
Тема 16. Блаженні засмучені, бо будуть утішені 

Вправа 1 «Блаженні засмучені» 

Необхідні матеріали: аркуші А4, ручки для кожного учасника. 

1) Роздайте учасникам необхідні матеріали. 

2) Дайте завдання записати невеликий перелік приводів для смутку (5 хв). 

3) Представлення напрацювань. 

Запитання до учасників: 

- Коли смуток є гріхом? 

- Про яких засмучених щасливих говорить Ісус? 

4) Попросіть учасників обрати зі списку один привід для смутку та написати 

короткого листа-підтримку людині, яка таке переживає. 

5) Представлення напрацювань та обговорення. 

 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Блаженні засмучені»  

Необхідні матеріали: записник та ручка у кожного учасника. 

1) Дайте завдання записати невеликий перелік приводів для смутку (5 хв). 

2) Представлення напрацювань. 

Запитання до учасників: 

- Коли смуток є гріхом? 

- Про яких засмучених щасливих говорить Ісус? 

3) Попросіть учасників обрати зі списку один привід для смутку та написати 

короткого листа-підтримку людині, яка таке переживає. 

4) Представлення напрацювань та обговорення. 

 

 

Вправа 2 «Перелік ресурсів»  

Необхідні матеріали: маленькі кольорові папірці для записів, ручки для кожного 
учасника, мішечок/коробочка. 

1) Обговоріть з учасниками, хто такі засмучені та в яких випадках смуток є 

гріхом. 

2) Роздайте необхідні матеріали (кожному учаснику по 5 папірців). 

3) Запропонуйте скласти свій список ресурсів (перелік того, що допомагає у 

складних життєвих ситуаціях - 5 пунктів), записавши кожен на окремому папірці (5 хв). 

4) Складіть усі папірці у коробочку (мішечок). 

5) Передавайте коробочку по колу, нехай кожен учасник витягає папірець із 

коробочки та коментує ресурс, який записаний на даному папірці (чи користується 

ним? чи допомагає йому такий ресурс? якщо не користується, то чи скористався б у 

майбутньому?). 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Перелік ресурсів» 

Необхідні матеріали: записник, ручка у кожного учасника. 

1) Обговоріть з учасниками, хто такі засмучені та в яких випадках смуток є 

гріхом. 



2) Запропонуйте скласти свій список ресурсів (перелік того, що допомагає у 

складних життєвих ситуаціях) (5 хв). 

3) Представлення напрацювань, обговорення, ділення досвідом (кожен учасник 

коментує список попереднього та зачитує свій). 

 

 


