
Тема 19. Воскресіння Ісуса Христа 
 

 

Інтерактивна вправа 1 «Христос Воскрес» 
Необхідні матеріали: Цитати із Святого Письма (Додаток 12 попередньо розрізати 

на карточки), аркуші А4, клей для кожної групи. 
 

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

2) Запропонуйте учасникам спільно прочитати цитати, пов’язані із подіями з життя 

Ісуса Христа (Додаток 12), та приклеїти карточки із цитатами у тому порядку, в якому 

дані події відбулися, називаючи їх (В’їзд Господній у Єрусалим, Молитва у Гетсиманському 

саду, Тайна вечеря, Розп’яття, Воскресіння, Вознесіння, Зіслання Святого Духа) (10 хв). 

3) Представлення напрацювань. 

4) Обговорення кожного уривку. 

 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Христос Воскрес»  

Необхідні матеріали: Цитати із Святого Письма (Додаток 12) для кожної групи. 

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

«кімнати» та обравши «капітанів» кожної. 

2) Попередньо надішліть капітанам команд Додаток 12. 

3) Попросіть спільно у групах прочитати цитати, пов’язані із подіями з життя Ісуса 

Христа (Додаток 12) та визначити порядок, у якому події відбувались, називаючи їх (В’їзд 

Господній у Єрусалим, Молитва у Гетсиманському саду, Тайна вечеря, Розп’яття, 

Воскресіння, Вознесіння, Зіслання Святого Духа) (під час обговорення «капітан» вписує 

назви подій та позначає їх порядковими номерами у  документі Word (Додатку 12) з 

демонстрацією екрану) (10 хв). 

4) Поверніть учасників у загальну конференцію. 
5) Представлення напрацювань та обговорення кожного уривку. 
 

  

Інтерактивна вправа 2 ««Молитва до Воскреслого Господа» 
Необхідні матеріали: аркуш А4, ручки для кожної групи. 
 
1) Сформуйте 2-3 групи учасників та роздайте необхідні матеріали. 
2) Попросіть спільно у групах поміркувати: «Що я б хотів сказати Воскреслому 

Ісусові?»  
3) Дайте завдання у групах скласти свою невелику молитву до Воскреслого Ісуса 

(дотримуючись 4 частин молитви: Прослава, Подяка, Перепрошення, Прохання) у 
контексті події Воскресіння (15 хв). 

4) Представлення напрацювань та обговорення. 
 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Молитва до Воскреслого Господа»  
 
1) У додатку Zoom сформуйте 3 групи учасників, визначивши їх в окремі 

«кімнати» та обравши «капітанів» кожної. 
2) Попросіть спільно у групах поміркувати: «Що я б хотів сказати Воскреслому 

Ісусові?»  
3) Дайте завдання у групах скласти свою невелику молитву до Воскреслого Ісуса 



(дотримуючись 4 частин молитви: Прослава, Подяка, Перепрошення, Прохання) у 
контексті події Воскресіння («капітан» записує напрацьований групою текст у  документі 
Word з демонстрацією екрану) (15 хв). 

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

групи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 12 

 

 

 «Нема його тут, бо він воскрес, 

як ото сам прорік. 

Ходіть, гляньте на місце, 

де він лежав» 

Мт. 28, 6 

 
 «Народ же, якого було багато, 

простеляє свою одіж 

по дорозі, а інші зрізували з дерев гілки 

і розкладали по дорозі. 

Люди, що йшли перед ним і ззаду, 

кликали “Осанна Синові Давида”» 

Мт. 21, 8-9 

 

 «І з’явились їм поділені язики, 

мов вогонь, і осів на кожному 

із них. Усі вони сповнились 

Святим Духом...» 

Ді. 2, 3-4 

 

 «І, пройшовши трохи далі, 

упав обличчям додолу, молившися 

і промовляючи: “Отче мій, якщо 

можливо, неха мине ця чаша мене. 

Однак не як я бажаю, лише – як 

ти”» Мт. 26, 39 

 

 «Якже вони їли, Ісус узяв хліб, 

поблагословив, розламав і дав учням, 

кажучи: “Беріть, їжте: 

це моє тіло”» 

Мт. 26, 26 
 

«І, сказавши це, коли вони дивились, 

знявся угору, 

і хмара його взяла 

з-перед очей їхніх» 

Ді. 1, 9 

 

 «А близько дев’ятої години 

Ісус скрикнув міцним голосом, 

вимовляюч: “Елі, Елі, лема савахтані”, – 

тобто: Боже мій, Боже мій, чому ти 

мене покинув?”» 

«А Ісус, кривнувши сильним 

голосом, віддав духа» 

Мт. 27, 46 
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