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1. ВІРУЮ В ДУХА СВЯТОГО 

А.	Методичні	зауваги	

1. Дидактична мета.  
Ознайомити з істиною, що Дух Святий - третя особа Святої Трійці. 

2. Виховна мета.  
Допомогти зрозуміти, що означає бути святинею Духа Святого. 

3. Застосовані методи.  
Наррація, лекція, дискусія, спів, метод творчого мислення. 

4. Катехитичні матеріали.  
Свічка, зошит, дошка, ікони з символами Святого Духа. 

5. Джерело.  
Святе Письмо, ККЦ 683-710. 

Б.	Хід	катехизи	

1. Вступна молитва: 

Отче наш, Радуйся, Маріє, Вірую... 

2. Життєвий досвід: 

(Пропонується використати метод дискусії). 
а) Наведення прикладу різних важких ситуацій, проблем, які 

хвилюють сучасну молодь (алкоголь, наркотики, крадіжки, розпуста, 
родинні негаразди). 
б) Аналіз цих проблем, чому вони виникають, з яких причин? (Брак 

моральності, духовності в сучасному світі). 
в) Підсумок (Святий Дух – як світло, як надія в житті кожної 

людини). 



3. Запис теми:  

Вірую в Духа Святого 
4. Розповідь про спасенне послання: 

а)	Святий	Дух	–	третя	Особа	Пресвятої	Трійці	
Коли ми читаємо визнання віри, то промовляємо: «Вірую в Духа 

Святого Господа Животворного...» Хто ж такий Дух Святий? Дух 
Святий – це третя Особа Божа, істинний Бог, рівнопоклоняємий і 
рівнославимий з Отцем і Сином. Це той Утішитель, якого Ісус обіцяв і 
зіслав Апостолам. Святий Дух активно діє в Церкві, оберігає, керує і 
обдаровує благодатями.  

б)	Дух	Святий	–	Особа,	Ім’я	Святого	Духа	
Святий Дух – це не якась енергія, а Особа. В текстах Святого 

Письма ми зустрічаємо багато згадок про Нього: Дух (Мр 1, 12); Дух 
Божий (Мт 3, 16); Дух Істини (Йо 14, 16-17); Дух Святий (Лк 3, 22); 
Утішитель, Дух свідчить бо Дух – правда... Дух, вода і кров, і ті троє – 
одно (1 Йо 5, 6-7); вишлю мого Духа (Ді 2, 17); ); обіцяний Дух 
Святий (Еф 1, 13);завдаток Духа (2 Кор 1, 21-22); а плід Духа любов, 
радість, мир, довготерпеливість, лагідність, доброта, вірність, тихість, 
стриманість (Гал 5, 22-23). Дух Святий має й інші Імена: Дух правди 
(Йо 14, 16-17); Дух Бога (Рим 8, 14-15); Дух обітниці (Гал 3, 14); Дух 
усиновлення (Рим 8, 15); Дух Господа (2 Кор 3, 17); Дух Христа (Рим 
8, 9); Дух хвали (1 П 4, 14); Дух милості (Рим 5, 5); Дух міці та 
тверезості (1 Тим 1, 7). 

в)	Символи	Духа	Святого	
Бог-Отець об’явився Мойсеєві в кущі вогню і назвав своє Ім’я; Бог-

Син став чоловіком, щоб нас відкупити і перемогти смерть. А яка 
місія Бога-Духа Святого? Ми знаємо, що Дух Святий ісходить від 
Отця і Сина, і є великою загадкою для нас всіх. Ми бачимо «діяння» 
Духа Святого: Він нас одухотворяє, освячує та дає різну благодать. 
Але як? І це найбільша таємниця. Наприклад, вода: чи вона має колір, 
запах, смак, форму? Ми бачимо дію води, її результат, силу та міць; 
але ніколи не бачимо кольору, запаху, смаку чи форми. Так само 
вогонь, повітря, вітер. Людина в символах і знаках виражає те, що для 
неї становить таємницю. Символи Духа Святого, це: вода (Йо 7, 



37-39), вогонь (Мт 3, 11), голуб (Лк 3, 22), рука (Ді 8, 14-17), печать 
(Еф 1, 13), намащення (2 Кор 1, 21-22). 

г)	Дух	Святий	в	житті	християн	
Дар Святого Духа ми отримуємо під час таїнства Хрещення. 

Святий Дух приходить до серця охрещеної людини і оселяється там. З 
того часу людина стає храмом Святого Духа. В таїнстві 
Миропомазання людина отримує ще більші благодаті, отримує сім 
дарів Святого Духа. Якщо людина живе з Богом, приступає до Святих 
Таїнств – Святий Дух постійно живе в її серці, дає їй свої благодаті, 
веде й підтримує її. 
Святий Дух перебуває в цілій Церкві. Він єднає всіх віруючих в 

одну велику родину Божих дітей, розпалює в їхніх серцях вогонь 
любові. Він осипає Церкву своїми дарами і благодатями. 

5. Закріплення змісту розповіді за допомогою питань: 

1. Хто такий Святий Дух? – Святий Дух – це третя Особа Божа, 
істинний Бог, рівнопоклоняємий і рівнославимий з Отцем і Сином, це 
той Утішитель, якого Ісус зіслав Апостолам. 

2. Які Імена має Святий Дух? – Святого Духа називають також 
Духом Божим, Утішителем, Духом Істини, Духом правди, Духом 
Христа, Духом Господа... 

3. Які символи Святого Духа? – Символи Святого Духа – це вода, 
вогонь, голуб, рука, печать, намащення. 

4. Як Святий Дух діє в житті кожної людини? – Якщо людина 
живе з Богом, приступає до Святих Таїнств – Святий Дух постійно 
живе в її серці, дає їй свої благодаті, веде і підтримує її. 

5. Як Святий Дух діє в житті Церкви? – Святий Дух єднає всіх 
віруючих в одну велику родину Божих дітей, розпалює в їхніх серцях 
вогонь любові. Він осипає її своїми дарами і благодатями. 

6. Молитва, що виникла з розповіді: 

а) приготування до молитви 
Дух Святий через молитву єднає людей з Богом та між собою. 

Через з’єднання з Богом робить їх святими. Будучи святинею Святого 



Духа з більшою радістю можемо молитись, тому з’єднані у Святому 
Дусі, молімося: 

б) хід молитви 
«Царю	НебеснииX 	Утішителю,	Духу	Істини,		

що	всюди	єси	і	все	наповняєш,		
скарбе	дібр	і	життя	Подателю,	прииX ди	і	вселися	в	нас,		

і	очисти	нас	від	усякоı	̈скверни,		
і	спаси,	БлагииX ,	душі	наші».	

7. Формування поведінки: 

Ми – храм Святого Духа, тому маємо обов’язок своєю вірою та 
конкретними ділами вести інших до Бога і бути світлом світу та сіллю 
землі. З’єднані з Ісусом у таїнстві Хрещення, зміцнені через Святого 
Духа у таїнстві Миропомазання, яке приймемо, ми повинні бути 
знаком діючого Ісуса в Церкві, бути святинею Святого Духа. Потрібно 
молитись і хвалити Бога за все, що нам дав. 

8. Заклик до євангелізації: 

Навколо нас часто можна зустріти людей, які переживають різні 
проблеми. Ми можемо допомогти цим людям своєю молитвою, 
розмовою, порадою, розповіддю про Святого Духа та про Його 
значення в житті кожної людини. 

9. Запис у зошит: 

(Власні нотатки) 

10. Домашнє завдання: 

Виписати в зошит з Визнання віри, котре молимося під час Святої 
Меси, все про Святого Духа. Написати, як я розумію ці слова.  

11. Перевірка присутніх. 



12. Молитва на закінчення катехизи або відвідання Пресвятих 
Дарів: 



4. ЗНАКИ ТАЇНСТВА МИРОПОМАЗАННЯ 

А.	Методичні	зауваги:	

1. Дидактична мета. 
Дати зрозуміти, що означає кожен знак, здійснений під час таїнства 
Миропомазання, і яке це має значення для християнина. 

2. Виховна мета. 
Добре підготувати кожного кандидата до таїнства Миропомазання, 
допомогти усвідомити, що означає кожен знак. 

3. Застосовані методи. 
Аудіовізуальний, дискусія, нар рація, лекція. 

4. Катехитичні матеріали. 
Відео, зошит, дошка. 

5. Джерело. 
Святе Письмо, ККЦ 1293-1296. 

Б.	Хід	катехизи:	

1. Вступна молитва: 
Отче наш, Радуйся, Маріє, Духу Святий, який освітлюєш наші серця 

2. Повторення попередньої катехизи: 
а) зміст запису в зошиті. 
б) зміст розповіді за допомогою запитань: 

1. Коли Господь Ісус заповів зішестя Святого Духа? – Ісус заповів 
зішестя Святого Духа під час Тайної Вечері. 

2. Коли і як ця обітниця була реалізована? – Коли учні Ісуса 
перебували разом з Матір’ю Божою на молитві, Святий Дух зійшов на 
них під видом вогненних язиків. 

3. Для чого віруючим потрібне Миропомазання? – Миропомазання 
потрібне віруючим для зміцнення віри й відваги давати свідчення 
своєї віри. 



4. Хто керує Церквою та уділяє їй рясні дари? – Церквою керує 
Святий Дух. 

5. Які обов’язки кожного християнина в місії Церкви? – В місії 
Церкви головним обов’язком християнина є власна святість і 
допомога в осягненні святості ближнього. 

6. Коли здійснюється обряд Миропомазання у Православній 
Церкві? – В Православній Церкві обряд Миропомазання здійснюється 
разом з обрядом Хрещення. 

в) перевірка домашнього завдання. 

3. Життєвий досвід:  

Коли молода людина закінчує школу, їй видають атестат зрілості. 
Цей атестат дає право вступу до вищого навчального закладу, 
наприклад, до університету. Протягом одинадцяти років навчання учні 
турбувалися про те, щоб у них були добрі оцінки, тому що мають 
намір поступити до вищого навчального закладу. Учням потрібна 
витривалість в відмінному навчанні, бо вони несуть відповідальність 
за себе, а потім, будуть нести відповідальність за інших. 
Коли людина приймає таїнство Миропомазання, вона отримує 

свідоцтво духовної зрілості, яке багато допомагає їй в визнанні своєї 
віри. Отже, сьогодні поговоримо про те, як здійснюється обряд 
таїнства Миропомазання. 

4. Запис теми:  
Знаки таїнства Миропомазання 

5. Розповідь про спасенне послання: 

З найдавніших час ів в обрядах , що супроводжують 
Миропомазання, відзначаються такі основні моменти: 

1. Покладання рук. 
2. Намащення освяченим миром. 
3. Прикладання руки до обличчя. 
4. Присутність свідка. 
5. Надання додаткового імені. 



а) Покладання рук 
Покладання рук, як обрядовий жест, у деяких поганських літургіях 

відбувалося у Римі та в Єгипті. Найбільше це знаходимо в культі 
Мітри і в мандейській релігії. Скрізь цей жест символізує передачу 
якоїсь сили та означає оздоровлення і благословення. Цей жест 
зустрічаємо в літургії Старого Завіту (Числ 27, 18-23). Ним також 
послуговувалися священники, пророки і сам Ісус Христос, коли 
благословляв Апостолів (Йо 20, 19-23) чи дітей (Мт 19, 13-15).  

б) Помазання 
Помазання у біблійній та стародавній символіці, має дуже велике 

значення. Єлей є знаком щедрості ( Р 11, 14), радості (Пс 23, 5) та 
Божого благословення. Також є знаком оздоровлення (Лк 10, 34), 
уділяє краси, здоров’я і сили. Адже сам бальзам охороняє також 
організм людини від гниття. Цей  символ означає, що Таїнство 
Миропомазання має охороняти людину від гнилизни гріха, та 
допомагає миропомазаному зростати в чеснотах християнської 
зрілості. Цей святий єлей єпископ посвячує раз у рік в Великий 
Четвер. 

в) Знак хреста 
На чолі миропомазаного єлеєм робиться знак хреста, який означає 

печать Святого Духа. Латиною це звучить sygnacio, грецькою – stragis. 
Печать є символом особи (Бут 38, 18), знаком її авторитету (Бут 41, 
42), знаком володіння предметом (Бут 32, 34). Саме таким способом 
начальник позначав воїнів та невільників печаткою їхнього пана. 
Печать підтверджувала справжність правового акту (1 Цар 21, 8) чи 
запевняла його таємність (Іс 3, 9-11). Сам Христос каже про Себе, що 
Отець назначив Його своєю печаттю (2 Кор 1, 21-22). Печать Святого 
Духа є знаком цілковитої належності до Христа і постійного віддання 
Йому на службу, а також знаком обітниці Божої опіки під час великого 
випробовування перед Останнім судом (Одкр 7, 2-3; 9, 4; Ез 9, 4-6). 

г) Прикладання руки до обличчя 
Єпископ торкається рукою обличчя миропомазаного, кажучи: «Мир 

з тобою». Цей жест означає, що миропомазаний як справжній 



християнин буде зміцнений у вірі, яку свідчитиме та захищатиме. 
Разом з тим єпископ цим жестом виражає свою батьківську любов до 
нового воїна Христа. 

д) Свідок Миропомазання 
Під час Миропомазання свідок тримає праву руку на плечі 

миропомазаного. Цей жест означає підтримку миропомазаного. Цей 
звичай бере свій початок ще з лицарських часів, коли юнак-лицар 
мусив мати свого опікуна, який представляв його князеві і запевняв, 
що він добре володіє лицарською наукою. Під час Миропомазання, 
свідок запевняє, що миропомазаний добре виконує усі свої обов’язки 
християнського лицаря. 

ж) Нове ім’я 
Єпископ під час Миропомазання надає нове ім’я. Миропомазаний 

обирає собі ім’я святого покровителя, якого хоче наслідувати і 
просити в потребах про його допомогу. Колись був звичай, що 
молодий лицар мав свого опікуна, який готував його до лицарського 
стану, а пізніше брав під свою опіку та відповідальність. Так і 
миропомазаний обирає собі нового опікуна та віддається під його 
постійну опіку. 

(Пропонується використати відеозапис уділення таїнства 
Миропомазання і проаналізувати його окремі елементи) 

6. Закріплення змісту за допомогою питань: 

1. Що символізує нам жест покладання рук? – Жест покладання 
рук символізує передання сили та Боже благословіння. 

2. Що символізує освячене миро? – Освячене миро охороняє 
людину від гнилизни гріха. 

3. Що означає жест прикладення руки до обличчя? – Жест 
прикладення руки до обличчя означає зміцнення в вірі. 

4. Які знаки несе із собою «печать» Святого Духа? – «Печать» 
Святого Духа є знаком приналежності до Христа. 

5. Для чого потрібний свідок Миропомазання? – Свідок 
миропомазання виражає підтримку миропомазаного. 



6. Для чого обирається ім’я святого? – Ім’я якогось святого 
обирається для того, щоб наслідувати його в дорозі до Бога, а також в 
молитві просити про необхідну допомогу. 

7. Молитва, що виникла з розповіді: 

а) приготування до молитви: 
В тиші піднесімо свої серця до Бога 

б) хід молитви: 
Пісня «В горниці чування» 

8. Формування поведінки: 

Коли будете приймати таїнство Миропомазання, згадайте та 
замисліться над кожним його моментом, згадайте сьогоднішню 
катехизу про знаки Миропомазання та їх значення. 

9. Заклик до євангелізації: 

Коли б ми усі були відкриті на діяльність Святого Духа, як же би 
швидко християнство здобуло великі земельні простори, як мало було 
б невіруючих людей. Воїни Ісуса повинні боротися з дияволом. І хоч 
диявол має владу сіяти зло, воїни Христа мають Божу силу 
перемагати його добром. Тому наше завдання ревною молитвою та 
своїм прикладом життя допомагати іншим людям пізнати Христа. 

10. Запис у зошит: 

Найважливішими обрядами Миропомазання є: молитва над 
кандидатами з покладанням рук, намащення чола святим миром, 
прикладання руки єпископа до лиця миропомазаного, наявність свідка 
та кінцева молитва. 

11. Домашнє завдання: 

Запитайте батьків, де і як вони приймали таїнство Миропомазання: 
у якому храмі, як звали єпископа, який уділяв їм це таїнство? 



12. Перевірка присутніх. 

13. Молитва на закінчення катехизи або відвідання Пресвятих 
Дарів: 

«Гімн до Святого Духа». 



5. ВІДПРАВА ТАЇНСТВА МИРОПОМАЗАННЯ 

А.	Методичні	зауваги	

1. Дидактична мета. 
Ознайомити з відправою таїнства Миропомазання. 

2. Виховна мета. 
Підготувати кандидатів до гідного прийняття таїнства 
Миропомазання. 

3. Застосовані методи. 
Наррація, біблійний аналіз, лекція. 

4. Джерело. 
Святе Письмо, ККЦ 1297-1301, 1306-1311, 1312-1314. 

Б.	Хід	катехизи	

1. Вступна молитва: 

Отче наш, Радуйся, Маріє, Молитва до Святого Духа. 

2. Повторення попередньої катехизи: 

а) зміст запису в зошиті. 
б) зміст розповіді за допомогою запитань. 

1. Що символізує нам жест покладання рук? – Жест покладання 
рук символізує передання сили та Боже благословіння. 

2. Що символізує освячене миро? – Освячене миро охороняє 
людину від гнилизни гріха. 

3. Що означає жест прикладення руки до обличчя? – Жест 
прикладення руки до обличчя означає зміцнення в вірі. 

4. Які знаки несе із собою «печать» Святого Духа? – «Печать» 
Святого Духа є знаком приналежності до Христа. 



5. Для чого потрібний свідок Миропомазання? – Свідок 
миропомазання виражає підтримку миропомазаного. 

6. Для чого обирається ім’я святого? – Ім’я якогось святого 
обирається для того, щоб наслідувати його в дорозі до Бога, а також в 
молитві просити про необхідну допомогу. 

в) перевірка домашнього завдання. 

3. Життєвий досвід: 

Існує безліч різних організацій, спільнот, клубів, секцій, котрі 
об’єднують людей за певними захопленнями, життєвими поглядами, 
переконаннями. Вступ в певну організацію передбачає ознайомлення з 
її історією, традицією, правами. Наприклад: щоб стати членом 
товариства філателістів, необхідно мати до цього захоплення і 
виконати вимоги, які пред’являються для вступу до нього. 
Церква в її людському аспекті є спільнотою людей, об’єднаних 

однією метою. Тому, щоб належати до цієї спільноти, необхідно 
виконати деякі умови. Як ви думаєте, які? Однією з таких умов є 
прийняття таїнства Миропомазання. 

4. Запис теми:  

Відправа таїнства Миропомазання 

5. Розповідь про спасенне послання: 

а) Особистий характер віри не загубиться у спільноті 
Таїнство Миропомазання пов’язане з черговим етапом розвитку 

християнина. Це період, коли молода людина відкриває, що 
наслідуючи Христа, вона не обов’язково буде нагороджена успіхом, 
повагою в людей, але що все може бути зовсім навпаки. Людина, 
визнаючи свою слабкість, шукає допомоги у Бога і людей, які 
наслідують Христа. Людина звертається за допомогою до Церкви. 
Церква – це Божий Народ, це не лише зібрання випадкових осіб, які 
шукають індивідуального спасіння. Абсолютно особистий характер 
віри не загубиться у спільноті, оскільки відомо, що особистість може 



існувати й розвиватися тільки завдяки вимірам, що їх забезпечує 
суспільство (СН 32). Церква не примушує, а чекає на власне рішення 
кожного особисто, не хоче, щоб віра здобувалася невластиво: ціною 
перетворення її в забобони чи магію.  
Особливо своєю опікою і любов’ю Церква охоплює молодь. Вона 

хоче допомогти молодій людині, залучивши її до сакраментального та 
літургійного життя. Однак Церква не примушує людину, а очікує на її 
добровільне рішення прийняття Христа, як фундаменту в формуванні 
своєї особистості. Таким чином, у таїнстві Миропомазання 
відбувається зустріч Церкви з рішенням молодої людини; Церква 
бажає, щоб усі її вірні належним чином були приготовлені до цієї 
зустрічі. 

б) Коли можна приймати таїнство Миропомазання 
Миропомазання тісно пов’язане з таїнством Хрещення: воно 

доповнює, удосконалює Хрещення. Християнин, народжений до 
нового життя у Хрещенні, через Миропомазання стає духовно 
дорослим. Тому належить приймати це таїнство у дорослому віці. Але 
в крайньому випадку перед лицем смерті чи з іншої серйозної 
причини навіть діти можуть бути миропомазаними (навіть якщо не 
досягли віку зрілості). Таїнство Миропомазання є великою 
благодаттю, яку не можна заслужити; це дар від Бога. Щоб гідно 
прийняти Миропомазання, той, хто до нього готується, повинен бути 
охрещений, перебувати у стані благодаті та знати основні істини віри. 
Подібно, як під час прийняття Хрещення, так і під час прийняття 
Миропомазання необхідно заручитися духовною підтримкою «батька» 
чи «матері» (дуже добре, якщо цю функцію виконували б хресні 
батьки , що підкреслює єдність таїнств Хрещення та 
Миропомазання). 

в) Служитель таїнства 
Звичайним служителем таїнства Миропомазання є єпископ, що 

ефективно з’єднує Церкву з її апостольським походженням, або 
делегований від нього пресвітер. 
(Пропонується читання уривку з Святого Письма: Ді 8, 14-17). 
Хто в Церкві перших християн здійснював Миропомазання? – 

Апостоли. Під час цього таїнства використовується єлей, освячений 



єпископом у Великий Четвер. У латинському обряді Миропомазання 
тих людей, які в дорослому віці приймають таїнство Хрещення 
повинно здійснюватися під час таїнства Хрещення (Велика Субота). 
Також, це відноситься до тих людей, які належали до іншої 
християнської спільноти, в якій Миропомазання вважається 
недійсним, і мають намір прийняти католицьку віру. У Православній 
Церкві (в східному обряді) таїнство Миропомазання уділяється 
одночасно з Хрещенням. Якщо християнин знаходиться перед лицем 
смерті, то таїнство Миропомазання в латинському обряді може 
уділити будь-який священик, тому що Церква бажає, щоб кожен 
вірний відійшов з цього світу, зміцнений Святим Духом. 
Миропомазання зазвичай здійснюється під час Святої Меси, яка 

відбувається Пасхальна Містерія Христа. Таким чином існує зв’язок 
між уділенням Святого Духа та смертю і воскресінням Христа. 

г) Обряд Таїнства 
Здійснення Миропомазання включає такі елементи: 
- прийняття кандидатів єпископом чи делегованим священиком; 
- Літургія Слова Божого; 
- відновлення обітниць Хрещення; 
- проповідь; 
- визнання віри; 
- молитви (молитва, що супроводжує покладання рук, загальна 

молитва, благословення в кінці Святої Меси); 
- покладання рук; 
- помазання миром; 
- формула Миропомазання. 
Миропомазання може бути уділене як під час Святої Меси, так і 

поза нею. Обряд починається після прочитання Євангелія, (в Літургії 
Слова передбачені спеціальні читання). 

д) Символіка обряду 
(Пропонується читання Святого Письма: Ді 19, 1б-6а) 
Суттєвим елементом у таїнстві Миропомазання є помазання миром 

і покладання рук. Вже самі Апостоли передавали першим охрещеним 
дар Святого Духа через літургійний жест покладання рук, з’єднаний з 
молитвою (пор. Ді 8, 14-17; 19, 1-7). Цей жест означає благословення: 



батька для сина; священника для вірних; учителя для учнів. Виражає 
він не тільки сердечність і бажання нести допомогу, але свідчить про 
опіку, додає необхідної сили, а одночасно є актом послаництва. 
В обрядах Миропомазання відбувається подвійне покладання рук: 

перше – загальне, перед самим Миропомазанням; друге – тісно 
пов’язане з помазанням і сакраментальною формою (покладення 
правої долоні на голову того, хто приймає Миропомазання, з 
одночасним помазанням у формі хреста і словами: «... (ім’я), прийми 
знамення дару Святого Духа», що є суттю обряду Миропомазання 
(див. Павло VІ «Divine consortium naturae»)). 
У світлі Біблії рука, як правило, означає силу (Вих 14, 31) або 

Святого Духа (1 Цар 18, 46). Тому покладання на когось руки означає 
«торкнутися» когось у найглибшому розумінні. Згідно єврейського 
світосприйняття єлей глибоко проникає в тіло людини, даючи їй 
здоров’я, силу, красу, наповнює її радістю. Помазання єлеєм виражає 
внутрішню подібність з Христом: Царем, Священником і Пророком. 
Цю подібність здійснює в серці віруючого Святий Дух. Знак хреста на 
чолі Миропомазаного є символом правдивої належності до Божого 
Народу (Єз 9, 4) і захищає від знищення. В апокаліптичному баченні 
святого Йоана вибрані з усіх поколінь Божого народу також 
одержують на чолі знак «знамення Бога живого» (Одкр 7, 1-8). 

е) Молитва під час обряду 
Після цього основного обряду відбувається соборна молитва 

(молитва вірних). Слід відзначити , що в самому обряді 
Миропомазання виступає три види молитов: 

- молитва, що супроводжує покладання рук, а також вступ, що 
передує їй, який має характер заклику до молитви; 

- соборна молитва після уділення Миропомазання; 
- благословення наприкінці Святої Меси, або спеціальна «Молитва 

над народом». 
Зміст цих молитов показує нерозривний зв’язок між Хрещенням і 

Миропомазанням, як двома етапами єдиного процесу, що скеровує 
віруючого до Бога. Молитви також нагадують, що Бог Отець звільнив 
нас від гріха і зробив нас усиновленими дітьми (таїнство Хрещення), а 
в таїнстві Миропомазання дарує нам Святого Духа. Діючи в серцях 



вірних і в усьому народі Божому Святий Дух утверджує спільноту 
Церкви в єдиній вірі, надії та любові. Віруючі, ознаменовані печаттю 
Хрещення та Миропомазання, приймаючи Євхаристію, повністю 
включаються в Містичне Тіло Христа. 
В Євхаристійній Літургії відсутнє визнання віри (оскільки воно 

промовлялося під час відновлення обітниць Хрещення) . 
Миропомазані повинні брати участь у процесії з дарами (хліб і вино). 
Обряд Миропомазання завершує урочисте благословення (з 

потрійним «Амінь») або спеціальна молитва над народом, що взята з 
німецько-римського Понтифікалу Х століття. 
Структура обряду Миропомазання поза Святою Месою має таку ж 

саму форму. 

ж) Приналежність до Христа 
Свідомим прийняттям таїнства Миропомазання людина висловлює 

свою належність до Господа Ісуса. 
В період молодості людина усвідомлює свою людяність, свободу, 

творчі сили. У відношенні до Об’явлення Бога, яке стосується 
свободи, творчості вона повинна зайняти якусь позицію. Починаючи 
свідоме формування своєї особистості, актом прийняття таїнства 
Миропомазання християнин визнає Ісуса Учителем і Господом свого 
життя. 

6. Закріплення змісту за допомогою питань: 

1. У якому віці належить приймати таїнство Миропомазання? – 
Таїнство Миропомазання приймається в зрілому віці. 

2. Хто є звичайним служителем таїнства Миропомазання? – 
Звичайним служителем таїнства Миропомазання є єпископ, а у 
виняткових ситуаціях – священник, який має дозвіл єпископа. 

3. Що означає літургійний жест покладання рук? – Літургійний 
жест покладання рук означає передання Святого Духа. 

4. Що означає помазання єлеєм? – Помазання єлеєм виражає 
внутрішню подібність до Ісуса Христа. 

7. Молитва, що виникла з розповіді: 



а) приготування до молитви 
Хвилина тиші для молитовного зосередження, щоб приготувати 

свої серця на прихід Святого Духа. 

б) хід молитви 
пісня «Святий Духу, з силою прийди». 

8. Формування поведінки: 

Дари Святого Духа дані людині для того, щоб вона могла вести 
життя, гідне християнина, і проголошувати Боже Слово. Вони 
зміцнюють розум людини, щоб належним чином зрозуміла Слово 
Боже і вміла ним керуватися в житті, а також зміцнюють її волю, щоб, 
не втомлюючись, робила добро та уникала зла. Якщо християнин 
робить саме так, то своїм життям буде свідчити і прагнути того, щоб 
усі люди стали єдиною Божою родиною, в якій царюватиме мир, 
справедливість і взаємна любов. 

9. Заклик до євангелізації: 

Запросити своїх друзів і знайомих на священнодію таїнства 
Миропомазання, а також пояснити їм значення символів та обрядів. 

10. Запис у зошит: 

(Власні нотатки). 

11. Домашнє завдання: 

Прочитати в Святому Письмі уривки: Йо 7, 37-39; 16, 7 або  Ді 1, 8; 
8, 17; 19, 5-7 і написати свій письмовий коментар. 

12. Перевірка присутніх. 

13. Молитва на закінчення катехизи або відвідання Пресвятих 
Дарів: 

Гімн до Святого Духа 
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