
  Ти маєш примирення з Богом? __________________________ 
 
Ти маєш можливість молитись зараз, попросити, щоб Бог примирив 
тебе з Собою, або подякувати за мир, який дарував тобі Господь, і 
який ніхто і ніщо не може у тебе забрати. 
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Словник: 

Примирення означає змінити ворожі стосунки  на дружні 
відносини.  

 
 
 
 
 
 



Чому людина ворогує?  
Щоб дати відповідь на це питання прочитай: 
 
Рим.3:23 бо всі згрішили, і позбавлені Божої слави. 
Рим.5:12 Тому то, як через одного  чоловіка ввійшов до світу гріх, а 
гріхом смерть, так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі 
згрішили. 

 
Познач слово гріх і випишіть, що взнали: 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

______________________________________________________________ 
 
З ким людина почала ворогувати? ___________ 
 
Якова 4:4 (б) Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим  
стається. 
 
 
Що Бог називає гріхом? Підкресли цеслово 
 
Рим.5:19(а) Бо як через непослух одного чоловіка багато-хто стали 
грішними… 
 
 
Подумай, кого ти не слухаєш?  
У яких життєвих обставинах ти не слухаєш?  
 
Що потрібно було зробити Богу, щоб примирити із Собою людину? 
 
Рим.5:8 А Бог доводить Свою любов  до нас тим, що Христос умер за 
нас, коли ми були ще грішниками. 
 
 
Зверни увагу, коли Христос помер за нас? 
_____________________________________________________________ 
 

Чому Христос помер за грішну людину? 
 

Рим.3:25  Його Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру,  
щоб виявити Свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів, 
2Кор.5:19 бо Бог у Христі примирив світ із Собою Самим, не зваживши 
на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. 
 

 
Познач Ісуса Христа та випиши, що відбулося:  
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Цікаво, у 2 посланні до Коринтян 5:19 Павло говорить, що ті 
хто повірили у відпущення гріхів, то Бог поклав у нас слово 
примирення, а що потрібно з ним робити?  Прочитай та 
випиши: 
 
2Кор.5:20 Оце ми як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, 
благаємо замість Христа: примиріться з Богом!  
21 Бо Того, Хто не відав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми 
Божою правдою в Нім! 
 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Давай підведемо підсумок: 
 Що ти зрозумів про Боже примирення? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 


