
Тема 1. Історія спасіння і Символ віри 

 

Вправа 1 «Історія спасіння» 

Необхідні матеріали: Додаток 2 (стрілки вирізати), ручки, маркери для кожної 

групи, ватман 1 шт., клей. 

1) Сформуйте 6 групи учасників та роздайте всі необхідні матеріали. 

2) Попросіть кожну із груп записати на своїй стрілці назву події: 1 група – 

сотворення світу та людини, 2 група – обіцянка спасителя, 3 група – народження 

Христа, 4 група – смерть і воскресіння Ісуса Христа, 5 група – зіслання Святого Духа, 6 

група – пришестя у славі (також дані стрілочки можна виділити (обвести) кольором). 

3) Дайте завдання в групах: обговорити та записати на стрілці 5 пунктів «Що 

дана подія означає для людства?» (5-10 хв). 

4) Представлення напрацювань та обговорення.  

5) Після зачитування кожною групою своїх відповідей, стрілочки, приклеюємо 

до ватмана (у верхній частині). Коли всі відповіді озвучені і стрілки наклеєні, у нижній 

частині ватмана напишіть великими літерами «СПАСІННЯ». Наголосіть, що кожна із 

подій є послідовною та веде до однієї мети – спасіння кожної людини.  

Запитання до учасників: 

Чи бачите ви себе у цій історії спасіння? Чому? (Обговорення) 

 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Історія спасіння» 

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

«кімнати». 

2) У кожній групі оберіть представника, який вмикає демонстрацію свого 

екрану, відкривши документ у програмі Word. 

3) Попросіть кожного представника групи записати на своєму документі по 2 

назви події: 1 група – сотворення світу та людини; обіцянка спасителя, 2 група – 

народження Христа; смерть і воскресіння Ісуса Христа, 5 група – зіслання Святого Духа; 

пришестя у славі. 

4) Дайте завдання в групах: обговорити та записати по 5 пунктів «Що дана 

подія означає для людства?» (10 хв) (записує представник групи). 

5) Поверніть учасників у загальну конференцію та спільно обговоріть 

результати з демонстрацією екрану. 

6) Після зачитування кожною групою своїх відповідей. Наголосіть, що кожна 

із подій є послідовною та веде до однієї мети – спасіння кожної людини.  

Запитання до учасників: 

Чи бачите ви себе у цій історії спасіння? Чому? (Обговорення) 

 

 

Вправа 2 «Символ віри» 

Необхідні матеріали: текст «Символу віри» (Додаток 3), аркуші А4,  кольорові 

ручки (маркери) для кожної групи. 

1) Сформуйте 2 групи учасників та роздайте всі необхідні матеріали. 



2) Дайте завдання у групах: згрупувати та підписати тематики артиклів Символу 

віри на аркуші з текстом.  

3) Запропонуйте учасникам нижче під Символом віри записати головні події з 

історії спасіння, які вони знайдуть у тексті. 

4) Представлення напрацювань та обговорення. 

5) Наголосіть на взаємозв’язку Символу віри та історії спасіння. 

Запитання до учасників: 

Чому є важливим християнинові промовляти Символ віри щодня? 

(Обговорення) 

 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Символ віри» 

Необхідні матеріали: текст «Символу віри» (Додаток 3) 

1) Відкрийте Whiteboard у додатку Zoom. 

2) Посеред дошки запишіть «Символ віри» та запропонуйте учасникам 

поміркувати та назвати тематики артиклів Символу віри. Відповіді записуйте під 

написом Символ віри (текст можна вивести на частину екрану – Додаток 3). 

3) Попрацюйте спільно: обговоріть з учасниками, записуючи на дошці головні 

події з історії спасіння, які є у тексті.  

4) Наголосіть на взаємозв’язку Символу віри та історії спасіння. 

Запитання до учасників: 

Чому є важливим християнинові промовляти Символ віри щодня? 

(Обговорення) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

Символ віри 

Вірую в єдиного Бога отця, Вседержителя, творця неба і землі, і всього видимого і 

невидимого.  

І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед 

усіма віками.  

Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, 

єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося.  

Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого 

і Марії Діви, і став чоловіком.  

І був розп’ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований.  

І воскрес у третій день, згідно з Писанням.  

І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця.  

І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця.  

І в Духа Святого, Господа животворящого, що від Отця [і Сина] ісходить, що з Отцем і 

Сином рівнопокланяємий і рівнославимий, що говорив через пророків.  

В єдину, святу, соборну й апостольську церкву.  

Ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів.  

Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. 


