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КОНСПЕКТ ДЛЯ АНІМАТОРА 

 

 

МІЙ ОБРАЗ БОГА 
 

Ціль формаційної зустрічі 

1. Роздуми над тим, як Бог сприймається в наших середовищах. 

2. Усвідомлення ким для мене є Бог. 

3. Натхнення до особистого пошуку відповіді на питання: «який насправді є Бог?» 

4. Заохотити краще пізнати Бога. 

 

План зустрічі 

Це наша пропозиція – звісно можна модифікувати окремі частини, не змінюючи змісту. Додатково, залежно від часу 
проведення зустрічі, заохочуємо до того, щоб включити до програми Святиу Месу з проповіддю та поклоніння 
Пресвятим Дарам та можливість сповіді. 

 

1. Молитва на початок.  
Молитва своїми словами. Запросіть Святого Духа на зустріч. 

 

2. Читання Божого Слова (Mt 16,13-20). 
Прийшовши в околиці Филипової Кесарії, Ісус спитав своїх учнів: “За кого мають люди Сина 

Чоловічого?” Ті відповіли: “ Одні за Йоана Христителя, інші за Іллю, ще інші за Єремію або одного з 

пророків. ” “ На вашу ж думку ”, – до них каже, – “ хто я?” Озвався Симон Петро і заявляє: “ Ти – 

Христос, Бога живого син.” У відповідь Ісус сказав до нього: “ Щасливий ти, Симоне, сину Йонин, бо 

не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти – Петро (скеля), і що 

я на цій скелі збудую мою Церкву й що пекельні ворота її не подолають. Я дам тобі ключі Небесного 

Царства, і що ти на землі зв'яжеш, те буде зв'язане на небі; і те, що ти на землі розв'яжеш, те буде 

розв'язане й на небі. ” Тоді він наказав учням, щоб вони нікому не казали, що він – Христос. 



3. Конференція. 

Нижче наведено зразок тексту конференції, який можне послужити  натхненням для аніматора. 

1. Ми пізнаємо нових людей, коли хтось нам їх представляє або розповідає про них. Пізніше, коли ми 

познайомилися і поспілкувалися; ми починаємо перевіряти, чи це що їх так описували нам інші, має 

відношення до реальності. Так само з Богом. Спочатку про нього розповідають інші, а потім самі ми 

починаємо перевіряти, ким Він є для нас. Іноді так буває люди роблять помилкові судження, тому варто 

спиратися на свою думку про інших на основі власного досвіду; те саме з Богом. Так, як ми сприймаємо інших, 

впливає на наші стосунки з ними. Як ми дивимось на Бога відбивається  на наших відносини з ним і має  

великий вплив на  наше життя. 

2. Апостоли чули багато слів від інших про Ісуса. Можливо, їх часто запитували, ким є ваш Учитель, за яким ви 

слідуєте; можливо, вони багато говорили про це. Вони говорили про Нього на основі того, як вони самі Його 

сприймали, бо знали Його; їм не треба було спиратися на думку інших. Я запрошую вас відмовитись від 

звичайних шаблонів про Бога,  з якими ви досі зустрічались чи ваше оточення, щоб ви самі почали відкривати 

Бога. Якщо ви вже робите це, я хотів би, щоб ви зміцнилися в цьому на цій дорозі. 

3. В вірі дуже важливим є Керигмат. 

4. Що таке керигма? Це слово походить з грецької і означає «Оголосити», а йдеться про представлення 

християнства «в пігулці». Йдеться про суть нашої віри. Я спробую познайомити вас з цим в пунктах: 

а) Бог любить нас, тому Він створив світ і розмістив нас у ньому. Бог дав нам вільну волю, щоб ми могли 

відповісти на Його любов у свободі. Якщо  б Він нас  запрограмував любити його, це б не було справжньою 

любов’ю, бо любов вимагає свободу вибору. 

б) Як люди, ми зловживали своєю вільною волею і ми відвернулися від Бога, тим самим з'явився в світі гріх, 

який є початком усього поганого (хвороба, смуток,гнів). 

в) Бог неймовірно нас любить, тому не міг дивитись, які ми незграбно боремось зі зло, тому Він послав Свого 

Сина у світ Ісус Христос, який помер на хресті і воскресіння сплатив борг, що ми затягнули на себе своїми 

гріхами. 

г) Однак смерть і воскресіння Ісуса не є кінцем історії. Тепер наша черга! Ми повинні відповісти на благодать, 

яку заслужив  Ісус нам на хресті. Як? Відвернувшись  від наших гріхів! 

ґ) Після того, як Ісус здійснив наше відкуплення, минув час, Його видимої присутності між нами. Проте ми не 

хотів залишити нас безпорадними,тому Він послав нам Святого Духа на допомогу який вчить нас, що добре, а 

що погано, і говорить нам, в якому напрямку ми повинні йти. Святий Дух також об’єднує нас в спільноту, 

включаючи ту, в якій ми тут зібрались. Дух Божий ставить на  наш шлях ближніх, щоб ми не йшли стежками 

віри наодинці. 

 



4. Ділення в малих групах. 

Щоб викликати інтерес учасників до тематики зустрічі, закликаємо вас провести обговорення. Приклади запитань, 

останнє з яких – це риторичне запитання, яке ми хотіли б поставити, попросіть учасників відповісти у письмовій 

формі вдома на це питання. 

 

1. Що люди в твоєму середовищі говорять про Бога? 

2. Що люди думають про Бога у світі? Що говорять у ЗМІ про Бога (складіть список)? Приклади: 
відсутній, суддя, суворий, законодавець, покірний, архаїчний, літній дідусь з довгою бородою). 

3. Чи згодні ви з цими твердженнями? 

4. «Ким для вас є Бог?» - це питання учасники мають мати перед очима протягом усієї зустрічі. 

 

Наприкінці нашого обговорення буде добре порозмовляти на тему де можна знайти інформацію про  

справжнє Обличчя Бога? Є якісь ідеї? (мозковий штурм). (Біблія, свідоцтво життя людей, таїнства, навчання 

Церкви: проповіді, конференції, катехиза). 

 

5. Спільна молитва. 

Таємниця: Віднайдення Ісуса в храмі. 

Роздуми:  

Маріє, важко згубити в сучасному світі сенс подорожі. Ми часто біжимо у своєму життя не знаючи 

цілі. У цьому життєвому марафоні ми часто втрачаємо головне. Віримо, що Ти нас чудово  розумієш, 

бо Ти згубила Ісус, коли ви були з Ним і Йосипом в паломництві в Єрусалимі. Допоможи нам 

зупинись у нашому житті й віднайти найважливіше – Бога. 

 

6. Домашнє завдання. 

Залежно від часу проведення зустрічі цю частину можна виконати як складову зустрічі або як домашнє завдання. 

Пропонуємо учасникам виконати завдання для поглиблення теми , яке допоможе їм у їхній особистій рефлексії. 

Результатом праці учасники зможуть поділитися на початку наступної зустрічі. Деякі завдання вказані на картці 

для учасника. 

1. Прочитай уважно «Лист від Бога».  

2. Подивись на історію свого життя та постарайся знайти такі події, коли ти відчув 

присутність Господа у твоєму житті та Його безмежну Любов до тебе. 

3. Візьми аркуш паперу та напиши свою відповідь як «Лист до Бога». Не поспішайте, 

подумайте добре. 


