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СВЯТІ ТАЇНСТВА - ПРОСТА ДОРОГА ДО СПАСІННЯ  

 
Цілі формаційної зустрічі 

1. Дізнатися, чим є Таїнства  

2. Усвідомити, що Бог найбільш повно діє в Таїнствах 

3. Дослідити, для чого ми беремо участь у Таїнствах 

 
План зустрічі 

Це наша пропозиція – звісно можна модифікувати окремі частини, не змінюючи змісту. 
Додатково, залежно від часу проведення зустрічі, заохочуємо молодь до того, щоб включити до 
програми Святу Месу з проповіддю та поклоніння Пресвятим Дарам, а також можливість сповіді. 

 

1. Молитва на початок. 

Молитва своїми словами. Запросіть Святого Духа на зустріч. Можна заспівати пісню до СвятогоДуха. 

2. Читання Божого Слова (Лк 8,40-48). 

           По повороті Ісус був прийнятий народом, бо всі його чекали. Аж ось прийшов чоловік, Яір на 

ім'я, який був головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, він почав його просити зайти до нього в хату, 

бо була в нього дочка одиначка, яких дванадцять років, і вона вмирала. І як він ішов туди, люди 

тиснулися до нього. Аж тут жінка якась, що була хвора дванадцять років на кровотечу й витратила на 

лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити, підійшовши ззаду, доторкнулась краю 

його одежі й умить стала здоровою - спинилась її кровотеча. Ісус спитав: «Хто доторкнувся мене?» А 

що всі відпекувались, Петро мовив: «Наставниче, то люди коло тебе юрмляться і тиснуться.» Ісус же 

сказав: «Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене.» Побачивши жінка, що не 

втаїлася, тремтячи підійшла й упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього 

доторкнулась і як негайно одужала. Сказав їй Ісус: «Дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі!» 

3. Розмова. 

Ви на безлюдному острові, що б ви взяли з собою як найнеобхідніше? 



(Варто привести до того, що Таїнства в нашому духовному вимірі є найціннішими. В моменти, коли 

переживаємо нашу духовну пустелю, або відчуваємо себе на безлюдному острові, де нас ніхто не 

розуміє, саме в Таїнствах є наша надія). 

 

4. Конференція. 

Нижче наведено зразок тексту конференції, який може послужити натхненням для аніматора. 

1. Знак і сила 

Якщо є дим, то має бути вогонь.  Якщо є ефект… він має бути зумовлений якоюсь причиною.  У 

повсякденній реальності ми використовуємо різні знаки та символи.  Їхнє завдання — допомогти нам 

дістатися мети або зрозуміти істину, яка може бути важкою для нашого розуміння.  Крім того, як 

чуттєві істоти (бо через дотик, нюх, зір, слух - ми розуміємо світ) ми сприймаємо навколишні 

подразники. З огляду на людську природу, Бог йде нам назустріч, даючи людині видимі знаки 

невидимої благодаті. Як люди, ми спілкуємося один з одним вербально і невербально. Словом і 

жестом.  Бог, знаючи природу людини, також хоче спілкуватися з нами.  Найвидатнішим Його знаком 

було втілення Його Сина Ісуса Христа.  Бог, ставши людиною, повідомив нам, що він є і хоче бути 

серед нас. Таїнство – це простір, у якому Бог справді діє, Він дає нам свою невидиму силу.  Жінка, яка 

страждала від кровотечі, підходить до Ісуса, тому що у неї є глибоке бажання зцілення.  Вірить, що Ісус 

може зцілити її тому вона й торкається Ісуса з бажанням (наміром) зцілитися.  З Ісуса ВИХОДИТЬ СИЛА.  

І це її виліковує.  Сила, якою зцілює Ісус, не якась магічна сила, це благодать невидимого діючого Бога.  

Це і є сутністю таїнства - вони сила Божа, що діє в нас через видимі знаки, у випадку цієї жінки це був 

дотик. 

2. Що це за таїнства? 
 

У визначенні катехизису говориться, що «таїнства є видимими знаками невидимої благодаті, 

встановлені Христом і доручені Церкві» (ККЦ 1131). Що означає те, що вони є видимими знаками 

благодаті?  Це означає, що вони завжди діють реально, незалежно від віри служителя (особи, яка їх 

уділяє).  Усі вони були встановлені Самим Ісусом Христом, а ми як католики покликані їх зберігати, щоб 

вони не були забуті. Таїнства розвиваються у Церкві і служать Церкві. У Католицькій Церкві є 7 таїнств 

(Хрещення, Миропомазання, Сповідь, Євхаристія, Єлеопомазання хворих, Священство та Шлюб).  Ми 

також можемо розділити їх відповідно до катехитичного поділу на таїнства, які ми отримуємо раз у 

житті: Хрещення, Миропомазання, Священство та багато разів (таїнство покаяння та примирення, 

Євхаристія, Єлеопомазання, Шлюб).  

 Таїнства християнського Посвячення - це хрещення і миропомазання (конфірмація).  Вони ініціюють і 

відкривають нас на Дію Бога.  Таїнствами зцілення є сповідь і єлеопомазання, а таїнствами служіння 

іншій особі є священство і шлюб. 



         Коли ми говоримо про таїнства, то часто можна почути визначення – що воно є 

видимий знак невидимої благодаті.  І це дійсно так.  Видимий знак і невидима благодать — це дві 

реальності, які не розділені. Причастя є дієвим знаком, тому що воно має в собі реальний вплив.  Бог 

стає це для мене інструментом, який мене перетворює. 

 Щоб таїнства здійснювалися належним чином, потрібні 3 речі (матерія, форма та служитель [тобто 

особа, яка його уділяє]).  Наприклад, у випадку хрещення необхідний зовнішній знак (матерія) – вода, 

якою служитель бризкає голову дитини.  Форма — це слова, які він вимовляє (Я хрещу вас в Ім’я Отця  

 і Сина, і Святого Духа.  Амінь).  Служитель — священник, диякон, а у ситуації  загрози життю – 

хрещення може уділити будь-хто.  (Більше про це у вкладенні). 

            Як бачимо, зовнішній знак має внутрішні ефекти.  В випадку хрещення – це очищення від 

первородного гріха, ми стаємо дітьми Божими, ми стаємо вщепленими у Христа, ми беремо участь у 

місії Церкви і ми включені до спільноти Католицької Церкви. Хрещення дає нам так званий стартовий 

пакет для нашого християнського життя. Усі інші таїнства вкорінені в цьому таїнстві. Таїнства існують 

для того, щоб удосконалити ці стосунки з Богом.  Хрещення є гарантом вічного життя.  Воно відкриває 

нам райські ворота.  Ось чому у Таїнствах ми переживаємо Живого Бога, Який дає нам Себе найбільш 

повно саме в таїнствах. 

3.  Чому ми  приступаємо до  таїнств? 

 Іноді, коли ми чогось не можемо зрозуміти... або робимо щось без усвідомлення, механічно, в якийсь 

момент можуть з'явитися сумніви і питання "Навіщо мені це все?"  Навіщо мені таїнства?  Для чого 

сповідатися, якщо я все-одно знову згрішу?  Навіщо одружуватися, якщо я не впевнений, що ми 

витримаємо до кінця? Метою Божої дії в таїнствах є вдосконалення кожного з нас особисто.  

Поліпшення, або освячення!  зростання в благодаті з Богом. 

 Таким чином, таїнства мають соціальний вимір, тобто вони завжди «для когось».  Вони повинні вести 

нас по життю.  Бачиш, таїнства супроводжують найважливіші моменти нашого життя, такі як 

народження, вступ у свідоме християнство, шлюбний союз, або страждання, зумовлене хворобою.  

Ми використовуємо таїнства, щоб Бог завжди був з нами, саме для того, щоб через видимий знак 

діяла в нас Його невидима благодать 

4. Мої стосунки з Богом і плідність таїнств 

Плодом прийняття таїнств є Божа благодать, що діє в нас.  Але таїнства для нас як коробка з 

подарунком. Приймаючи їх, ми отримуємо його загорнутим.  І від нас залежатиме чи ми розпакуємо 

цей пакунок і почнемо його використовувати.  У прийнятті таїнств важливі мої стосунки з Богом.  

Наскільки мій образ Бога чиста?  Наскільки моя мотивація і віра в ефективність таїнств справжня?  Чи 

приступаючи до сповіді, ти справді хочеш виправитися?  Чи роблю я постанову?  Чи намагаюся я 

вдосконалюватись?  Якщо так, значить, я хочу співпрацювати з Божою благодаттю і рости у святості. 



Жінка, яка страждала від кровотечі, знала, що якщо вона торкнеться Христа, то це її зцілить.  

Повірила, може, була рішуче налаштована — сама зробила перший крок, і вона відчула цілющу силу, 

яка завжди йде від тіла Ісуса Христа.  Тому так важливо завжди поєднувати таїнства з Євхаристією. 

 
5. Як приймати Таїнства, щоб вони були для нас плідними? 

 Моє ставлення важливе у прийнятті таїнств.  Чи я цього хочу? Шлюб не буде дійсним, якщо вас 

змусять це зробити, або ж ви зробите це несвідомо.  Кожне таїнство слід приймати свідомо і 

добровільно. Якщо  я буду робити що-небудь через силу чи страх, то буду закритим на плідну дію 

Бога в мені.  

Важливо, щоб ми завжди були в стані освячуючої благодаті.  Щоб до мого серця завжди можна було 

прийняти Того, Хто є найважливішим для мене.  Таїнства завжди діють на нас, але наскільки 

великими будуть плоди цієї дії, багато в чому залежить від нашої постави. 

6. Моє зростання у вірі проявляється... 

Ми можемо часто запитувати себе, чи я вже зробив кроки у вірі?  Чи те, що я почав регулярно 

приймати таїнства сповіді і Євхаристія якось змінило мене.  Тоді варто придивитися до своєї молитва.  

Як вона виглядає?  Хороші стосунки з Богом стануть плодом гарного сакраментального життя.  Ми 

станемо відкритими для дії благодаті. Також варто придивитися до ваших стосунків з близькими 

людьми.  Які вони?  Чи я більше не конфліктую з батьками?  Як я ставлюся до однолітків?  Чи виховую 

я в собі дух служіння і займаюся якимсь волонтерством? І останнє, як виглядає моя боротьба з 

гріхом, який недолік Головний?  Таїнства покликані зробити нас досконалими… це не означає, що ми 

станемо ідеальними, а досконалими, тобто святими.  Тими, хто присвячує себе Богу та іншим людям. 

5. Завдання. 

Запрошуємо учасників поділитися своїми поглядами на те, як вони переживають їх сакраментальне 

життя.  З чим у них немає проблем і що для них є викликом. 

 1. З чим ви маєте найбільшу проблему у прийнятті таїнств?  (Страх сповіді?  Важкий досвід суворого 

сповідника?) 

 2. Що мало б статися, щоб ви змінили свій підхід до сакраментального життя?  (Знайти постійного 

сповідника, який знає мене і буде добре провадити). 

 
6. Домашнє завдання. 

Завдання вимагає багато креативу.  Створити  рекламу Таїнства, обраного групою.  Текст рекламного 

повідомлення має містити таку інформацію, як: 

 а) Основна інформація про дане таїнство. 

б) Який зовнішній обряд його отримання? 



 в) Які плоди прийняття цього таїнства? 

Яка форма? 
 
 а) Найкращою формою реклами буде фільм 
 
 б) ви також можете створити "рекламу - мем" 
 
 в) це також може бути подкаст у вигляді запису як реклами на радіо 
 
2. Оскільки Євхаристія є вершиною нашого християнського життя запрошуємо учасників разом 
пережити Святу Месу. 
 
7. Молитва на завершення. 

 

1. Вступ до молитви.  В обряді хрещення дорослих (катехуменів) є обряд, під час якого хресним 

знаменням мають бути позначені лоб і органи чуття.  Катехумени роблять це, щоб отримати знак 

приналежності до нового стану.  Я запрошую вас до спільної молитви і до подібнго обряду позначення 

знаком хреста вашого лоба і органів чуття, щоб ми усвідомили й пізнали Бога, який став одним із нас, і 

сьогодні Він приходить до нас саме через таїнства. 

 (Священник або монахиня вимовляють відповідні слова, а учасники позначають знаком хреста лоб, 

вуха, очі, уста, груди і плечі). 

 К/С: Дорогі, у хресті наше спасіння, тому ми позначимо себе хресним знаменням, щоб відновити в 

собі усвідомлення приналежності до Ісуса Христа. 

 (Знак хреста на чолі) 

Прийміть хрест на чоло.  Сам Христос зміцнює вас своїм знаком перемоги.  Навчіться пізнавати Його і 

слідувати за Ним. 

 (Хресний знак на вухах) 

Прийміть знак хреста на свої вуха, щоб ви почули голос Господа. 

(Знак хреста на очах) 

Прийміть на очі знак хреста, щоб ви могли побачити славу Божу. 

(Хресний знак на устах) 

 Прийміть знак хреста на уста, щоб ви відповідали на Слово Боже. 

(Знак хреста на грудях) 

 Прийміть знак хреста на своїх грудях, щоб Христос вірою жив у ваших серцях. 

 (Знак хреста на плечах) 

 Прийміть на плечі знак хреста, щоб ви могли нести солодкий тягар Христа. 

 (Якщо зібрання веде священник, то в самому кінці він уділяє всім Боже благословення) 

 Інша форма – коротке прославлення з можливістю індивідуального благословення. 


