
Тема 2. Боже об’явлення 

 

Вправа 1 «Характеристики Бога» 

Необхідні матеріали: Святе Письмо, ручки, смужки з посиланнями на біблійні 

цитати – (вирізати із Додатка 4) для кожної групи. (Характеристики Бога, написані на 

смужках у 2 колонці Додатка 4 також необхідно роздати групам, щоб ті знайшли 

правильне співвідношення цитата - характеристика). 

 

1) Сформуйте 3 групи учасників та роздайте необхідні матеріали. 

2) Дайте завдання в групах: слідуючи за посиланнями, віднайти у Святому 

Письмі цитати, що розповідають про певні Божі «риси». Необхідно об’єднати папірці із 

посиланнями із папірцями, де записані відповідні Божі характеристики (10-15 хв).  

3) Представлення напрацювань та обговорення.  

Запитання до учасників: 

- Яку із поданих характеристик ви не зрозуміли? 

- Які б ви могли пригадати біблійні історії, де виявлялась та чи інша Божа 

характеристика? 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Характеристики Бога» 

Необхідні матеріали: Святе Письмо, записники та ручки у кожного учасника. 

 

1) Попередньо у документ Word випишіть із Додатка 4 Божі характеристики 

та під час завдання увімкніть демонстрацію екрану із даним документом. 

2) Кожному учаснику продиктуйте по 2-3 посилання (із Додатка 4), слідуючи 

за якими, необхідно віднайти у Святому Письмі цитати, що розповідають про певні 

Божі «риси». Запропонуйте по-черзі прочитати цитати та назвати про яку Божу 

характеристику, із поданих на екрані, йдеться. 

Запитання до учасників: 

- Яку із поданих характеристик ви не зрозуміли? 

- Які б ви могли пригадати біблійні історії, де виявлялась та чи інша Божа 

характеристика? 

 

Вправа 2 «Причини читати Святе Письмо» (метод – «Шкала») 

Необхідні матеріали: маленькі карточки (5 шт. для кожного учасника) та 

маркери для кожного учасника. 

 

1) Роздайте кожному учаснику необхідні матеріали. 

2) Дайте завдання учасникам записати на картках свої причини читати Біблію (5 

причин – 5 карток) (10 хв). 

3) Запропонуйте учасникам спільно по черзі скласти на долівці шкалу причин 

читання Святого Письма (картки з різними причинами складаємо у стовпчик 

(різноманітність), а ті, які повторюються, – в рядочок (динамічність)). (5 хв). 

4) Представлення напрацювань, обговорення, нові пропозиції до списку. 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Причини читати Святе Письмо» 



Необхідні матеріали: записник та ручка у кожного учасника 

 

1) Запропонуйте учасникам записати 5 причин читати Біблію. 

2) Представлення напрацювань. Відповіді записуйте на Whiteboard (текст можна 

вивести на частину екрану). Якщо відповіді повторюються, ставте поряд із записом 

число повторів, таким чином, по завершенні представлення у вас на екрані будуть 

«виставлені бали» (повтори) пріоритетності пунктів. 

3) Обговорення та доповнення списку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 4 

Група 1 

Пс. 25, 8 (Добрий і Праведний) 

2 Кор. 1, 3–4 (Утішитель) 

Рим. 9, 15 (Милосердний) 

Пс. 11, 7 (Справедливий) 

Пс. 145, 18 (Доступний, Близький) 

Пс. 130, 3–4 (Той, хто прощає) 

Євр. 12, 6 (Той, хто виховує) 

Пс. 25, 3 (Той, хто виправдовує надії) 

Як. 4, 6 (Той, хто дає благодать) 

Іс. 12, 2 (Спасіння) 

Група 2 

Єр. 9, 22–23 (Той, кого можна пізнати) 

Пс. 25, 14 (Довірливий) 

2 Пт. 3, 9 (Довготерпеливий) 

Ів. 3, 16 (Люблячий) 

Втор. 6, 4 (Єдиний) 

1 Кор. 10, 13 (Вірний) 

Пс. 121, 7–8 (Сторож душі) 

Пс. 18, 29 (Світло, Податель світла) 

1 Пт. 5, 7 (Дбайливий, Той, хто піклується) 

Іс. 40, 28 (Вічний, Творець) 

Група 3 



Пс. 139, 7–10 (Всюди присутній) 

Пс. 17, 6 (Той, хто вислуховує) 

Пс. 34, 18 (Визволитель від скорбот) 

Мт. 7, 11 (Податель дарів) 

Пс. 102, 27–28 (Незмінний) 

Мт. 5, 48 (Досконалий) 

Пс. 118, 7 (Допомога) 

Пс. 139, 4 (Всезнаючий) 

Ів. 14, 6 (Путь, істина, життя) 

Вих. 20, 5–6 (Ревнивий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


