
Тема 5. Навернення – покаяння 

Вправа 1 «Божі методи» (моделювання ситуації) 

Необхідні матеріали: аркуші А4, ручки. 

 

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

Уявіть собі ситуацію: вам необхідно переконати дитину з’їсти корисну їжу, проте 

вона увесь час опирається. Ваше завдання її в цьому переконати (можна запропонувати 

ситуацію зобразити у групах по 2 учасників, міняючись ролями). Складіть список ваших 

можливих дій. 

Наприклад: умовляння, переконання, доведення корисності їжі, обіцянка чогось, 

якщо вона з’їсть, покарання і т.п. (10 хв) 

2) Представлення напрацювань. 

Обговоріть з учасниками на прикладі даної ситуації дію Бога (Бог хоче нам добра 

і щастя): як Він переконує, вмовляє (через інших людей, Святе Письмо і т.п.), обіцяє 

спасіння, радість, щастя, часом допускає страждання для нашого навернення. 

Як Бог діє конкретно у Вашому житті? 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Божі методи»  

1) Дайте завдання кожному із учасників уявити ситуацію: вам необхідно 

переконати дитину з’їсти корисну їжу, проте вона увесь час опирається. Ваше завдання 

її в цьому переконати. Необхідно скласти список можливих дій. 

Наприклад: умовляння, переконання, доведення корисності їжі, обіцянка чогось, 

якщо вона з’їсть, покарання і т.п. (10 хв) 

2) Представлення напрацювань. 

Обговоріть з учасниками на прикладі даної ситуації дію Бога (Бог хоче нам добра 

і щастя): як Він переконує, вмовляє (через інших людей, Святе Письмо і т.п.), обіцяє 

спасіння, радість, щастя, часом допускає страждання для нашого навернення. 

Як Бог діє конкретно у Вашому житті? 

 

Вправа 2 «Протиставлення» 

Необхідні матеріали: аркуші А4, ручки. 

 

1) Сформуйте 2 групи учасників та роздайте необхідні матеріали. 

2) Дайте завдання у групах: 1 група – що нас може віддаляти від Бога? 2 група – 

як плекати єдність з Богом? 

3) Представлення напрацювань 

4) Об’єднайте групи та запропонуйте спробувати протиставити те, що віддаляє з 

тим, як плекати єдність (варіанти плекання єдності можуть стати засобом позбутись 

того, що віддаляє від Бога). 

5) Представлення напрацювань. 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Протиставлення» 

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

«кімнати». 



2) Дайте завдання у групах: 1 група – що нас може віддаляти від Бога? 2 група – 

як плекати єдність з Богом? (представник групи може увімкнути презентацію екрану 

(документ Word) та записувати пропозиції учасників) 

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

4) Спробуйте спільно протиставити те, що віддаляє з тим, як плекати єдність 

(варіанти плекання єдності можуть стати засобом позбутись того, що віддаляє від 

Бога). 

 
 

 

 

 

 


