• Чоловік отримує особливий дар служити Богу і людям.
• Бог пробачає людині гріхи та очищає її.
• Хворий отримує зцілення душі та тіла.

V. Підсумок
• Бог діє через святі таїнства.
• Є сім святих таїнств: Хрещення, Миропомазання, Євхаристія, 

Покаяння, Єлеопомазання, Подружжя та Священство.
• Через таїнства Бог ставить на нас свою печать — ми стаємо 

справжніми Божими дітьми та отримуємо особливі ласки.
• Приймаючи таїнства, стаємо учасниками вічного життя з Богом.

VI. Молитва
Молимось Ісусову молитву: 

Господи Ісусе Христе, Сину Божий,  
помилуй мене грішного (грішну)!
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Д о д ато к  1

лице



97

зворот

Миропомазання
У таїнстві Миропомазання на 

людину сходить Святий Дух і дарує 
свої дари. Святий Дух тепер діє в 

людині і дає силу та сміливість бути 
досконалим і йти за Христом. 

Хрещення
Через Хрещення ми з’єднуємося 
з Христом. Це початок повноти 

життя. Бог очищає людину від гріха 
і поселяться в ній. Хрещення дає 

можливість приймати інші таїнства, 
вводить людину до активного 

духовного життя з Богом.



98

лице
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зворот

Покаяння
У таїнстві Покаяння  

Бог пробачає нам гріхи,  
якщо ми їх визнаємо і каємося,  

та повертає дар Божої благодаті,  
який людина отримала  

у Хрещенні.

Євхаристія
У таїнстві Євхаристії  

Христос дарує самого себе,  
своє Тіло і Кров  

на поживу  
для зростання в новому житті.  

Той, хто причащається,  
вже живе вічним життям.

Катехизм УГКЦ  
«Христос — наша Пасха»,  

п. 432
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лице
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зворот

Подружжя
Чоловік і жінка,  

які вирішують створити сім’ю, 
засвідчують перед Богом  

своє бажання бути разом до смерті. 
Бог приймає цей вибір  
і у таїнстві Подружжя  
дає свою благодать,  
силу, щоб у любові  

укріпити це рішення. 

Єлеопомазання
У таїнстві Єлеопомазання,  
через молитву священика,  

Бог скріплює душу і тіло недужого, 
прощає гріхи  

і дає силу зносити недугу  
або ж навіть дарує недужому 

зцілення від хвороби.
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лице



103

зворот

Священство
У таїнстві Священства 

відбувається  
висвячення диякона,  

пресвітера (священника),  
єпископа.  

Через покладання рук  
та молитву Бог дає  

благодать Святого Духа  
на обраного висвячуваного,  

щоб він був гідний свого 
покликання служити  

Богу і людям.



Д о д ато к  2

Усе вирізати,  
у кошику прорізати щілину
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Д о д ато к  3



ТАЇНСТВО ЄВХАРИСТІЇ

ТАЇНСТВО ЄЛЕОПОМАЗАННЯ

ТАЇНСТВО ПОКАЯННЯ

ТАЇНСТВО ХРЕЩЕННЯ

ТАЇНСТВО ПОДРУЖЖЯ

ТАЇНСТВО СВЯЩЕНСТВА

ТАЇНСТВО МИРОПОМАЗАННЯ


