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В ДОРОЗІ НА СДМ ЛІСАБОН 2023 

 СІЧЕНЬ 2022 

КОНСПЕКТ ДЛЯ УЧАСНИКА 

МІЙ ОБРАЗ БОГА 
 

Ціль зустрічі 
- Ми хочемо роздумувати над тим, як сприймають Бога в наших середовищах. 

- Прагнемо краще пізнати Бога. 

- Хочемо шукати відповіді на питання: Який насправді є Бог? 

- Хочемо усвідомити ким є Бог для мене, для кожного з нас. 
 

 

Слово Боже  (Мт 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. 



 

Ділення в малих групах  

- Що люди у вашому оточенні говорять про Бога? 

- Що говорять ЗМІ про Бога? 

- Що люди у світі думають про Бога? 

- Чи ви згодні з цими думками? 

 

Керигмат 

1. Бог любить Тебе. 

2. Гріх віддаляє Тебе від Бога. 

3. Ісус помер і воскрес, щоб врятувати Тебе від смерті. 

4. Все залежить від Твого вибору. 

 

 

 

Завдання 

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. 

 

Молитва 

Одна таємниця розарію 

 

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. 

 

 

А Ви знали? 

ХХ Всесвітній День Молоді у Кельні в 2005 р. його називають 

«зустріч двох пап». Це було тому, що Папа Іван Павло ІІ призначив 

місце зустрічі, а очолив зустріч  папа Бенедикт XVI. 


