
 

 

 

В ДОРОЗІ НА СДМ ЛІСАБОН 2023 

 
СЕРПЕНЬ 2022 

КОНСПЕКТ ДЛЯ АНІМАТОРА 
 

ДУХ СВЯТИЙ І МИ 

 
Цілі формаційної зустрічі 

1. Ознайомитись з роллю Святого Духа у християнстві. 

2. Усвідомити, наскільки важливим, цінним і необхідним є свідчення і євангелізація. 

3. Дізнатися, як свідчити життям і словом. 
 

План зустрічі 

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

 

1. Молитва на початок. 

Почніть зустріч із молитви до Святого Духа. 

2. Актуалізація  

Давайте згадаємо, про що ми говорили в липні.   

3. Читання Божого Слова (Ді 2, 1-4; 14; 22-23; 32).     

Коли настав день П’ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Раптом з неба долинув шум, наче 

подув бурхливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи. І з’явилися їм поділені язики, наче 

вогняні, й осіли на кожного з них. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими 

мовами, як Дух давав їм промовляти. 

Ставши ж Петро із Одинадцятьма, свій голос підніс та й промовив до них: Мужі юдейські та мешканці 

Єрусалиму! Нехай вам оце стане відоме, і послухайте слів моїх! 

Бог Ісуса Цього воскресив, чого свідки всі ми!  

 
4. Розмова. 

Гра - кожен повинен розповісти цікаву історію про себе (якийсь факт з життя), невідомий решті 



учасників, можна розповісти неправдиву історію.  У кожного в руці по дві гральні карти (червона - 

істинна, чорна — неправдива) після розказаної історії всі вони кладуть картки обличчям вниз.  Коли всі 

готові, відкриваємо картки і кожен, хто правильно вгадав (незалежно від того, була історія правдивою 

чи блефом), отримує очко.  Перемагає той, хто набрав найбільшу кількість очок. 

5. Конференція. 

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

1. Ким є Святий Дух? 

Святий Дух є Третьою особою Святої Трійці.  У теології кажуть, що Він плід любові  Отця і Сина.  Ми знаємо, що 

Божий Дух витав над водами під час Творіння, він завжди був присутній у тих, хто виконував волю Божу 

(наприклад, пророки), і в особливий спосіб був даний Церкві в день П'ятидесятниці.  Ісус говорив, що після його 

смерті Бог пошле до учнів Святого Духа, Утішителя - Заступника, Захисника і Утішителя, і Він змусив їх чекати 

Його особливого приходу в Єрусалимі.  Святого Духа іноді називають забутою Особою Трійці, хоча кожен з нас 

отримав Святого Духа в Хрещенні і був зміцнений Ним під час Миропомазання. 

2. Роль Святого Духа в житті 
 

а) Святий Дух розвиває в нас віру, надію та любов Ніхто не може сказати, що Ісус є Господом без Святого Духа.  

Ваша віра, прагнення Бога, надія і любов, які ви маєте, є Його ділом. 

б) Святий Дух зміцнює та навчає спільноту Церкви та кожного віруючого. Ісус сказав: «Дух Святий навчить вас 

усього» (Йо. 14, 25-26). Святий Дух керував Церквою, коли вона формувалася і продовжує керувати. Отже, навіть 

незважаючи на гріхи членів Церкви, нам не потрібно боятися, бо Церква належить Богові і керується Його Духом.  

Так само кожен із нас, якщо ми триваємо у зв’язку та єдності з Богом і керуємося Божою волею, перебуває під 

опікою  Духа Святого. 

в) Об'являє правду і волю Бога.  

Святий Дух показує нам Божу волю через свої натхнення і відкриває нам правду про нас, навіть найважчу.  Про 

наш гріх, про те, що в нас вимагає змін, але також, перш за все, правду про те, як Бог сильно любить нас і дає нам 

покликання, місію, незважаючи на наші слабкості. 

г) Сила згори 

Біблія каже, що маючи Святого Духа, ми маємо все, що потрібно, нам нічого боятися і ми як нові люди, наділені 

благодаттю і силою Божою.   

3.   Свідчення - моя історія життя з Богом 

Ісус посилає своїх учнів свідчити.  В першу чергу свідчення — це свідчення того, що гріб порожній.  Це свідчення 

радості, тому що той, хто помер за мої гріхи, викупив мене, врятував мене, він врятував моє життя, я змінився 

завдяки Йому.  Історія кожного з нас є історією світу, тому що Бог увійшов до неї зі своєю любов’ю.  

Усвідомлення Його спасительної присутності у моєму житті та в моєму минулому - це джерело свідчення.  

Завдяки Духу Святому, я можу усвідомити, що цей великий Бог дуже любить мене, маленьку людину і побачити 

Його дію в моєму житті, заново відкрити ці моменти, коли Він дозволив мені відчути Себе.  Папа Франциск 

пригадує першу зустріч учнів з Христом з Євангелія від св. Йоана. Святійший Отець зазначає, що ця пам'ять, 



мабуть, залишилася з ними назавжди, тоді вони віддали йому все, і це, мабуть, було щось надзвичайно цінне, 

бо Андрій одразу сказав про це братові. 

Апостоли ніколи не забували момент, коли Ісус торкнувся їхніх сердець: «Було це близько десятої години» (Йо 

1,39). 

 Папа Франциск "Evangelium Gaudium" 

"Почувши від нього ці слова, обидва учні пішли за Ісусом. Ісус же, обернувшись і побачивши, що вони йдуть за 

Ним, говорить їм: чого ви шукаєте? Вони сказали Йому: Равві [що означає: Учителю]! Де Ти живеш? Говорить їм: 

підіть і побачите. Вони пішли і побачили, де Він живе; і пробули у Нього той день, а було це близько десятої 

години. Одним з тих двох, які чули від Іоана про Ісуса і пішли за Ним, був Андрій, брат Симона-Петра. Він 

спочатку розшукав брата свого Симона і каже йому: ми знайшли Месію, що означає: Христос.  І привів його до 

Ісуса. Ісус же, поглянувши на нього, сказав: ти — Симон, син Іони; ти наречешся Кифа, що означає камінь 

[Петро]." (Йо 1, 37-42) 

Свідчення - це пам'ять про те, що Бог зробив для вас, це ваша історія, свідчення віри розповідає про історію 

вашого життя, в яку ввійшов Бог. Свідчення дуже потрібне, особливо сьогодні люди не хочуть слухати того, хто 

тільки повчає. Папа Франциск сказав, що «нам потрібні свідки, а не вчителі».  Це тому, що людям не просто 

потрібно слухати про віру, вони хочуть її побачити і відчути.  

Вони хочуть бачити таких людей, як вони самі, тих, хто у світі живе Євангеліє та досвідом стосунків з Ісусом, і 

незважаючи на власні слабкості встає, щоб слідувати за Ним! 

Свідчення молоді та мирян є також особливо цінним. Євангелізація - це власне проголошення керигми (про яку 

ми вже дізналися, тобто правди про те, що Бог створив світ з любов;і у відповідь на людський гріх  Він послав 

Сина, який помер і воскрес для нашого спасіння) і свідчення - як керигма реалізується в моєму житті. Ми також 

знаємо з Катехизму Католицької Церкви, що євангелізація «Необхідна для спасіння».  Кожен зрілий християнин, 

який пережив любов Бога, повинен говорити про це, він хоче поділитися цим з любові до ближніх, хоче, щоб 

вони теж спаслися. 

«Поки на світі є одна людина, яка не знає і не любить Ісуса, ти не повинен заспокоїтися". - св. Йоан від Хреста. 

 Господь Бог, посилаючи нас, каже: «Ідіть по всьому світу і проповідуйте усім народам» і гарантує нам, що не 

залишить нас самих і що діяттме силою Святого Духа й підтвердить слова нашого свідчення. 

4. Як проголошувати свідчення 

Найкраще свідчення, яке ми можемо дати,— це наш спосіб життя. Дехто каже, що коли католик не є 

негідником, це вже євангелізація. Святий Франциск Ассізький сказав своїм учням: «Ідіть, проповідуйте 

Євангеліє, при необхідності можна використовувати слова».  Немає кращої євангелізації як токої, коли стаємо 

прикладом, який надихає і дає поживу для роздумів.  Живіть нормальним і красивим водночас життям, щоб 

бути знаком того, що Бог любить і діє, щоб вчиняти так, що інші дивуються, як я це роблю і де я взяв це "щось", 

щоб вони хотіли того ж – це найкрасивіша євангелізація. 

 Свідчення життя – це одне, але ми також покликані проповідувати євангелію словами, через керигму та 

проголошуючи наше свідчення життя людям.  Виходь у світ до тих, хто хоче, а часом і до тих, хто не хоче слухати 

Бога і проголошуй їм Боже спасіння і спасіння в Бозі - це місія кожного зрілого християнина.  Чому наші слова 

важливі? Бо слово в духовному вимірі має силу і проникає до серця на зразок Воплоченого Слова – Ісуса Христа 



і Його Вчення.  Якщо ми наважимось розповідати іншим про Ісуса, є кілька важливих речей, про які слід 

пам’ятати: 

а) Мета євангелізації полягає в тому, щоб привести когось до відносин з Богом, а не до ходіння до Церкви, не 

до моралі чи навіть до переміни життя.  Все це прийде пізніше як наслідок стосунків з Ісусом. 

 б) Ділитися, а не навертати – у євангелізації йдеться не про те, щоб переконати когось або виграти дискусію, 

але сіяти Слово, сіяти його, сподіваючись, що Бог діятиме в чиємусь житті так само, як і в моєму.  Не можна 

зосереджуватися на зовнішніх ефектах і хвилюватися, що хтось не хоче мене вислухати.  Часто ви можете 

виявити, що ваші слова (зерно) матимуть ефект (принесуть плоди) значно пізніше. 

в) Під час євангелізації треба пам’ятати, що свідчити варто перш за все про Бога, а не про себе.  Якщо я хочу 

поділитися з кимось своєю вірою, це того варте. Переконайтеся, що слово «Бог» вживається частіше, ніж слово 

«я», і те, що я говорю, це не красива історія про мене, а розповідь про Бога як Спасителя і слабкого грішника, 

якого Він врятував. 

6. Активізація  

1) Ділення 

 Розвага, яку ми запропонували вам на початку, полягала в тому, щоб запросити вас відкривати іншим деякі 

таємниці - історії зі свого життя. Тепер ми запрошуємо вас коротко поділитися один з одним спогадами про 

момент, коли ви найбільше відчули Божу дію у своєму житті. Свідчення про якийсь ключовий момент у житті 

віри і пізнання Бога, і що це принесло і змінило в вашому житті? 

2) Дискусія 

Ви коли-небудь євангелізували, розповідали комусь про Бога, прагнучи, щоб інша особа теж Його досвідчили?  

Які у вас були труднощі? 

7.  Домашнє завдання. 

Розкажіть комусь про Бога і про те, що Він зробив у вашому житті. 

8. Молитва 

Наприкінці зустрічі ми хотіли б запропонувати вам молитву подяки (хвилина керованого або 

мовчазного поклоніння, коротка керована молитва, молитва з піснею або читання одного з псалмів 

речитативом;  наприклад, Пс 40, 65, 66 або 107). 

 Наприкінці вашої молитви ви зможете відновити АКТ ПРИСВЯЧЕННЯ, який знаходиться на окремому 

аркуші, бо це остання зустріч наприкінці цього навчального року 


