
Тема 4. Віра – відповідь на дароване Ісусом 
Христом спасіння 

Вправа 1 «Ріст моєї віри» 

Необхідні матеріали: фломастери або кольорові олівці для кожного учасника. 

1) Обговоріть тему віри в нашому житті та чинники, які її формують. 

Зокрема заторкніть тему образу і подоби Божої: що ми носимо постійно, а що 

маємо відновлювати та яким чином (образ ми втратити не можемо, а подобу – 

втрачаємо, коли грішимо. Відновити її можна у Таїнстві Покаяння (Сповіді) та 

Євхаристії. Поясніть, учасникам, що через участь у Святих Тайнах наша віра теж кріпне і 

зростає).  

2) Роздайте необхідні матеріали кожному учаснику. 

3) Попросіть намалювати зерно, посаджене у землю – це зерно нашої віри, яке 

було засіяне в наші серця. Його необхідно плекати, доглядати та зрощувати.   

Дайте завдання доповнити даний малюнок, намалювавши свою схему 

необхідних чинників, що позитивно вплинуть на ріст зерна, його цвітіння та давання 

плодів (вода, сонце, кисень, підживлення – та що це означає стосовно росту віри, 

наприклад Святі Тайни, читання Євангелія, проповіді, добрі християнські фільми, 

свідчення інших людей і т.п.). 

4) Представлення напрацювань. 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Ріст моєї віри» 

1) Обговоріть тему віри в нашому житті та чинники, які її формують. 

Зокрема заторкніть тему образу і подоби Божої: що ми носимо постійно, а що 

маємо відновлювати та яким чином (образ ми втратити не можемо, а подобу – 

втрачаємо, коли грішимо. Відновити її можна у Таїнстві Покаяння (Сповіді) та 

Євхаристії. Поясніть, учасникам, що через участь у Святих Тайнах наша віра теж кріпне і 

зростає).  

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

«кімнати». 

3) Дайте завдання в групах: уявити, що віра – це зерно, посаджене у землю – це 

зерно нашої віри, яке було засіяне в наші серця. Його необхідно плекати, доглядати та 

зрощувати. Попросіть обговорити та скласти свій перелік необхідних чинників, що 

позитивно вплинуть на ріст зерна, його цвітіння та давання плодів (вода, сонце, кисень, 

підживлення – та що це означає стосовно росту віри, наприклад Святі Тайни, читання 

Євангелія, проповіді, добрі християнські фільми, свідчення інших людей і т.п.). 

Представник кожної групи може записувати пропозиції учасників у своєму текстовому 

документі, увімкнувши демонстрацію екрану (10 хв). 

4) Поверніть учасників у загальну конференцію та спільно обговоріть 

результати із демонстрацією екранів кожної групи. 

 

Вправа 2 «Моя віра» (метод 6 кателюхів)  

Необхідні матеріали: кольорові папірці або пов’язки (6 шт.), аркуші А4. 



1) Сформуйте 4 груп учасників та роздайте необхідні матеріали (білий та синій 

колір (висновки та підбиття підсумків) – провідник; жовтий, чорний, червоний та 

зелений - учасники) 

2) Дайте опрацювати дане запитання згідно завдань: 

 Білий – (провідник) факти: зміст нашої віри та що робить нас християнами. 
 Жовтий – позитив: що ми отримуємо від своєї віри та слідування Христа. 
 Чорний – труднощі у вірі та її розвитку. 
 Червоний – увага до емоцій, відчуттів та інтуїції: ознаки кріпкої віри, якісні 

характеристики. 
 Зелений – які допоміжні засоби ми маємо для того, щоб кріпити свою віру. 
 Синій – (провідник) управління процесом дискусії, підбиття підсумків. 

3) Представлення напрацювань 
 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Моя віра» (метод 6 кателюхів) 

1) У додатку Zoom сформуйте 4 груп учасників, визначивши їх в окремі 

«кімнати». 

2) Дайте завдання в групах (обираючи для кожної групи колір «капелюха», окрім 

білого та синього – це висновки та підбиття підсумків, за що відповідатиме провідник; 

жовтий, чорний, червоний та зелений - учасники): 

3) Дайте опрацювати дане запитання згідно завдань (представник групи може 

увімкнути презентацію екрану (документ Word) та записувати пропозиції учасників: 

 Білий – (провідник) факти: зміст нашої віри та що робить нас християнами. 
 Жовтий – позитив: що ми отримуємо від своєї віри та слідування Христа. 
 Чорний – труднощі у вірі та її розвитку. 
 Червоний – увага до емоцій, відчуттів та інтуїції: ознаки кріпкої віри, якісні 

характеристики. 
 Зелений – які допоміжні засоби ми маємо для того, щоб кріпити свою віру. 
 Синій – (провідник) управління процесом дискусії, підбиття підсумків. 

4) Поверніть учасників у загальну конференцію та спільно обговоріть 
результати із демонстрацією екранів кожної групи. 

 

 

 

 


