Тема 20. Явлення воскреслого Христа учням
Інтерактивна вправа 1 «Сумнів - віра»
Необхідні матеріали: аркуші А4, ручки для кожної групи.
1) Сформуйте 4 групи учасників та роздайте необхідні матеріали.
2) Дайте завдання учасникам порадитись та записати у групах 3 найпоширеніші, на
їхню думку, сумніви у вірі (5 хв).
3) Запропонуйте групам обмінятись аркушами із записаними сумнівами та
спробувати відповісти на них, тобто спростувати ці сумніви (записуючи головні тези) (1015 хв).
4) Представлення напрацювань та обговорення.
Запитання до кожної групи:
- Чи задоволені ви відповіддю на ваші сумніви? Чому?
- Які питання виникли під час обговорення?

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Сумнів - віра»
1) У додатку Zoom сформуйте 3 - 4 групи учасників, визначивши їх в окремі
«кімнати» та обравши «капітанів» кожної.
2) Дайте завдання учасникам порадитись та записати у групах 3 найпоширеніші, на
їхню думку, сумніви у вірі (5 хв) («капітани» записують напрацювання у Word).
3) Поверніть учасників у загальну конференцію та попросіть «капітанів» надіслати
напрацювання «капітанові» іншої команди (призначає провідник).
4) Учасники знову повертаються у «кімнати» та опрацьовують отримані від іншої
команди «сумніви», намагаючись їх спростувати («капітан» записує тези до кожного
сумніву у Word із демонстрацією екрану) (10-15 хв).
5) Поверніть учасників у загальну конференцію.
6) Представлення напрацювань та обговорення (із демонстрацією екрану кожної
групи).
Запитання до кожної групи:
- Чи задоволені ви відповіддю на ваші сумніви? Чому?
- Які питання виникли під час обговорення?

Інтерактивна вправа 2 «Мир вам!»
Необхідні матеріали: аркуші А4 для кожної групи, ручки.
1) Обговоріть з присутніми, що означає Христовий мир та як спокуси та гріхи здатні
цей мир забрати.
2) Сформуйте 2 групи учасників та роздайте необхідні матеріали.
3) Дайте завдання уявити себе миротворцями. Необхідно дати відсіч негативним
рисам і спокусам, підібрати ті позитивні риси характеру, вчинки чи слова, які подолають
ці спокуси (15 хв):
І група
– Ненависть
– Марнославство
– Захланність
– Непоміркованість

– Гордість
– Лінивство
ІІ група
– Гнів
– Образа
– Заздрість
– Лихослів’я
– Хитрість
– Егоїзм
4) Представлення напрацювань та обговорення.

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Мир вам!»
1) Обговоріть з присутніми, що означає Христовий мир та як спокуси та гріхи здатні
цей мир забрати.
2) Дайте завдання уявити себе миротворцями. Необхідно дати відсіч негативним
рисам і спокусам, підібрати ті позитивні риси характеру, вчинки чи слова, які подолають
ці спокуси (призначивши для кожного 1 спокусу) (10 хв):
– Ненависть
– Марнославство
– Захланність
– Непоміркованість
– Гордість
– Лінивство
– Гнів
– Образа
– Заздрість
– Лихослів’я
– Хитрість
– Егоїзм
3) Обговорення.

