
Тема 22. Христос у славі 
 

 

Інтерактивна вправа 1 «Страшний суд»  
(метод – Інтерв’ю + Буря запитань) 
Необхідні матеріали: Святе Письмо, аркуші А4 та ручки для кожного учасника. 
 
1) Прочитайте спільно уривки Святого Письма: Дан. 7, 13-14; Йо. 12, 47-48 та Мт. 25, 

31-46. 

2) Дайте завдання учасникам уявити, що мають можливість розпитати Ісуса про 

день Страшного Суду та підготувати по 4-5 запитань (10 хв). 

3) Представлення напрацювань. Найцікавіші запитання записуємо на дошці та 

обговорюємо. 

 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Страшний суд»  
(метод – Інтерв’ю + Буря запитань) 
Необхідні матеріали: Святе Письмо, аркуші А4 та ручки у кожного учасника. 
 
1) Прочитайте спільно уривки Святого Письма: Дан. 7, 13-14; Йо. 12, 47-48 та Мт. 25, 

31-46. 

2) Дайте завдання учасникам уявити, що мають можливість розпитати Ісуса про 

день Страшного Суду та підготувати по 4-5 запитань (10 хв). 

3) Представлення напрацювань. Найцікавіші запитання записуємо на дошці 

Whiteboard із демонстрацією екрану та обговорюємо. 

 

  

Інтерактивна вправа 2 «Притча про овець та козлів» 
Необхідні матеріали: Святе Письмо, аркуші А4, ручки для кожної групи. 
 
1) Прочитайте спільно притчу «Про овець та козлів» (Мт. 25, 31-46). 
2) Сформуйте 2 групи учасників та роздайте необхідні матеріали. 
3) Дайте завдання 1 групі: виписати із притчі ті діла, за які Господь прийме до 

Царства Небесного; 2 групі: виписати те, за що не прийме до Царства Небесного. (5 хв). 
4) Попросіть учасників доповнити списки ділами, які б, на їхню думку, там ще 

могли бути. 
5) Представлення напрацювань та обговорення. 
- До яких діл милосердя відносяться перелічені у притчі? 
- Назвіть діла милосердя щодо душі. 
- За що були вигнані «козли»? 
- Чому, на вашу думку, бездіяльність карається? 
- Чи достатньо лише робити добрі справи? Чому?  
- Що повинне бути присутнім у всіх наших ділах? 

 
 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Притча про овець та козлів»  
Необхідні матеріали: Святе Письмо у кожного учасника. 
 
1) Прочитайте спільно притчу «Про овець та козлів» (Мт. 25, 31-46). 
2) Обговоріть з присутніми діла, за які Господь прийме до Царства Небесного і те, за 

що не прийме до Царства Небесного. 
3) Увімкніть дошку Whiteboard із демонстрацією екрану та попросіть учасників 



доповнити списки діл для праведних і неправедних (пропозиції записує провідник). 
4) Обговорення результатів. 
- До яких діл милосердя відносяться перелічені у притчі? 
- Назвіть діла милосердя щодо душі. 
- За що були вигнані «козли»? 
- Чому, на вашу думку, бездіяльність карається? 
- Чи достатньо лише робити добрі справи? Чому?  
- Що повинне бути присутнім у всіх наших ділах? 
 


