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5. ВІРА СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА  
ЙОСАФАТА

Провідна думка 
Вірити — це бути вірним Церкві,  

котру провадить Господь.
Слово Боже

«Щоб усі були одно, як Ти, Отче, в Мені, а Я в Тобі» 
(Йо 17,21).

1. Вступна інтерактивна вправа «Віник» 

Метод: ламання віника
Матеріали: віник

Провідник:
• пропонує учасникам зламати віник; 
• пильнуєє, щоб кожен із учасників спробував злама-

ти його, але не зламав;
• продовження вправи в пункті 3. 

Питання для обговорення
 ` Чи важко було ламати віник?

До ламання віника ми повернемося пізніше, коли ви 
відпочините і наберетеся сил, а зараз запрошую вас по-
слухати розповідь про одного чоловіка — священному-
ченика Йосафата.

Він народився у княжому місті Володимирі-Волин-
ському майже 440 років тому, дали йому ім’я Іван. Бать-
ко Івана займався торгівлею та був засідателем у суді. 
Багато часу Іван проводив із мамою, яка навчила його 
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читати і писати, любити ближніх і робити добро. Часто 
мати і син разом ходили до церкви та спільно молилися. 
Батько дуже хотів, щоб син став купцем, тому відправив 
його на навчання до багатого купця у Вільнюс. Там Іва-
нові було непросто, проте він сумлінно виконував свої 
обов’язки та знаходив час на молитву і на вивчення лі-
тургійних книг.

У той час в Україні відбулося відновлення єдності 
Української Церкви з Католицькою. Але багато людей ви-
ступили проти цього, це спричинило сильне протистоян-
ня і ворожнечу. Іван стояв перед вибором, хто з них пра-
вий, на чийому боці правда, до кого приєднатися, адже 
питання віри, було для нього особливо важливим. 

2. Інтерактивна вправа «Важливе рішення» 

Метод: порада
Матеріали: аркуші А4, ручки для кожної пари

Учасники об’єднуються у пари.
Представники кожної пари беруть аркуш А4 та ручку. 
Учасники у парах:
• дають відповідь на питання: Як повестись Іванові 

у ситуації вибору? Що зробили б ви? Які поради 
можете йому дати?
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Після того, як учасники у парах дали відповіді на пи-
тання:

• «двійки» об’єднуються у «четвірки» і обговорюють 
свої напрацювання; 

• спільно доповнюють свої відповіді і роблять за-
гальні висновки від групи; 

• «четвірки» об’єднуються у «вісімки» та обміню-
ються своїми напрацюваннями, доповнюють від-
повіді; 

• групи записують загальні висновки у вигляді тез.

Представлення
Представники груп по черзі представляють результа-

ти праці. 
Після представлення провідник продовжує:
Іван дуже любив Бога, тому по допомогу звернувся 

саме до Нього. Він ревно молився словами з псалма: «Го-
споди, навчи мене путі твоєї, щоб я ходив у твоїй правді» 
(Пс 86, 11). Бог не забарився з відповіддю. До рук Івану 
потрапив уривок зі Святого Письма, який наче промов-
ляв до нього особисто: «Щоб усі були одно, як Ти, Отче, 
в Мені, а Я в Тобі» (Йо 17,21). Тому Іван вирішує робити 
все, що в його силах, аби сповнити слова Святого Письма, 
щоб Церква Христова була єдина. 

Іван Кунцевич вступив до монастиря, прийняв черне-
че ім’я Йосафат, згодом став єпископом. Своїми науками, 
добрими словами та милостинею навернув до Київської 
З’єдиненої Церкви силу силенну людей. Для багатьох був 
гарним прикладом вірності Богу та Церкві. За це його 
дуже не любили вороги. Вони багато виступали проти 
Йосафата, та не змігши нічого вдіяти, вбили його.
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3. Вправа «Віник» — продовження

Метод: ламання віника
Матеріали: віник

Провідник:
• пропонує учасникам розв’язати віник, кожному 

взяти кілька прутиків і зламати.

Питання для обговорення

 ` Який висновок можемо зробити з цієї вправи?

Підсумок

• Коли ми, подібно до прутиків, є окремо, нас легко 
зламати та звести на манівці. Коли людина вірить 
у Бога, перебуває в єдності з Ним у церковній 
спільноті, то подібно до скручених прутиків в одне, 
нас важко зламати та повести хибним шляхом. 

• Священномученик Йосафат добре розумів це, тому 
і посвятив себе боротьбі за єдність Христової Цер-
кви.

Підсумок заняття
Питання для загального обговорення

 ` Що означає «вірити» для священномученика Йоса-
фата?

 ` Чого я можу навчитися у священномученика Йоса-
фата?

Підсумок

• Священномученик Йосафат життєвим прикла-
дом показує нам, що на питання, які виникають 
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у нашому житті, потрібно шукати відповіді у Бога, 
в молитві просячи Його допомоги.

• Для Йосафата вірити Богові означало бути вірним 
Церкві, котру провадить Господь, прийняти Боже 
Слово і залишатися в єдності з Ним.

Йосафат навчав: якщо ми будемо в єдності з Богом 
і між собою, ніхто не зможе нас здолати.

• «Вірити» для священномученика Йосафата — це 
бути вірним Церкві, котру провадить Господь.

• «Щоб усі були одно, як Ти, Отче, в Мені, а Я в Тобі» 
(Йо 17,21).

4. Інтерактивна вправа «Павутинка»

Метод: ділення
Матеріали: клубок нитки

Учасники стають у коло.
Розпочинає учасник, у якого є клубок з ниткою. Двічі 

обмотує свій вказівний палець ниткою, тримає її та кидає 
клубок учасникові навпроти, вказуючи його ім’я, чим він 
особливий і як його особистість збагатила нашу спільно-
ту.

Підсумок
• Кожен з нас є унікальним та особливим, покли-

каним до життя у спільноті, якої є невід’ємною та 
важливою частинкою.

• Бог є між нами і очолює спільноту, в якій перебува-
ємо. 

• Наша єдність є виявом нашої сили та могутності.
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Молитва  
до священномученика Йосафата (Кунцевича)
Великий мученику Христовий, Йосафате, чудовий взо-

ре християнської досконалості і непереможний апостоле 
з’єднання Церков! Ти з любові до Бога не відказався ні від 
яких праць і трудів, і навіть радо пролляв кров і віддав 
своє життя. Благаємо тебе, святий покровителю й отче, 
заступайся за нас і випроси для нас непохитності у святій 
католицькій вірі й ревності за спасіння наших душ, душ 
наших сімей, знайомих і всіх людей.

Святий сященномученику Йосафате, згадай, що ти 
брат наш із крові й кості, тому заступайся в Бога за на-
род, з якого ти вийшов. Вчини, наш святий покровителю, 
своїми могутніми молитвами, щоб у всьому українському 
народі настала єдність у святій вірі, щоб усі стали дітьми 
однієї Христової Церкви, та щоб наш народ, збагачений 
дочасним й вічним благословенням, прославляв Бога, 
який нагородив тебе нев’янучим вінком слави у своєму 
Небесному Царстві і якому належить слава, честь і по-
клін: Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на 
віки вічні. Амінь.

Пісня
«Це я будую спільноту»
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