
Тема 3. Ісус Христос – Спаситель 

 

Вправа 1 «Ініціатива Бога у спасінні людини» (метод – Буря запитань) 

Необхідні матеріали: аркуші А4 для кожної групи, ручки. 

1) Запишіть на дошці цитату: «Бог бо так полюбив світ, що Сина свого 

Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього не загинув, а жив життям вічним. Бо не 

послав Бог у світ Сина світ засудити, лише ним – світ спасти» (Йо 3, 16-17). 

2) Сформуйте 2-3 групи та роздайте аркуші А4 для кожної групи. 

3) Дайте завдання: до поданої цитати записати якомога більше запитань (7-10 хв). 

4) Представлення напрацювань. 

5) Дайте завдання: кожній групі обрати одне запитання із написаних у результаті 

спільної праці (1-2 хв.). Обрані запитання записуємо на дошці. Також катехит пропонує 

своє запитання. Питання, яке з’являється у результаті праці має стати предметом 

дискусії. 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Ініціатива Бога у спасінні людини» 

(метод – Буря запитань) 

Необхідні матеріали: Святе Письмо у кожного учасника. 

1) У додатку Zoom сформуйте 2-3 групи учасників, визначивши їх в окремі 

«кімнати». 

2) У кожній групі оберіть представника, який вмикає демонстрацію свого 

екрану, відкривши документ у програмі Word. 

3) Дайте завдання в групах: спільно прочитати цитату «Бог бо так полюбив 

світ, що Сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього не загинув, а жив 

життям вічним. Бо не послав Бог у світ Сина світ засудити, лише ним – світ спасти» (Йо 

3, 16-17) та поставити до даної цитати якомога більше запитань. Представник групи 

записує запитання у Wordі, демонструючи екран (10 хв).  

4) Також із написаних запитань необхідно обрати 1-2, на думку групи, 

найважливіше. 

5) Поверніть учасників у загальну конференцію та спільно обговоріть результати 

із демонстрацією екранів кожної групи. (Катехит записує пріоритетні питання на дошці 

Whiteboard та пропонує своє запитання).  Питання, яке з’являється у результаті праці 

має стати предметом дискусії. 

 

Вправа 2 «Адресати Доброї Новини» 

Необхідні матеріали: Святе Письмо, аркуші А4 для кожної групи, ручки. 

1) Сформуйте 2-3 групи учасників та роздайте необхідні матеріали. 

2) Запропонуйте спільно в групах прочитати Лк. 4, 18-19 та виписати на аркуші 

наступне:  



- Кому, згідно уривка адресована Добра Новина.  

- Навпроти кожного адресата виписати те, що дає Христос.  

- Хто є адресатом Доброї Новини (Євангеліє) сьогодні? 

- Що Ви отримуєте від Ісуса, коли вірите у Євангеліє у духовному значенні, згідно 

уривку? 

 

Наприклад: 

Бідні – Добра Новина – адресатом є кожен із нас – спасення. 

Полонені – визволення – адресатом є кожен із нас - визволення Ісусом від гріха. 

Сліпі – прозріння – адресатом є кожен із нас - прозріння відносно того, де шукати 

спасіння, вміння бачити свої гріхи. 

Пригноблені – воля – адресатом є кожен із нас – вміння уникати зла, обираючи 

добро. 

3) Представлення напрацювань та обговорення. 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Адресати Доброї Новини» 

Необхідні матеріали: Святе Письмо у кожного учасника. 

1) У додатку Zoom сформуйте 2-3 групи учасників, визначивши їх в окремі 

«кімнати». 

2) У кожній групі оберіть представника, який вмикає демонстрацію свого екрану, 

відкривши документ у програмі Word.  

3) Дайте завдання в групах: спільно прочитати Лк. 4, 18-19 та обговорити 

наступне (представник групи записує результат обговорення): 

- Кому, згідно уривка адресована Добра Новина.  

- Навпроти кожного адресата виписати те, що дає Христос.  

- Хто є адресатом Доброї Новини (Євангеліє) сьогодні? 

- Що Ви отримуєте від Ісуса, коли вірите у Євангеліє у духовному значенні, згідно 

уривку? (перелік питань можете надіслати представнику групи або продиктувати). 

 

Наприклад: 

Бідні – Добра Новина – адресатом є кожен із нас – спасення. 

Полонені – визволення – адресатом є кожен із нас - визволення Ісусом від гріха. 

Сліпі – прозріння – адресатом є кожен із нас - прозріння відносно того, де шукати 

спасіння, вміння бачити свої гріхи. 

Пригноблені – воля – адресатом є кожен із нас – вміння уникати зла, обираючи 

добро. 

5) Поверніть учасників у загальну конференцію та спільно обговоріть 

результати із демонстрацією екранів кожної групи. 

 

Вправа 3 «Ознаки Ісуса Христа» 

Необхідні матеріали: Святе Письмо, картки з посиланнями на Святе Письмо (або 

записати їх на дошці для кожної групи), аркуші А4 для кожної групи, ручки. 

1) Сформуйте 2-3 групи учасників та роздайте необхідні матеріали. 

2) Дайте завдання віднайти у Святому Письмі, слідуючи посиланнями, ознаки 

Ісуса Христа та записати їх на аркуші. 

 



І група 

Лк. 2, 11 (Спаситель) 

Мт. 8, 2-3 (Чудотворець) 

Йо. 14, 6 (Путь, істина, життя) 

Йо. 10, 11 (Добрий пастир) 

 

ІІ група 

1Йо. 1, 5 (Світло) 

Мр. 6, 34 (Милосердний) 

Йо. 15,11 (Радісний) 

Мт. 20,28 (Готовий послужити) 

 

ІІІ група 

2 Сол.3, 5 (Терпеливий) 

Мт 11, 29 (Лагідний) 

Євр. 4, 14-15 (Співчутливий) 

Мт. 18, 21-22 (Той, Хто дарує прощення) 

 

3) Представлення напрацювань. 

4) Попросіть кожного з учасників обрати собі одну із ознак Христа, яку він 

досвідчував у своєму житті найбільше та поділитись свідченням. 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Адресати Доброї Новини» 

Необхідні матеріали: Святе Письмо у кожного учасника. 

1) Розподіліть на учасників по 1-2 посилання на уривки Святого Письма, що 

розповідають про певну ознаку Ісуса Христе. Дайте завдання віднайти їх у Святому 

Письмі та визначити, яка це ознака. 

 

Лк. 2, 11 (Спаситель) 

Мт. 8, 2-3 (Чудотворець) 

Йо. 14, 6 (Путь, істина, життя) 

Йо. 10, 11 (Добрий пастир) 

1Йо. 1, 5 (Світло) 

Мр. 6, 34 (Милосердний) 

Йо. 15,11 (Радісний) 

Мт. 20,28 (Готовий послужити) 

2 Сол.3, 5 (Терпеливий) 

Мт 11, 29 (Лагідний) 

Євр. 4, 14-15 (Співчутливий) 

Мт. 18, 21-22 (Той, Хто дарує прощення) 

 

2) Знайшовши цитату та визначивши ознаку Христа, попросіть нехай кожен 

учасник представить її та посвідчить, як він у своєму житті досвідчував дану Христову 

рису. 

 

 


