
Тема 18. Христові страсті і смерть 
 

 

Інтерактивна вправа 1 «Христові терпіння» 
Необхідні матеріали: Святе Письмо, ручки чи кольорові фломастери, аркуші А8 (2–3 

шт. для кожного учасника), карточки з 2–3 посиланнями на біблійні тексти для кожного 
учасника (Додаток 10). 

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

2) Запропонуйте учасникам, слідуючи посиланням, виписати на окремих аркушах 

А8 види страждань, які витерпів наш Господь (1 вид страждання – 1 аркуш) (5 хв). 

3) Представлення напрацювань. 

4) Запросіть учасників спільно викласти хрест на долівці із аркушів з записаними 

видами страждань. 

5) Обговоріть з учасниками зміст Христових страждань: 

- Чому Христос страждав? 

- Чи ми переживаємо у своєму житті щось подібне? 

- Який висновок можемо зробити? 

 
Мт. 4, 3–10 (Був спокушуваний дияволом щодо їжі – влади – багатства) 
Мт. 11, 19 (Наклеп) 
Мт. 9, 23–24 (Насмішки) 
Мт. 26, 3–4 (Змова) 
Мт. 26, 14–16 (Зрада) 
Мт. 26, 69–74 (Відречення) 
Мт. 26, 37–38 (Скорбота, смуток) 
Мт. 26, 59–60 (Ложні свідчення) 
Мт. 26, 67–68; Мт. 27, 27–31 (Знущання та побиття)  
Ів. 8, 48–49 (Зневага, образа) 
Мт. 21, 15–16 (Обурення) 
Ів. 15, 24–25 (Ненависть від інших)  
Ів. 11, 32–36 (Хвороба та смерть друга) 
Мр. 6, 2–4 (Непошану) 
Ів. 7, 1; Ів. 15, 20 (Переслідування) 
Ів. 7, 19–20 (Лицемірство від інших) 
Мр. 15, 29–31 (Хула, докір, глузування) 
Мр. 15, 34 (Покинутість) 

 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Христові терпіння»  

Необхідні матеріали: Святе Письмо, нотатники та ручки у кожного учасника, 2-3 

посилання на біблійні тексти для кожного учасника (із додатку 10). 

 

1) Надішліть кожному  із учасників по 2-3 посилання на біблійні тексти (із додатку 

10). 

2) Запропонуйте учасникам, слідуючи посиланням, виписати у свої нотатники види 

страждань, які витерпів наш Господь (5 хв). 

3) Представлення напрацювань. 

4) Обговоріть з учасниками зміст Христових страждань: 

- З яким символом у вас асоціюються страждання? 

- Чому Христос страждав? 



- Чи ми переживаємо у своєму житті щось подібне? 

- Який висновок можемо зробити? 

  

 

Інтерактивна вправа 2 «Довіра до Бога» 
(метод – Інформаційні вікна) 
Необхідні матеріали: таблиця (Додаток 11), ручки для кожної групи. 
 
1) Сформуйте 2-3 групи учасників та роздайте необхідні матеріали. 
2) Попросіть спільно у групах поміркувати: Що означає довіряти Богові?  
3) Дайте завдання проілюструвати слово «ДОВІРА» чотирма способами: 
- визначення довіри (Довіра – це…); 
- схематичне зображення довіри (знак, схема, фігура, малюнок); 
- визначення довіри до Бога (Довіряти Богові означає …) 
- відповідь на питання: Що перешкоджає довіряти Богові? (10 хв). 
4) Представлення напрацювань та обговорення. 
 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Довіра до Бога» 
(метод – Інформаційні вікна) 
Необхідні матеріали: таблиця (Додаток 11).  

 

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

«кімнати» та обравши «капітанів» кожної. 

2) Попередньо надішліть капітанам команд Додаток 11. 

3) Попросіть спільно у групах поміркувати: Що означає довіряти Богові?  

4) Дайте завдання проілюструвати слово «ДОВІРА» чотирма способами: 

- визначення довіри (Довіра – це…); 
- схематичне зображення довіри (знак, схема, фігура, малюнок); 
- визначення довіри до Бога (Довіряти Богові означає …) 
- відповідь на питання: Що перешкоджає довіряти Богові? (10 хв). («капітан» 

записує напрацьований групою текст у  документі Word (Додатку 11) з 
демонстрацією екрану) (15 хв). 

5) Поверніть учасників у загальну конференцію. 
6) Представлення напрацювань та обговорення із демонстрацією екрану кожної 

групи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 10 

 
 
Мт. 4, 3–10  

Мт. 11, 19  

Мт. 9, 23–24  

Мт. 26, 3–4  

Мт. 26, 14–16  

Мт. 26, 69–74  

Мт. 26, 37–38  

Мт. 26, 59–60  

Мт. 26, 67–68; Мт. 27, 27–31  

Ів. 8, 48–49  

Мт. 21, 15–16  

Ів. 15, 24–25  

Ів. 11, 32–36  

Мр. 6, 2–4  

Ів. 7, 1; Ів. 15, 20  

Ів. 7, 19–20  

Мр. 15, 29–31  

Мр. 15, 34  

 

 

 



Додаток 11 

 
Довіра – це 
 
 
 
 
 
 
 
 
Символ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Довіряти Богові означає: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перешкоди в довірі до Бога: 
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