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 СЕРПЕНЬ 2022 

КОНСПЕКТ ДЛЯ УЧАСНИКА 

ДУХ СВЯТИЙ І МИ 

 

 
Цілі зустрічі 
 

- Ознайомитись з роллю Святого Духа у християнстві. 

- Усвідомити, наскільки важливим, цінним і необхідним є свідчення та 

євангелізація. 

- Дізнатися, як свідчити життям і словом. 

 
 

Слово Боже (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! 



Золоті думки з конференції  
 

-   Історія кожного з нас є історією світу, тому що Бог 

увійшов до неї зі своєю любов’ю.  

- Якщо ми зберігаємо в своєму серці ті моменти, коли 

ми пережили Божу любов, ніщо не зупинить нас у бажанні 

ділитися з іншими нашою вірою. 

 
Апостоли ніколи не забували момент, коли Ісус торкнувся їхніх сердець: «Було 
це близько десятої години» (Йо 1,39). 

 Папа Франциск "Evangelium Gaudium" 
 

Як проголошувати свідчення 

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, а про те, щоб сіяти 

Слово, сіяти його, сподіваючись, що Бог діятиме в чиємусь житті 

так само, як і в моєму.  
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». 

 

 

Домашнє завдання 

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

Перед зустріччю попросіть Бога, щоб вказав вам цю людину, 

моліться перш за все за неї.  

Молитва 

Наприкінці зустрічі ми хотіли б запропонувати вам молитву 

подяки, наприкінці якої ви зможете відновити АКТ ПРИСВЯЧЕННЯ, 

який знаходиться на окремому аркуші. 

 
Цікавий факт про СДМ 
Для СДМ у Кракові розробили офіційний мобільний додаток 
«Пілігрим». Він містив інформацію про парковки, телефони 
надзвичайних служб, програму, інформацію про транспорт і про 
найближчі інформаційні пункти. 
 lisbon.donb 


