
Тема 6. Бути християнином 

Вправа 1 «Христовий воїн» 

Необхідні матеріали: текст послання до Ефесян 6, 10-17, маркери для кожної 

групи. 

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

2) Дайте завдання у групах прочитати текст послання до Ефесян 6, 10-17 та 

виділити маркером ті слова, які дадуть нам відповідь на питання: Що необхідно робити 

та якими якостями володіти, щоб бути Христовим воїном? 

3) Запропонуйте доповнити цей список, дописавши решту під текстом. 

4) Представлення напрацювань. 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Христовий воїн» 
Необхідні матеріали: текст послання до Ефесян 6, 10-17 (текст необхідно буде 

надіслати при формуванні груп їх представникам). 
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 із текстом послання до Ефесян 6, 10-17. 
3) Дайте завдання в групах: спільно прочитати текст послання та виділити 

кольором ті слова у тексті, які дадуть нам відповідь на питання: Що необхідно робити 
та якими якостями володіти, щоб бути Христовим воїном? (представник групи 
виділяє слова при спільному обговорені). 

4) Запропонуйте доповнити цей список, дописавши решту під текстом 
(представник групи записує результати обговорення). 

5) Поверніть учасників у загальну конференцію та спільно обговоріть результати 
(з демонстрацією екрану кожного представника груп). 

 

 

Вправа 2 «Правила доброго християнина» 

Необхідні матеріали: аркуші А4, ручки. 

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

2) Дайте завдання у групах спільно обговорити та записати своїх 5 правил, як 

бути добрим християнином. 

3) Представлення: 4 правила - словесно, а 5–те - у пантомімі, щоб інші групи 

вгадали, про що йдеться (провідник може записувати на дошці представлені правила). 

4) Спільне обговорення повного списку правил доброго християнина. 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Правила доброго християнина» 

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

«кімнати». 

2) Дайте завдання у групах спільно обговорити та визначити своїх 5 правил, як 

бути добрим християнином. 

3) Поверніть учасників у загальну конференцію та спільно обговоріть 

результати. 

4) Результати можете записувати на Whiteboard. У процесі обговорення буде 

сформовано повний список правил доброго християнина.  


