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Великі істини в посланні до Римлян

Вступ

Хлопчиків та дівчаток необхідно навчати на основі тих частин Писання, які містять оповідання. 
Але крім того їм необхідно викладати чудові істини, які Бог відкриває нам в посланнях Нового 
Заповіту. Запропоновані уроки – спроба пояснити в простих словах декілька великих доктрин, які 
апостол Павло роз’яснює в посланні до Римлян. Їх можна викладати на гуртках «Добра Звістка», 
в недільних школах, Біблійних гуртках на канікулах, Біблійних таборах, на заняттях груп «Заклик 
юнацтва», здебільшого для старших дітей. Уроки можна викласти протягом 6 тижнів, однак, деякі з 
них можна поділити на 2 частини, якщо вони містять забагато матеріалу для одного заняття.

У кінці посібника ви знайдете коротеньку сценку на тему виправдання. Її можна показати батькам, 
бажано по закінченні циклу під час програми для сьомого заняття.

На початку кожного уроку запропоновано додаткові заходи / діяльність. Вони особливо корисні для 
занять біблійних гуртків на канікулах, в таборах, груп «Заклик юнацтва» та, можливо, в недільній 
школі, якщо є достатньо часу для того, щоб діти змогли прийняти участь у цих заходах. Загальний 
принцип навчання полягає в тому, що учні краще засвоюють істини через діяльність, ніж коли 
пасивно слухають та дивляться.

Я не намагався пояснити все послання до Римлян. Це було б неможливо зробити протягом шести 
коротеньких уроків. Було вибрано декілька важливих тем, які розглядаються в тому ж порядку , що й 
в посланні.

Засудження 1, 2 та 3 частини

Виправдання 4 та 5

Освячення через Святого Духа 7 та 8

Обрання 9, 10 та 11

Тіло Христа (церква) 12

Християнське служіння 13, 15 та 16

В кінці кожного уроку є перелік віршів, використаних в уроці. Необхідно зробити фотокопії для 
кожного учня, щоб вони могли стежити за поясненням Писання.

Перші два уроки – євангелізаційні, а останні чотири спрямовані більше для віруючих дітей. Але й 
такий урок, як, наприклад, останній, на тему Християнського служіння, можна викласти так, щоб 
неспасені діти також отримали користь, а саме допомогти їм зрозуміти, що вони не можуть служити 
Христу, поки не приймуть Його як особистого Спасителя. Коли діти приймуть Христа, зміниться не 
тільки їхнє становище перед Богом, але й їхнє ставлення до інших. Не спасеним дітям також корисно 
знати, що відбувається, коли людина приймає Христа.

Завжди будьте уважними до духовних потреб неспасених дітей вашої групи. Діти повинні знати, що 
ви, вчитель, готові допомогти їм і дати пораду, якщо вони шукають Господа.

На останніх заняттях цього циклу, які в основному спрямовані на християн, ви можете коротко 
пояснити основні істини Євангелії. Викласти їх можна у будь-якій частині програми. Наприклад, 
можна провести короткий предметний урок «Книга без Слів», або проспівати з дітьми пісню на 
євангельську тему. Проспівавши, наприклад, пісню «Біблії я вірю», ви можете сказати:



Великі істини в посланні до Римлян

4

«У цьому класі є хлопчики та дівчатка, які ще не прийняли Христа як особистого Спасителя. У 
Слові Божому, як і в цій пісні, сказано, що лише тих, хто вірою приймає Христа, як особистого 
Спасителя, Бог очищує від гріха і дає їм вічне життя. Можливо ти ще не попросив Божого Сина 
спасти тебе. Чи турбують тебе твої гріхи? Чи бажаєш ти стати спасеним? Можливо ти не зовсім 
розумієш, як це зробити. Тоді я завжди готовий тобі допомогти. Сьогодні після уроку, коли інші 
підуть додому, ти можеш залишитись на своєму місці. Я був би дуже радий особисто пояснити тобі, 
як прийняти Господа Ісуса Христа як особистого Спасителя».

Молюся, щоб ці уроки допомогли вам пояснити дітям «Євангелію Божу... про Сина Його... Ісуса 
Христа, Господа нашого» так, щоб привести їх до спасіння та зміцнити у вірі (посл. до Римлян 1:1, 3, 
11 та 16).

Пол Рід
Відділ Освіти ТЄД Європи
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Урок І
Вирок судді: «Винний»
Писання

У цьому уроці коротко викладено істини, що містяться в 
1 – 3 розділах посл. до Римлян. Вчителю, було б корисно 
прочитати всі три розділи, а особливо уривок 3:9-26, де 
міститься головний висновок.

Центральна істина
(ЦІ) В очах Бога, всезнаючого, праведного Судді, всі ми – 
винні грішники.

Застосування
Для неспасених дітей: (ЦІН) Відвернись від своїх гріхів і прийми 

прощення, яке Бог тобі пропонує.

Для спасених дітей: (ЦІС) Неси Євангелію тим, хто знаходиться 
під осудом.

Вчителю, якщо є можливість, підготуйте для дітей перелік 
молитовних прохань від місіонерів, які працюють серед 
євреїв.

Вірш для запам’ятання
посл. до Римлян 2:16 «Бог, згідно з моїм благовістям, буде судити 

таємні речі людей через Ісуса Христа».

(Для молодших дітей візьміть частину «Бог ... буде судити 
таємні речі людей»).

План уроку
Вступ

Задоволення від цікавої книжки

 Ілюстрація І – 1: «Послання до Римлян» – особлива книга, 
тому що була написана під керівництвом Бога.

 Ілюстрація І – 2: Що відбувається на суді? Бог – праведний 
Суддя людей.

Ілюстрація І – 3: Бог проголошує винними тих, хто не прийняв 
Його Слова. Адже такі люди не знають Бога та 
не поклоняються Йому як Творцеві світу.
 ЦІС

Ілюстрація І – 4: Євреї також винні, тому що не виконали
Боже Слово, яке отримали. ЦІС

Ілюстрація І – 5: Всі завинили перед Богом. ЦІН
Ілюстрація І – 6: Два брати йдуть різними шляхами.

Ілюстрація І – 7: Суддя засуджує свого рідного брата, якого 
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визнано винним у злочині, але сам сплачує 
штраф.

Ілюстрація І – 8: Бог проголошує нас винними, але через 
Христа Сам сплачує покарання. ЦІН

Прикладна діяльність
Сценка. У кінці посібника подано сценарій короткої п’єси, 
яку діти можуть поставити по закінченні циклу уроків. 
До першого заняття зробіть фотокопії сценарію для дітей 
вашої групи. На занятті можна вже почати розподіляти 
ролі для 1, 2 та 3 дій. Вам потрібні: оповідач, Микола, Діма, 
Теодор Борисович, перший міліціонер, другий міліціонер, 
Маргарита Іванівна, секретар суду. Великі ролі дайте 
тим, хто зможе справитись з завданням. На короткі ролі 
призначте сором’язливих та молодших учнів. (Не забудьте, 
що є ще дві важливі ролі для дівчат, їх буде призначено на 
наступному занятті). Продивіться сценку разом з дітьми. 
Заохочуйте їх вже починати вчити свої ролі. Ви можете 
читати сценарій та робити репетиції щотижня. Та окрім 
всього цього, звичайно, продовжуйте пояснювати дітям 
доктрину виправдання.

Питання для повторення
Питання подано в кінці уроку. Їх можна використати 
наприкінці цього або на початку наступного заняття. 
Повторення запропоновано у вигляді кросворду. 
Перемалюйте кросворд на дошку або на великий аркуш 
картону (50 х 70 см). Нехай діти виходять до дошки і 
вписують слова крейдою або фломастером. Ще одна 
пропозиція: можна зробити фотокопії кросворду і роздати 
дітям для самостійного опрацювання або роботи в парах.

Урок
Я сподіваюсь, ви любите читати. Так? Хіба не здорово, коли 
на день народження тобі дарують нову книгу? Ти проглядаєш 
сторінки і бачиш, що це дуже захоплююче пригодницьке 
оповідання. Ти просто не можеш дочекатись того часу, коли 
зручно вмостишся у кріслі та поринеш в гущу пригод! Тож, 
сьогодні на занятті ми почнемо читати чудову книгу з Біблії. Вона 
називається «Послання до Римлян».

Ілюстрація І – 1
Цікаво, чи ти можеш мені сказати, хто написав цю книгу? Добре 
подумай, тому що насправді існує дві відповіді. Так, апостол 
Павло написав її через декілька років після того, як Господь Ісус 
помер, воскрес та повернувся до Неба, тобто приблизно в 57 році 
після Р. Х. Повна назва цієї книги звучить так: «Послання святого 
апостола Павла до Римлян». Слово «послання» означає «лист», 
і апостол Павло написав його християнам у Римі. Можливо, 



7

Великі істини в посланні до Римлян

він написав цього листа з Коринфу під час свого останнього 
перебування там.

Але звідки апостол дізнався, про що писати в листі? На це 
питання існує чудова відповідь: Бог керував ним через Святого 
Духа, щоб все написане було бездоганно вірним. У посланні не 
було помилок. Павло написав на пергаменті саме те, що Бог хотів 
сказати мешканцям Риму, а також і нам. Всі ті, хто писав книги 
Біблії, знаходились під керівництвом Бога. Тому ми говоримо, 
що ті люди були «натхненні Богом» (2посл. Петра 1:21; 2посл. 
до Тимофія 3:16). Ось чому ми називаємо Біблію «Слово Боже». 
Всі інші книжки були написані людьми. Біблія – єдина книга, 
автором якої є Сам Бог. Отже з одного боку, послання до Римлян 
було написане Павлом, але найпрекрасніше те, що цього листа 
написав Сам Бог. Що ж саме Бог говорить нам в цій книжці? Ми 
дізнаємось про це сьогодні та протягом наступних занять.

Ілюстрація І – 2
У перших трьох частинах листа до римських християн Павло, 
який, нагадую, знаходився під керівництвом Святого Духа, 
пояснює, що існує великий суд. Цікаво, чи бачив ти, як на суді 
когось було звинувачено у злочині, може по телебаченню або, 
можливо, ти читав про це? Я впевнений, тобі цей випадок 
знайомий. Ось стоїть людина, яку звинувачено у пограбуванні зі 
зломом або у нападі на когось та крадіжці. До суду запрошують 
декілька людей, які можуть розповісти, що вони бачили або що 
знають про цей злочин. Ці люди називаються свідками. Можливо, 
деякі з них насправді бачили, як звинувачений чинив злочин. У 
суді також є адвокат, який намагається довести, що ця людина 
не чинила злочину. Присутній також і суддя, який повинен 
вирішити, винен підзахисний у злочині чи ні.

Судді – здебільшого гарні, поважні люди, які, вислухавши всі 
докази, представлені суду, та обговоривши їх, приймають мудрі 
рішення. Але іноді судді можуть помилятись і відпускати справді 
винну людину або навпаки, засуджувати невинного, вважаючи, що 
він вчинив жахливий злочин. Судді – люди, і вони не завжди до 
кінця розуміють, що трапилось. В деяких країнах судді жорстокі 
та несправедливі, їм таємно дають хабарі, щоб вони навмисне 
засудили невинну людину.

В посланні до Римлян Павло пояснює, що існує суд набагато 
важливіший ніж будь-який інший, про який ти міг почути у 
телепередачі або прочитати в газетах. А ти знаєш, хто Суддя цього 
суду? Бог. А хто стоїть перед Ним, очікуючи на вирок? Кожен, всі 
люди світу стоять перед Богом.

Проте Бог не такий, як земні судді, що не завжди знають усі 
факти. Бог знає абсолютно все. Він знає, що вчинили ти і я. Немає 
нічого такого, що б ти міг приховати від Нього. Іноді ти можеш 
приховати від вчителя або батьків свій поганий вчинок, але Бог 
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наскрізь бачить твоє серце. Біблія говорить: «Бог, згідно з моїм 
благовістям, буде судити таємні речі людей через Ісуса Христа». 
Це означає, що Бог розгляне вчинки кожної людини, що жила на 
землі. Він розгляне навіть твої таємні вчинки. Ісус Христос матиме 
владу засудити всіх, хто завинив. Бог – бездоганно праведний, 
тому Він не може помилитись. Отже, коли ми стоїмо перед Ним, 
очікуючи на свій вирок, ти і я можемо бути впевненими, що 
рішення Бога завжди істинне та вірне.

Ілюстрація І – 3
Згадаймо людей, що живуть в далеких країнах, наприклад, в 
джунглях Африки. Вони ніколи не чули Слова Божого; можливо, 
вони ніколи не чули навіть про Єдиного Істинного Бога, ніколи не 
ходили до церкви. Ми могли б спитати себе:

Вони хороші люди?

Вони догоджають Богові?

Чи вони зможуть потрапити в Небеса?

Вони грішники чи невинні?

Якщо ми попросимо багатьох людей, що нас оточують, поділитися 
своєю думкою з цього приводу, більшість з них скажуть: 
«Звичайно вони невинні. Адже вони живуть так, як можуть. 
Безсумнівно, Бог не може чекати, що вони будуть поводитись 
краще».

Бог – Творець всього: зірок, моря, неба, гір, дерев, квітів. Коли ми 
розглядаємо всі дива цього великого світу, Бог промовляє до нас 
через них. Він ніби говорить нам: «Розумієш, ти не можеш бачити 
Мене, так? Але ти можеш бачити мої чудові створіння. Дивлячись 
на них, ти можеш зрозуміти, що Я – величний та сильний Бог. І, 
не дивлячись на те, що Я невидимий (ти не можеш бачити Мене), 
ти повинен прославляти Мене (визнати Мою велич). Ти повинен 
хвалити Мене і дякувати за все, що Я зробив». Але людина не 
робить цього (вчителю, попросіть дітей прочитати Рим. 1:21): 
«Пізнавши Бога, не прославляли Його, як Бога, і не дякували, 
але знікчемніли своїми думками, і запаморочилось нерозумне їхнє 
серце».

Це означає, що людина стала гордою і ще далі відійшла від 
Бога. Замість того, щоб поклонятись Величному, Істинному, 
Невидимому Богові, людина зробила дерев’яні та камінні 
зображення тварин і птахів, та називала їх своїми «богами». Тому 
Істинний та Живий Бог говорить, що навіть ті люди винні. Вони 
не мають виправдання за свою неосвіченість та непокору. Вони не 
можуть піти в Небеса такими, які вони є.

Дехто з вас, хлопчики та дівчатка, вже віруючі, і ви по-
справжньому любите Господа. Та хіба не стає боляче, коли ти 
згадуєш тих бідних людей, які ще досі грішать проти Бога? Чи 

Вчителю, попросіть дітей 
прочитати Рим. 2:16.
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ти розумієш, що вони не зможуть увійти до Неба, аж поки не 
почують Євангелії? Правда, було б чудово, якщо б одного дня ти 
став місіонером і поніс їм Боже Слово! Та чи бажаєш ти заради 
Нього піти у незнайоме і чуже для тебе місто або країну? Якщо 
так, то скажи Йому про це. Коли Бог відкриває тобі і мені, 
що люди – винні грішники, відділені від Нього, це повинно 
заохочувати нас робити все, що в наших силах, для того, щоб 
передати їм Євангелію.

Ілюстрація І – 4
Можливо, дехто в Римі, прочитавши листа від апостола 
Павла, думали: «Так, справді, в світі є багато людей, які не 
знають Істинного Бога, але ми, євреї, відрізняємось від них». 
(Прочитайте Рим. 2:17). «Ось ти звешся юдеєм, і спираєшся на 
Закона, і хвалишся Богом». Павло писав про євреїв, які вважали, 
що саме завдяки релігії вони були праведними перед Богом. Юдеї 
говорили: «Ми знаємо Бога і маємо Писання Старого Заповіту. 
Ми невинні та йдемо в Небеса. Бог дуже задоволений нами». А 
що ж говорить про євреїв Бог, Великий, Праведний та Мудрий 
Суддя? Він каже: «Вони також винні». (Прочитайте Рим. 
3:9). «Юдеї й Геллени – усі під гріхом». Чому Бог проголошує 
винними також і євреїв? Тому що вони мають Слово Боже, але не 
виконують його. (Прочитайте Рим. 2:13).
Серед євреїв працюють місіонери, які намагаються пояснити їм, 
що вони можуть стати спасеними, якщо приймуть Господа Ісуса 
як Спасителя. Спасені хлопчики та дівчатка, ви можете допомогти 
нести Євангелію євреям. Ви можете молитись за них та жертвувати 
місіонерам, які працюють серед євреїв. У мене є коротенький 
перелік прохань від таких місіонерів. Якщо ти бажаєш молитись за 
них, підійди до мене після заняття, я дещо розкажу тобі про труд 
місіонерів і дам оцей перелік, щоб ти вдома міг молитись за цю 
важливу працю.

Ілюстрація І – 5
Коли Бог дивиться на цей великий світ, Йому стає дуже прикро 
від того, що чоловіки та жінки, хлопчики та дівчатка не слухають 
Його; вони не зробили те, що потрібно було зробити. Немає 
значення, з якої ти країни – з Бразилії, Мексики, з Китаю, Нігерії, 
Франції або з України. Також немає значення багаті ми чи бідні, 
великі чи малі. Послухайте, що Бог говорить про кожного з нас 
(прочитайте Рим. 3:10,23): «Нема праведного, ані одного». «Всі 
згрішили і позбавлені Божої слави». Це означає, що ми не такі 
чисті та досконалі, якими б Бог хотів нас бачити. В Біблії Господь 
вказав нам правильний шлях життя: любити Його всім серцем, а 
також любити інших, як самих себе. Проте дуже часто ми любимо 
інші речі, наприклад, телевізор, спорт, гроші, або навіть друзів, 
більше, ніж Бога. Ми не завжди любимо інших так, як повинні. Ти 
можеш згадати свої погані вчинки: ненависть, що кипить в тобі до 
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іншого хлопчика або дівчинки; непокору, яку ти виявив до своєї 
мами; брудні думки, що кружляють в твоїй голові. Так, Бог все це 
бачить. Ти знаєш, що Слова Бога – істина. Він проголошує винним 
і тебе, ти також заслуговуєш на покарання. Але Бог не хоче карати 
тебе за твій гріх. Так, Він святий, бездоганний та ненавидить 
гріх, але Він також любить тебе і бажає простити. Бог віддав 
Свого Сина, Господа Ісуса, на смерть за тебе, і сьогодні Він може 
простити тебе, якщо ти відвернешся від своїх гріхів та приймеш 
Христа як особистого Спасителя.

Якщо тебе непокоять твої гріхи, і ти хочеш, щоб Бог простив тебе, 
але не зовсім розумієш, як можна отримати прощення, залишись 
після заняття, коли всі підуть додому. Просто пересядь на перший 
ряд, тоді я побачу, що ти чекаєш на мою допомогу. З великим 
задоволенням я поясню тобі, як ти можеш отримати Боже 
прощення сьогодні.

Але як святий та праведний Бог може простити нас? Дозвольте 
мені пояснити це за допомогою однієї історії, якої немає в Біблії.

Ілюстрація І – 6
Колись жили два брати, яких звали Микола та Діма Матвієві. 
Брати дуже любили один одного і багато грались разом. Вони 
також часто бились, як це буває між братами. Пройшли роки. 
Хлопці виросли та обрали зовсім різні шляхи життя. Діма 
старанно вчився в школі, склав іспити, вступив до університету 
і пізніше став суддею. Він був хорошим справедливим суддею, 
його ім’я було відомим в усій країні. Крім того, Діма також став 
заможнім, побудував гарний будинок, і жив там зі своєю сім’єю.

Микола, його брат, був дуже лінивим. Ніколи не турбувався 
про навчання в школі та провалив іспити. По закінченні школи, 
Микола був таким лінивим та погано вихованим, тому не довго 
затримувався на роботі, на яку встигав влаштуватись. Настав день, 
коли він взагалі не міг влаштуватись, і щоб дістати грошей, почав 
красти. Спочатку хлопець крав дрібні речі, але поступово справи 
погіршувались. Якось Микола вкрав на пошті велику суму грошей 
(500 гривень); але під час слідства Миколу впізнали і через деякий 
час заарештували. Хлопця привели до суду, де і звинуватили у 
злочині.

Ілюстрація І – 7
Миколу ввели до залу суду. Підвівши очі, обвинувачений ледь 
не задихнувся від подиву: у судді він впізнав свого брата Діму. 
Суддя також впізнав Миколу. Дехто з присутніх у залі суду також 
зрозуміли, що суддя та обвинувачений – брати. Звичайно, у обох 
було однакове прізвище – Матвієв. Почувся шепіт: «Що ж тепер 
буде?»

Свідки розповіли, що вони бачили. Міліціонер ознайомив суд із 
доказами, які вони знайшли. Діма, суддя, думав, як йому вчинити: 
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«Це очевидно, Микола винен у цьому злочині. Що мені робити? 
Може відпустити його, тому що він мій брат? Ні, не можу. Я 
суддя, і повинен бути чесним та справедливим. Я повинен карати 
порушників. Може покарати його, як він на те заслуговує? Але 
як я можу заподіяти таке своєму рідному братові, я так люблю 
його?» Присутні чекали на вирок судді. Нарешті суддя звернувся 
до Миколи: «Я проголошую тебе винним. Ти повинен сплатити 
штраф у розмірі 500 гривень або відбути 5 місяців ув’язнення». 
В залі піднявся шепіт, тому що присутні вважали покарання 
суворим. Вони знали, що Микола не міг заплатити таку суму. Але 
суддя підвівся і підійшов до свого брата. Потім витягнув свій 
гаманець і дав судові 500 гривень. Тепер Микола міг бути вільним, 
тому що брат, який так любив його, заплатив штраф за нього.

Бог же зробив набагато більше для нас. У листі до Римлян 
Павло пояснює, як Бог може бути справедливим та праведним, 
засуджуючи наші гріхи, і в той самий час любити нас, даруючи 
прощення. (Прочитайте Рим. 3:26): «...щоб виявити Свою 
праведність за теперішнього часу, щоб бути Йому праведним 
і виправдувати того, хто вірує в Ісуса». Засуджуючи гріх, Бог 
показав, який Він праведний та справедливий. Він і заплатив за 
твої гріхи, коли поклав покарання на Свого Сина, Господа Ісуса. 
Тепер, якщо ти повіриш в Господа Ісуса Христа, Бог проголосить 
тебе праведним в Його очах.

Ілюстрація І – 8
Перш за все про кожного з нас Бог сказав: «Ти бунтівний 
грішник. Ти вчинив багато поганого. Ти порушив Мої закони, які 
Я залишив у Біблії. Ти заслуговуєш на покарання, тобто смерть 
та вічне відділення від Мене». Але Бог Сам поніс це покарання. 
Він віддав Свого улюбленого Сина, Господа Ісуса, на хресну 
смерть за наші гріхи, за твої і мої погані вчинки. Так само, як і 
суддя з оповідання, Бог сплатив жахливе покарання, тому що Він 
дуже любить нас. І тепер завдяки тому, що Господь Ісус повністю 
переніс покарання на хресті, Бог може подарувати нам прощення. 
Тобто Бог зробив для нас приблизно те, що зробив Діма, щоб 
звільнити Миколу, хоч його брат і був злодієм.

Якщо ти ще не відвернувся від своїх гріхів і не навернувся до Бога, 
попроси Його зараз простити тебе і очистити від гріха. Тому 
що «Бог буде судити таємні речі людей». Прийми Господа Ісуса 
як особистого Спасителя, і станеш вільним. Не відкладай цього 
важливого рішення. Пам’ятай, що ти винний перед Богом, і тобі 
необхідне Його прощення. Прийми прощення Бога сьогодні!
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Питання для повторення І уроку.
1. Як звали людину, яка написала послання до Римлян? (3 верт).

2. Що зробив Бог, щоб Павло написав саме те, що Бог хотів 
сказати християнам у Римі? (5 гор).

3. Винні перед Богом мешканці тих країн, де ще ніхто не чув про 
Господа, чи ні? (4 верт).

4. Євреї також винні, бо незважаючи на те, що мали Писання 
Старого Заповіту, вони не ______________ їх. (4 гор).

5. Заверши цей вірш: «Всі _______________ і позбавлені Божої 
слави». (2 верт).

6. Бог – Суддя всього світу. Він мудрий та абсолютно 
________________. (3 гор).

7. Бог – справедливий, але Він також сповнений ___________ 
до нас. (6 верт).

8. Ти чув історію про двох братів. Одного з них звали Діма, а 
другого – ____________. (3 верт).

9. Діма, справедливий суддя, наклав на свого брата Миколу 
дуже важке покарання, але що він зробив потім? Він сплатив 
_________. (2 горизонт).

10. Бог – Суддя всього світу. Яке жахливе покарання Він поніс 
замість нас? Бог віддав Свого Сина на _________ (1 гор). на 
_________ (1 верт)..

Відповіді на питання 1 – 10
По горизонталі:

1 – смерть; 2 – штраф; 3 – справедливий; 4 – виконували; 
5 – надихнув.

По вертикалі:

1 – хресті; 2 – згрішили; 3 – Павло; 4 – винні; 5 – Микола; 
6 – любові.
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Вірші до І уроку
Рим. 1:20 «Бо Його невидиме від створіння світу, 

власне Його вічна сила й Божество, думанням 
про твори стає видиме. Так що нема їм 
виправдання».

Рим. 1:21 «Пізнавши Бога, не прославляли Його, як 
Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми 
думками, і запаморочилось нерозумне їхнє 
серце».

Рим. 2:13 «Бо не слухачі закону справедливі перед 
Богом, але виконавці закону виправдані 
будуть».

Рим. 2:16 «Бог, згідно з моїм благовістям, буде судити 
таємні речі людей через Ісуса Христа».

Рим. 2:17 «Ось ти звешся юдеєм, і спираєшся на Закона, 
і хвалишся Богом».

Рим. 3:9 «То що ж? Маємо перевагу? Ані трохи! Бо ми 
перед тим довели, що юдеї й геллени – усі під 
гріхом».

Рим. 3:10 «Як написано: «Нема праведного ані 
одного».

Рим. 3:23 «Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави».

Рим.3:26 «...щоб виявити Свою правду за теперішнього 
часу, щоб бути Йому праведним і 
виправдувати того, хто вірує в Ісуса».
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Урок ІІ
Суддя проголошує тебе
праведним перед законом
Писання

посл. до Римлян 3:21-5:9.

Центральна істина
(ЦІ) Завдяки тому, що Господь Ісус пролив Свою кров за 
грішників, Бог проголошує праведними всіх, хто повірить у 
Нього.

Застосування
Для неспасених дітей: (ЦІН) Не розраховуй на свої добрі вчинки, 

у своєму спасінні покладайся лише на Христа.

Для спасених дітей: (ЦІС) Дякуй Богові за те, що Він бачить тебе 
чистим та бездоганним, тому що Господь Ісус 
помер за тебе.

Вірш для запам’ятання
посл. до Римлян 5:1 «Виправдавшись вірою, майте мир із Богом 

через Господа нашого Ісуса Христа».

План уроку
Вступ

Повторення історії з уроку І про Діму та Миколу.

Ілюстрація ІІ – 1: Ми не можемо очиститись «ділами Закону».
 ЦІН

Ілюстрація ІІ – 2: Підстава нашого виправдання – пролита кров 
Христа.

Ілюстрація ІІ – 3: Здійснення нашого виправдання – праведність 
Христа, зарахована нам. ЦІС

Ілюстрація ІІ – 4: Засіб нашого виправдання – віра в Христа.
 ЦІН

Ілюстрація ІІ – 5: Біблійний приклад про те, як Авраам отримав 
виправдання, коли повірив Богу.

Ілюстрація ІІ – 6: Історія про Толю, що пливе на надувному 
матраці, який проривається.

Ілюстрація ІІ – 7: Рома йде спасати Толика; Толик бореться, але 
врешті решт довіряється рятівникові; хлопця 
врятовано. ЦІН

Ілюстрація ІІ – 8: Останнє застосування: Ти довірився Богові, 
щоб отримати спасіння? ЦІН



Великі істини в посланні до Римлян

16

Примітка: В посланні до Римлян Павло також розглядає 
тему джерела нашого виправдання. Тим джерелом є милість 
Бога. В даному уроці цей аспект не розглядається окремо, 
щоб не перенапружувати дітей.

Прикладна діяльність
Сценка. Роздайте ролі 4 та 5 дій сценки, Жанна та Марія. 
Продовжуйте читати сценарій та робити репетиції.

Питання для повторення
Питання та інструкції щодо наочного посібника подані в 
кінці цього уроку.

Урок
(Можна показати ілюстрацію І – 7).
Пам’ятаєте історію про двох братів, Діму та Миколу? Що вчинив 
Микола? (Вкрав гроші).
Суддя проголосив його винним чи невинним? (Винним). Вірно! 
Але перед Богом, перед Великим Суддею, ми всі винні, тому що і 
ти і я порушили Його закони.

Уявімо собі, що, почувши вирок заплатити 500 доларів або 
сісти в тюрму, Микола сказав: «Будь ласка, не карайте мене; 
від тепер я буду хорошою людиною». Як думаєте, чи сказав би 
суддя: «Добре, ти вільний»? Звичайно ні. Суддя не міг просто 
відпустити його. Микола порушив закон, і суддя був зобов’язаний 
покарати його за скоєний злочин.

Ілюстрація ІІ – 1
Такі ж справи у тебе і у мене, коли ми стоїмо перед Богом. Адже 
Господь – справедливий Суддя всього світу. Було б невірно, 
якщо Бог просто сказав би грішним людям: «Не має значення, 
що ви вчинили! Просто більше цього не робіть!» Жоден з нас 
в будь-якому випадку не може сказати Богові: «Від тепер я буду 
хорошим; я більше не порушу жодного Твого закону». Ти знаєш, 
чому ми не можемо так сказати? Тому що ти і я маємо грішну 
природу: ми народились з чимось таким в наших серцях, що 
викликає в нас бажання робити погані вчинки; тому незабаром ми 
помічаємо, що знову грішимо проти Бога.

Багато людей вважають, що, чинячи добро, вони можуть отримати 
спасіння від своїх гріхів та бути в Небесах. У своєму листі до 
Римлян Павло говорить, що такі люди намагаються виправдатись 
перед Богом «ділами Закону»: вони прикладають усі зусилля, 
щоб бути хорошими та добрими, дають церкві пожертвування, 
допомагають своїм сусідам, і тому вважають: «Ці добрі вчинки 
виправдають мене перед Богом». Ти так коли-небудь думав? 
Всі ці вчинки і справді дуже хороші. Бог хоче, щоб ми були 
хорошими, добрими, щедрими та ставали в пригоді іншим. Але 
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в Своєму Слові Він говорить нам, що навіть найкраща поведінка 
не позбавить нас від гріхів. Власними зусиллями ми не можемо 
отримати виправдання перед Богом. (Прочитайте Рим. 3:20): 
«Жодне тіло ділами Закону не виправдається перед Ним». Це 
означає, що ніхто не може стати праведним в Божих очах завдяки 
добрим вчинкам та виконанню Божих заповідей.

Ілюстрація ІІ – 2
Пам’ятаєш, як Микола зміг вийти з залу суду вільною людиною? 
Коли хлопець вийшов на вулицю, ніхто не міг сказати йому: «Ти 
не маєш права звідси вийти! Ти повинен сплатити штраф!»

«Ні, – міг би тоді відповісти Микола, – штраф уже сплачено, мені 
не треба ще раз платити». Чому він міг тепер сказати: «Мене не 
можуть покарати за той злочин»? Тому що Діма, суддя, підійшов 
до нього і заплатив за нього штраф, тим самим виправдавши брата 
перед законом.

Завдяки цьому прикладу тепер нам зрозуміло , що означає бути 
звільненим від покарання за свої гріхи. Бог може сказати нам: 
«Тебе виправдано перед Моїм Законом». Ось що означає 
«виправдання». Тобто людину проголошують невинною та 
виправданою перед законом. Як Бог може виправдати нас? 
Відповідь ми знаходимо в Божому Слові (прочитайте Рим. 
5:9): «Спасаємося Ним від гніву тепер, коли кров’ю Його ми 
виправдані». Покарання за твій гріх було сплачено на хресті, 
коли Бог віддав Свого Сина на смерть за тебе. Ти заслуговуєш на 
вічне відділення від Бога. Ціна твого визволення від покарання 
– дорогоцінна кров Господа Ісуса Христа, Його смерть за 
тебе. Ціну було повністю сплачено, тому що Ісус прийняв на 
Себе все покарання за твій гріх. У кінці Божий Син вигукнув: 
«Звершилось», – що буквально означає «все повністю 
сплачено». Завдяки Христу нам більше не треба платити за 
свої гріхи. Якщо ти покладаєшся на Нього, тоді тебе не буде 
покарано ще раз, – тебе вже виправдано. Пам’ятаєш, що це 
означає? (Дозвольте дітям відповісти). Так, Бог проголошує тебе 
невинним, виправданим перед законом, якщо ти покладаєшся на 
Ісуса Христа.

Ілюстрація ІІ – 3
Лише Господь Ісус міг заплатити за нас, тому що тільки Він завжди 
досконало дотримувався Божого Закону, чинив добро, завжди 
любив Бога та інших, Його слова та думки завжди були чистими 
та праведними. Всі інші згрішили та завинили перед Богом. Ніхто 
інший не міг заплатити за нас. Господь Ісус завжди виконував 
Божі заповіді, і тепер, якщо ти довіришся Божому Синові, Його 
досконалість буде зарахована тобі. Тобто Бог бачитиме нас 
такими, ніби ми жили досконалим життям Господа Ісуса. Коли 
Бог дивиться на нас, Він не бачить наших гріхів. Він бачить лише 
досконалі вчинки, які зробив Ісус. Павло пише про Авраама 
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(прочитайте Рим. 4:22): «Залічено це йому в праведність». 
Це означає, що Бог вважав Авраама досконалим та праведним. 
Ось що відбувається з нами, коли ми довіряємось Господу Ісусу 
Христу.

Та коли Бог виправдовує нас, це не означає, що наше життя стає 
чистим та досконалим. (На наступному уроці ми побачимо, як Бог 
змінює нас). Так само, як і суддя не робить людину хорошою; він 
лише говорить, що вона виправдана перед законом, невинна. Коли 
Бог виправдовує нас, нам зараховується досконала праведність 
Господа Ісуса. Якщо ти віруючий, то повинен прославляти Господа 
за те, що, дивлячись на тебе, Він бачить тебе таким, ніби ти 
прожив досконалим життям Ісуса Христа. Чи ти дякував Йому за 
це? Зроби це прямо зараз в своєму серці!

Ілюстрація ІІ – 4
Та чи означає це, що кожен піде в небеса? Може Бог вирішив, що 
всі люди отримали прощення, тому що Ісус помер на хресті? Чи 
кожного «виправдано» перед Богом? Як ви вважаєте? (Вчителю, 
дозвольте дітям відповісти). Ні, не всі отримали прощення, не 
всі люди на шляху до Небес. Лише ті, хто вірою прийняв Божий 
подарунок прощення. (Прочитайте Рим. 3:28): «Людина 
виправдується вірою, – без діл Закону». Що це означає? Щоб 
отримати прощення гріхів, ти повинен повністю довіритись 
Христу. Сам ти нічого не можеш зробити для свого виправдання. 
В деякій мірі це подібне до становища Миколи. Він знав, що 
заслуговує на покарання; він знав, що не може заплатити штраф, і 
тому з вдячністю прийняв подарунок – 500 доларів, який заплатив 
його суддя, щоб звільнити обвинуваченого. Прагнучи порятунку, 
Микола розраховував на допомогу від свого брата.

Так само і тобі необхідно прийти до Господа Ісуса і сказати: 
«Я не можу зробити себе праведним перед Тобою; я не можу 
позбавитися своїх власних гріхів. Навіть якщо б я намагався з усіх 
сил чинити добро, я впевнений, що і цього було б недостатньо. 
Але я знаю, що Ісус помер, приймаючи на Себе покарання за мої 
погані вчинки. Дякую Тобі за це. Я приймаю від Тебе подарунок 
спасіння».

Ілюстрація ІІ – 5
За часів апостола Павла, деякі люди не могли зрозуміти, як Бог 
міг просто так прощати грішників, не примушуючи їх робити 
натомість добрі вчинки, або платити гроші, або чимось іншим 
догоджати Богові. Тому апостол написав у цьому листі: «Згадайте 
про Авраама, як він був виправданий», – тобто як Авраам став 
праведним перед Богом. Патріарх жив за багато сотень років 
до приходу Господа Ісуса Христа на землю. Бог покликав його 
залишити рідне місто Ур і дав обітницю, що настане день, коли 
Авраам матиме багато дітей та багато власної землі. Авраам 
повірив Богові та вирушив у дорогу. Тоді у нього не було ні 
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дому, ні землі, він навіть не мав сина. Авраам постарів. Він був 
добрим, але, як і всі ми, він грішив. Не раз він говорив неправду та 
обманював людей, з якими зустрічався. Одного разу, наприклад, 
Авраам сказав царю Єгипту, що Сара не дружина йому, а сестра.

Проте Бог вважав Авраама праведним в Своїх очах. Як це 
могло бути? (Прочитайте Рим. 4:3): «Увірував Авраам Богові, 
і це йому залічено в праведність». Тобто, Авраам повірив усім 
Божим обітницям, Словам, і саме через це Бог проголосив 
його праведним. Господь не вважав його винним у гріхах: Він 
виправдав його.

Давайте прочитаємо послання до Римлян 5:1: «Виправдавшись 
вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа». 
«Виправдавшись» означає, що Бог вважає тебе праведним та 
добрим. Це відбувається тоді, коли ти покладаєш свою віру на 
Господа Ісуса Христа.

Ілюстрація ІІ – 6
Хочу розповісти ще одну історію, яка, сподіваюсь, допоможе вам 
більше зрозуміти, що означає бути виправданим вірою.

Толик проводив канікули на березі моря. Він чудово відпочивав. 
Адже щодня сонечко світило, і хлопець міг досхочу купатись у 
морі. Більш за все йому подобалось брати з собою у воду надувний 
матрац і відпливати далеко від прибою. Там, на глибині, було дуже 
спокійно. Хлопець лежав на спині, дивлячись у небо, а матрац 
легко гойдався на хвилях.

Та одного дня сталось щось жахливе. Матрац, на якому лежав 
Толя, почав випускати повітря, і незабаром вже не міг більше 
тримати його на поверхні води. Хлопець потрапив у справжню 
біду, адже він дуже погано плавав. «Допоможіть, – закричав 
він, – допоможіть! Тону!» Рятівник Роман, який з берега уважно 
стежив за людьми, що купались у морі, відразу побачив, що Толя 
у небезпеці. Прислухавшись, він почув слабкий голос хлопця, 
що кликав на допомогу. Рома вмить скинув свої окуляри, побіг 
до берега та пірнув у воду. Рятівник швидко доплив до бідного 
Толика, який відчайдушно боровся за своє життя.

Ілюстрація ІІ – 7
Лишень Рома порівнявся з хлопцем, як той почав брикатись 
ногами та махати руками, намагаючись допомогти рятівникові 
витягти його на берег. 

- Ні! – закричав Роман. – Ти лише ускладнюєш ситуацію, мені 
важко так спасти твоє життя. Довірся мені й лежи спокійно. Я 
витягну тебе на берег.

Толик зробив, як було сказано. А великий сильний рятівник 
перевернувся на спину і, тримаючи хлопця за голову, поплив до 
берега. Роману неодноразово доводилось рятувати людям життя, 
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тому він точно знав, що треба робити. Незабаром вони досягли 
мілини, де можна було доторкнутись до дна. Рома підняв Толика, 
який був вже без сил, і виніс його на теплий пісок. Важко дихаючи, 
Толик лежав на сонці та думав: «Як прекрасно, що я вже на березі 
у повній безпеці!»

Подібно до цього Господь хоче, щоб ми довірились Йому, щоб 
мали віру в Нього. (Прочитайте Рим. 4:5): «А тому, хто не 
виконує, але вірує в Того, Хто виправдовує нечестивого, віра 
його порахується в праведність». Це означає, що ми не повинні 
намагатись спасти себе; нам необхідно довіритись Господу Ісусу, 
щоб Він виправдав нас перед Богом. Толик довірився великому, 
сильному рятівникові, тому що не міг врятувати себе. Ми також не 
можемо спасти себе від гріхів. Крім того, намагаючись зробити це, 
ми не дозволяємо Богові спасти нас. Пам’ятаєте, як спроби Толика 
допомогти Ромі лише ускладнювали ситуацію.

Ілюстрація ІІ – 8
Та Господь Ісус зробив для нас набагато більше, ніж рятівник 
для хлопця. Так, Рома хоробро ризикував своїм життям, щоб 
врятувати життя Толі. Та коли Господь Ісус Христос прийшов на 
землю, щоб врятувати нас, Він знав, що повинен померти. Божий 
Син добровільно віддав за нас Своє життя.

Бог зробив для нас набагато більше ніж Діма, суддя, зробив для 
свого брата. Господь Ісус не сплатив за нас штраф в 500 гривень, 
але поніс жахливе покарання: Він помер заради тебе і мене. 
Довіряючись Йому, ми маємо «мир із Богом через Господа 
нашого Ісуса Христа» (Рим. 5:1). У нас є цей мир з Богом, тому 
що ми отримали прощення гріхів; ми маємо мир, тому що стали 
праведними перед Богом, тому що отримали спасіння та знаємо, 
що йдемо в Небеса.

А ти довірився Христу як Господу і Спасителю? Чи ти маєш мир з 
Богом? Він хоче, щоб ти повірив в Нього сьогодні. Відвернись від 
своїх гріхів та попроси Бога простити тебе і зробити Своїм дитям.

Питання для повторення уроку ІІ.
Скористайтесь розрізною головоломкою, що подана в кінці 
альбому. Вона і буде вашим наочним посібником. Зворотню 
сторону головоломки підготуйте для роботи з фланелеграфом 
та розріжте на 8 частин. Якщо дитина правильно відповідає 
на питання, вона може розмістити частинку головоломки на 
фланелеграфі.

1. Поясни, що в Біблії означає слово «виправдати». 
(Проголосити людину невинною, виправданою перед 
законом).

2. Сьогодні на уроці ми побачили невірний засіб, за допомогою 
якого люди намагаються виправдати себе перед Богом. В чому 
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полягає цей засіб? (Виконання Закону, тобто спроби робити 
добрі вчинки, щоб спасти себе).

3. В посл. до Римлян 5:9 написано, що ми «виправдані» 
кров’ю Ісуса. Можете пояснити, що це означає? (Коли Ісус, 
помираючи на хресті, пролив Свою кров, за наш гріх було 
повністю сплачено).

4. В посл. до Римлян 5:1 написано, що ми «виправдані вірою». 
Чи можете пояснити цей вислів? (Те, що зробив Ісус, лише 
тоді застосовується до нас, коли ми довіряємось Йому, тобто 
по вірі).

5а. Ми дізнались, що одна людина часів Старого Заповіту була 
«виправдана», тому що повірила Богу. Хто то був? (Авраам).

5б. Яке місто Бог покликав його залишити? (Ур).

6. Яким Божим обітницям повірив Авраам? (Він матиме багато 
нащадків та власну країну).

7. Як Толик показав, що повністю довірився рятівникові? (Він 
перестав боротися і дав Ромі можливість врятувати його).

8. Чим рятівник нагадує нам Господа Ісуса? (Він сильний та може 
спасти; він вже спас багато людей; він за власним бажанням 
жертвував собою заради порятунку інших).

Вірші до уроку ІІ
Рим. 3:20 «Бо жодне тіло ділами Закону не 

виправдається перед Ним, – Законом бо гріх 
пізнається».

Рим. 3:28 «Отож, ми визнаємо, що людина 
виправдується вірою, – без діл Закону».

Рим. 4:3 Що бо Писання говорить? «Увірував Авраам 
Богові, і це йому залічено в праведність».

Рим. 4:5 «А тому, хто не виконує, але вірує в Того, Хто 
виправдує нечестивого, віра його порахується 
в праведність».

Рим. 4:22 «Тому й залічено це йому в праведність».

Рим. 5:1 «Отож, виправдавшись вірою, майте мир із 
Богом через Господа нашого Ісуса Христа».

Рим. 5:9 «Тож тим більше спасемося Ним від гніву 
тепер, коли кров’ю Його ми виправдані».
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Урок ІІІ
Найкращий друг
Писання

Посл. до Римлян 6-8, особливо восьмий розділ.

Центральна істина
Святий Дух живе в кожному з християн, щоб зміцняти та 
допомагати їм.

Застосування:
Для спасених дітей (ЦІС): Покладайся на Нього, щоб Він дав тобі 

перемогу над гріхом та сатаною, і щоб забрав 
твої сумніви та страх.

Для неспасених дітей (ЦІН): Послухай, що промовляє Святий 
Дух, і прийди до Христа.

Відповідно до загальної побудови послання до Римлян, цей 
урок більше розповідає про християнське життя, ніж про 
шлях спасіння. Для неспасених дітей ви можете викласти 
Євангелію в першій частині програми до біблійного уроку, 
засновуючи істини на віршах з посл. до Римлян, що подані 
нижче. Діти можуть також підкреслити вірші в своїх Бібліях, 
якщо мають їх, і написати ці слова поруч з посиланнями, 
щоб краще запам’ятати:

Рим. 3:23 Наша потреба

Рим. 5:8 Єдиний Спаситель

Рим. 6:23 Божий подарунок

Рим. 10:13 Що робити

Вірш для запам’ятання
Повторення посл. до Римлян 5:1

План уроку
Вступ

Коротеньке повторення історії про Діму, суддю, та про його 
брата Миколу.

Ілюстрація ІІІ – 1: Микола дякує Дімі

Ілюстрація ІІІ – 2: Ми повинні віддячувати Богові, допомагаючи 
батькам та слухаючи їх.

Ілюстрація ІІІ – 3: Святий Дух допомагає нам виконувати Божі 
заповіді (Рим. 8:4); приклад Наталки. ЦІС

Ілюстрація ІІІ – 4: Сатана намагається примусити християн 
сумніватись, але Святий Дух запевняє нас, що 
ми діти Божі (Рим. 8:16).
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Ілюстрація ІІІ – 5: Щоб дати нам впевненість, Святий Дух 
використовує Божі обіцянки та наше змінене 
життя; приклад Наталки ЦІС

Ілюстрація ІІІ – 6: Святий Дух керує нами, коли ми приймаємо 
рішення (Рим. 8:14).

Ілюстрація ІІІ – 7: Він керує нами через Біблію та молитву, через 
інших християн, та наповнюючи Своїм миром 
наші серця.

Ілюстрація ІІІ – 8: Святий Дух допомагає нам правильно 
молитись (Рим. 8:26). Він показує неспасеним 
їхні гріхи, щоб привести їх до Христа. ЦІН

Прикладна діяльність
а. Дайте кожній дитині аркуш паперу розкреслений, як 

вказано нижче. (Можна приготувати зразок і зробити 
фотокопії). Попросіть дитину намалювати три малюнка 
про те, як вона може проявити свою любов до Господа 
вдома, в школі, в стосунках з друзями. Ця робота 
придатна і для ненавернених учнів. Така діяльність 
пояснить їм, якими мають бути наслідки навернення та 
підготує до покаяння.

Якщо Бог виправдав нас, ми повинні показувати Йому нашу 
любов та вдячність.

Вдома У школі З друзями

б. Продовжуйте вивчати сценку та проводити репетиції.



25

Великі істини в посланні до Римлян

Урок
Пам’ятаєте історію про Діму та Миколу? (Покажіть  Ілюстрація І 
– 7. Заради тих, кого не було на попередніх уроках, дозвольте дітям 
коротенько розповісти історію). Давайте послухаємо, що було далі 
з нашими двома друзями.

Ілюстрація ІІІ – 1
Після суду Діма запросив свого брата до дому на обід. Тільки но 
вони приїхали та сіли у вітальні, як Микола повів бесіду. Як ви 
гадаєте, що він сказав? Я запропоную вам два варіанти. Який з них 
ви вважатимете вірним?

Отже, перший варіант:

- Дімо, так добре з твого боку, що ти заплатив за мене штраф, 
але не чекай, що я не буду більше красти. Дозволь мені прожити 
своє життя так, як я хочу, а ти живи так, як подобається тобі. Я 
робитиму зі своїм життям те, що мені заманеться.

Другий варіант:

- Дімо, я такий вдячний, що ти сплатив за мене штраф. Знаю, що 
не заслужив на це, але я не зміг би заплатити. Щиро дякую тобі. 
Від тепер я хочу жити так, щоб не соромити тебе.

Вірним є другий варіант. Микола продовжував:

- Дімо, я ніколи не зможу відплатити тобі, але можливо, час від 
часу я міг би приходити і мити твою машину або косити твій 
газон. Дозволиш мені це робити? Я просто хочу показати, як 
високо ціную твою доброту, навіть не дивлячись на те, що ніколи 
не зможу віддати тобі грошей.

Я знаю, що в цьому класі є декілька хлопчиків та дівчаток, які вже 
в Божій сім’ї. Ти довірився Ісусу Христу як особистому Господу 
і Спасителю. Бог зробив для тебе набагато більше, ніж Діма для 
Миколи, тому що Бог віддав Свого єдиного Сина на смерть за твої 
гріхи. Що ти повинен робити зараз, усвідомлюючи, яку велику 
ціну Христос заплатив за тебе?

Ілюстрація ІІІ – 2
Зараз я покажу вам дві можливості. Яка з них стосується істинних 
християн? Перша можливість:

«Господи Ісусе, дякую Тобі за те, що Ти прийняв жахливе 
покарання за мої гріхи. Від тепер і надалі я хочу догоджати Тобі. 
Допоможи мені вдома, в школі, і де б я не був, показувати, що 
люблю Тебе та дуже вдячний Тобі».

Друга можливість:

«Господи Ісусе, як добре бути християнином. Мені

подобається ходити до недільної школи, у мене є хороші друзі. Але 
чи насправді я повинен робити те, що мені говорять батьки? Це 
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важко, тому що я бажаю робити те, що я хочу».

Сподіваюсь, ви поводитесь не так, як у другому прикладі. Давайте 
поміркуємо над цими двома ілюстраціями. Як ви гадаєте, що 
відбувається? Який  Ілюстрація зображує поведінку справжнього 
християнина: дитина, що накриває на стіл, чи дитина, що грається 
на вулиці і робить вигляд, нібито не чує, як кличе мати?

Бути християнином – дуже чудова і захоплююча річ, але не завжди 
легка. В дійсності це справжня битва. У нас є жахливий ворог, 
сатана, який зробить все можливе, щоб примусити нас згрішити 
та засмутити Господа Ісуса, не дивлячись на те, що ми Божі діти. 
У нас дуже могутній ворог, який бореться проти нас, але кожний 
християнин має могутнішого Помічника, який живе в ньому 
(або в ній), щоб допомагати не грішити. Знаєте, Хто це? Давайте 
прочитаємо посл. до Римлян 8:9, де про нашого Помічника 
згадується три рази: «А ви не в тілі, але в Дусі, бо Дух Божий 
живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його». Як 
Його названо? У вірші записано аж три імені: Дух, Дух Христа, 
Дух Божий. Взагалі ми називаємо Його Святим Духом. Він Бог 
та живе у кожному з християн, у кожній людині, яка прийняла 
Ісуса Христа як особистого Господа і Спасителя. Якщо ти повірив 
в Нього як у свого Спасителя, Святий Дух живе в тобі і дає сили 
в боротьбі проти диявола! Сьогодні в посланні до Римлян ми 
причитаємо про чотири величезні справи, які Святий Дух хоче і 
може зробити в житті кожної Божої дитини.

Ілюстрація ІІІ – 3
Перш за все Він допомагає нам дотримуватись Божих Заповідей. В 
посл. до Римлян 8:4 ми читаємо: «Щоб виконалось виправдання 
Закону на нас, що ходимо не за тілом, а за Духом». Трохи 
важко зрозуміти, але це означає, що коли Святий Дух керує 
нашим життям, ми виконуємо Божі Заповіді. Так само, як на 
попередньому малюнку (на короткий час покажіть  ілюстрацію 
2). Він дає нам силу слухатись наших батьків та долати спокуси 
диявола.

Наталці було 10 років. Рік тому в біблійному таборі вона 
попросила Ісуса Христа стати її Господом та Спасителем. Часто, 
коли вона приходила зі школи, мама просила її сходити в магазин 
купити деякі продукти. До того, як Наталка стала християнкою, 
вона частенько залишала трохи грошей від здачі для себе, а решту 
клала у мамчин гаманець. Мати ніколи не рахувала грошей і не 
знала, що донька краде. Але тепер дівчинка покаялась та хотіла 
догоджати Господу Ісусу. Наталка не бажала більше грішити, хоч 
іноді вона все ще спокушалась повернутись до старої звички. Хто 
нагадував їй Божу заповідь «не кради», і Хто давав їй силу не 
грішити? Так, Святий Дух!

Ввечері, виконавши домашнє завдання, Наталка іноді йшла до 
своєї подруги. Коли мати запитала її: «Куди ти йдеш?» – донька 

Запропонуйте комусь із 
дітей прочитати вірш.

Попросіть дитину 
старшого віку прочитати 
біблійний вірш.
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готова була сказати: «Я йду до Слави, щоб вона допомогла мені з 
домашнім завданням». Тоді мати дозволила б їй піти і залишатись 
у подруги стільки, скільки потрібно. Але голос всередині нагадав 
їй Божу заповідь: «Не обманюй інших», – і Наталка сказала 
правду: «Я хочу трохи пограти зі Славою. Добре?» Мати не 
дозволила їй залишатись дуже довго, як, наприклад, у випадку 
з домашнім завданням. Але тепер дівчинка знала, що повинна 
говорити правду. Хто допомагав їй? Так, Святий Дух. Якщо ти 
християнин, ти можеш попросити Святого Духа допомогти також 
і тобі виконувати Божі заповіді. Якщо ти довіришся Йому, Він 
дасть тобі силу.

Ілюстрація ІІІ – 4
Іноді християни сумніваються, чи справді вони діти Божі. 
Виникають такі питання: «Чи я насправді Божа дитина? Чи живе 
в мені Господь Ісус Христос? Якщо я помру, чи піду я в Небо?» 
Диявол хоче, щоб ми сумнівались у тому, що справді є Божими 
дітьми. До кого ти звертаєшся, якщо у тебе такі сумніви? Якщо 
Господь Ісус Христос – твій Спаситель, то дуже близько поруч з 
тобою Хтось є. Він допомагає тобі. Хто це? Давайте прочитаємо 
посл. до Римлян 8:16: «Сам Цей Дух свідчить разом із духом 
нашим, що ми – діти Божі». Тобто, якщо ти дитина Божа, Святий 
Дух підбадьорює тебе і наповнює твоє серце миром, запевняючи, 
що ти справді є членом Божої сім’ї. Це не фізичний голос, який ти 
чуєш вухами, то голос з глибини. Десь глибоко всередині Він дає 
тобі знати, що ти належиш Йому. Святий Дух дає силу догоджати 
Богові, але й також запевняє тебе, що ти – Божа дитина, якщо ти 
довірився Господу Ісусу.

Ілюстрація ІІІ – 5
Як Святий Дух запевняє тебе, що ти Божа дитина? Він робить це 
двома засобами: через обіцянки Божого Слова та через те, як Він 
змінює твоє життя. Давайте поясню вам, як це відбувалось в житті 
Наталки.

Кожної середи опівдні Наталка ходила на гурток «Добра 
Звістка». Він проводився у будинку, що знаходився за два 
квартали від місця, де мешкала дівчинка. Наталя також поїхала 
до біблійного табору, і там сталось щось дуже чудове в її житті: 
Наталка помолилась Ісусу Христу і попросила Його стати 
її особистим Господом та Спасителем. Проте диявол іноді 
примушував Наталку сумніватись. Дівчинка питала себе, чи 
вона справді стала спасеною і буде в небесах. Вона подумала, що 
вчитель гуртку «Добра Звістка» міг би допомогти їй вирішити це 
питання. Отже, одного дня дівчинка залишилась після заняття та 
поділилась своєю проблемою з вчителькою, Марією Іванівною.

- Іноді я не впевнена, чи Господь Ісус справді живе в мені, – 
сказала вона.

Марія Іванівна пояснила:

Попросіть дитину 
старшого віку прочитати 
біблійний вірш.
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- Наталко, пам’ятаєш табір минулого року, коли ти попросила 
Господа Ісуса стати твоїм Спасителем? Пам’ятаєш вірш, який ти 
прочитала того дня у своїй Біблії: «Кожен, хто покличе Господнє 
Ім’я, буде спасений» (Рим. 10:13)? Коли ти молилась, ти просила 
Господа простити твої гріхи та керувати твоїм життям?

- Так, – відповіла дівчинка, – я попросила Ісуса спасти мене. Я 
зробила це від щирого серця.

Вчителька вела далі:

- У вірші є обіцянка Господа: якщо ти покличеш Його Ім’я, Він 
спасе тебе. Отже, як ти гадаєш, що Він зробив?

- Він спас мене.

- А як ти можеш бути впевненою в цьому? – запитала Марія 
Іванівна.

Наталка задумалась. Тоді вчителька пояснила:

- Ти можеш бути впевненою завдяки Божій обітниці. Ще одну 
чудову обітницю записано в посланні до Євреїв 13:5, де Бог 
говорить: «Я ніколи не залишу тебе».

- І ще одне, – продовжувала Марія Іванівна, – з минулого року 
твоя поведінка по-справжньому змінилась. Поступово ти стала 
добрішою, більш покірною, а також більш уважною на уроці. Мені 
це говорить про те, що Господь Ісус Христос – твій Спаситель.

Коли Наталка згадала Господню обіцянку та зміни в житті, її серце 
сповнилось радістю та миром. Але не підбадьорення вчительки 
зіграло головну роль. Знаєте, Хто допомагав дівчинці впевнитись 
у тому, що вона Боже дитя? Так, Святий Дух, Який промовляв у 
її серці. Він може зробити це і для тебе. Коли виникають сумніви, 
згадай той час, коли ти попросив Господа Ісуса спасти тебе. Згадай 
Його обітницю спасти тебе і бути з тобою. Також згадай маленькі 
зміни в твоєму житті. Святий Дух допоможе тобі подолати 
сумніви та страх. Це частина Його роботи. Довірся Йому, і Він 
зробить це для тебе.

Ілюстрація ІІІ – 6
Наталці важко було приймати навіть прості рішення, наприклад, 
які черевики взути, або кого запросити на день народження. 
Розмірковуючи над важливими рішеннями, які приймали її старші 
подруги, і які вона сама повинна буде приймати через декілька 
років, дівчинка дивувалась: як вона зможе робити це? Та одного 
разу на гуртку «Добра Звістка» Марія Іванівна пояснила, що 
Святий Дух бажає допомагати також приймати рішення.

Святий Дух підказує нам, що робити. Це третя справа, яку Він 
робить у нашому житті. (Пам’ятаєте перші дві?) Щодня Святий 
Дух показує нам, що вірно, а що – ні; Він допомагає пізнавати і 
виконувати Божу волю день за днем. «Бо всі, хто водиться Духом 
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Божим, вони сини Божі». Святий Дух бажає вести нас стежкою, 
що Бог приготував для нашого життя. Наприклад, через декілька 
років, звідки ти дізнаєшся, які предмети вивчати, а які – ні? Звідки 
ти будеш знати, яких друзів обирати? Або яку вибрати професію? 
Можливо, Бог хоче, щоб ти був місіонером, проповідником або 
євангелістом. Як ти пізнаєш Божу волю щодо свого життя? В 
усьому цьому Святий Дух може керувати тобою, допомагати тобі 
приймати мудрі рішення. Я впевнений, що у тебе зараз виникло 
питання: «Але як Святий Дух керує нами?»

Ілюстрація ІІІ – 7
(Накрийте ілюстрацію двома аркушами картону і потім 
прибирайте по черзі під час викладання).
Найчастіше Він керує нами через Біблію та молитву. Це 
найважливіший метод. Коли ти читаєш Боже Слово і просиш 
Його спрямовувати тебе, Святий Дух допомагає зрозуміти, яких 
дій Бог чекає від тебе. Іноді Він показуватиме тобі особливу 
обіцянку в Біблії або наказ, який Він хоче, щоб ти знав та 
виконував. В Псалмі 119:105 ми читаємо: « Для моєї ноги Твоє 
Слово – світильник, то світло для стежки моєї».

Є ще один засіб, за допомогою якого ми можемо дізнатись про те, 
що Бог чекає від нас. Це мир, спокій, який Святий Дух посилає 
у наші серця. В посл. до Колосян 3:15 написано: «Нехай мир 
Божий панує у ваших серцях». Святий Дух дає Свій мир, який 
ніби «рефері» у наших серцях. Знаєте, що робить рефері, чи не 
так? Він свистить, коли хтось порушує правила. Якщо християнин 
чинить щось проти Божої волі, Божий мир в його серці буде 
порушено. Коли ж ти чиниш Божу волю, ти матимеш мир, навіть 
якщо ця справа важка.

Святий Дух керує нами також через інших християн. В 1 посл. 
Петра 5:5 записано, що молодші віруючі повинні слухати тих, 
хто доросліше і має більше досвіду в християнському житті. Твої 
вчителі у недільній школі та на гуртку «Добра Звістка» дадуть 
тобі добру пораду щодо Божої волі в твоєму житті. Якщо у тебе 
віруючі батьки, вони можуть допомогти тобі приймати рішення 
відносно Божої волі. Не бійся питати їх. Інші християни бажають 
допомогти тобі йти тим шляхом, який Бог приготував для твого 
життя.

Ілюстрація ІІІ – 8
Отже ми згадали три великі справи, які Святий Дух робить для 
віруючого. (Пам’ятаєте їх?)

Та ще є одна чудова справа, яку Святий Дух виконує в житті 
християн. Давайте прочитаємо посл. до Римлян 8:26 і 
подивимось, що саме: «Так само ж і Дух допомагає нам у наших 
немочах; бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить, 
але Сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями». Вам 

Попросіть когось з дітей 
прочитати Рим. 8:14

Нехай хто-небудь з дітей 
прочитає Рим. 8:26.
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зрозуміло, про що ми зараз прочитали? Бог говорить, що Святий 
Дух допомагає нам молитись. Він молиться за нас Богу і допомагає 
нам правильно молитись. Святий Дух може керувати нами в 
тому, щоб ми молились про належне, тому що Він живе в Нас. 
Святий Дух може допомагати нам приходити до Бога в молитві 
зі справжнім благоговінням та покорою. Він може допомогти 
нам повірити, що Бог виконає те, про що ми просимо. Яке велике 
благословіння, що Святий Дух молиться за нас і допомагає нам 
молитись. Попроси Його навчати тебе молитись краще.

Яким чудовим Другом та Помічником є Святий Дух! Чи ти 
дякуєш Богові за те, що Він живе в твоєму серці? Дозволь Йому 
виконувати в твоєму житті Його чудові справи, про які ми 
говорили сьогодні. Намагайся не ображати Його та не чинити 
гріха.

Чи торкається Святий Дух також і сердець тих хлопчиків та 
дівчаток, які ще не довірились Ісусу Христу як особистому 
Господу і Спасителю? Як ви гадаєте? Так, торкається! Він вказує 
на те, що ти грішний, і дає бажання прийти до Ісуса. Якщо Він 
торкається тебе, промовляє до тебе, прислухайся до Нього та 
прийди до Христа сьогодні! Бог обіцяє: «Кожен, хто покличе 
Господнє Ім’я, буде спасений» (Рим. 10:13).

Питання для повторення уроку ІІІ.
1. Що хотів зробити Микола, щоб показати свою вдячність 

Дімі? (Помити його машину).

2. Згадайте три речі, які ми можемо робити на знак вдячності 
Господу за те, що Він нас спас. (Слухатись батьків, бути чесним 
у школі, допомагати нашим друзям).

3. Кожен спасений хлопчик та дівчинка має сильного ворога, 
але ще сильнішого Друга та Помічника. Хто вони? (Сатана – 
ворог; Святий Дух – Друг).

4. Хто такий Святий Дух, і де Він живе? (Святий Дух – Бог; Він 
живе у кожному з християн).

5. Якими вчинками Наталка показала, що Святий Дух 
допомагає їй виконувати Божі заповіді? (Вона не крала з 
маминого гаманця та сказала правду, коли йшла до подруги).

6. Коли спасена дівчинка або хлопчик має сумніви, чи справді 
він Божа дитина, як Святий Дух допомагає позбутись цих 
сумнівів? (За допомогою обітниць з Божого Слова та через 
змінене життя). 

7. В прийнятті яких рішень Святий Дух допомагає нам? (В 
прийнятті різних рішень – важливих та незначних).

8. Як Він керує нами? (Через Біблію та молитву; через інших 
християн, та наповнюючи наші серця Божим миром).
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9. Яку ще справу Святий Дух виконує в житті християн? 
(Останнє, про що ми говорили). (Він допомагає нам 
молитись).

10. Чи працює Святий Дух в серцях неспасених хлопчиків та 
дівчат? Якщо так, то яким чином? (Так; Він показує їм на гріхи 
та дає бажання прийти до Христа).

Вірші до уроку ІІІ
Рим. 8:4 «Щоб виконалось виправдання Закону на нас, 

що ходимо не за тілом, а за духом».

Рим. 8:9 «А ви не в тілі, але в Дусі, бо Дух Божий живе 
в вас. А коли хто не має Христового Духа, той 
не Його».

Рим. 8:14 «Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони 
сини Божі».

Рим. 8:16 «Сам Цей Дух свідчить разом із духом нашим, 
що ми – діти Божі».

Рим 8:26 «Так само ж і Дух допомагає нам у 
наших немочах; бо ми не знаємо, про що 
маємо молитись, як належить, але Сам 
Дух заступається за нас невимовними 
зітханнями».
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Урок ІV
Божий вибраний народ
Писання

посл. до Римлян 9-11

Центральна істина
Сьогодні Божий вибраний народ – це всі ті, хто вірить в 
Господа Ісуса Христа, не залежно чи то євреї чи погани.

Застосування
Для неспасених дітей (ЦІН): Попроси Господа Ісуса Христа 

спасти тебе.

Для спасених дітей (ЦІС): Дякуй Богові за те, що Він спас тебе, і 
тепер ти належиш до Його вибраного народу.

Вірш для запам’ятання
посл. до Римлян 10:13 «Кожен, хто покличе Господнє Ім’я, буде 

спасений».

План уроку
Ілюстрація ІV – 1: Вступ: Під час Другої Світової війни було 

вбито багато євреїв. З ласки Божої євреїв було 
обрано стати Божим особливим народом.
 ЦІ

Ілюстрація ІV – 2: Бог вибрав євреїв, щоб вони написали Біблію.

Ілюстрація ІV – 3: Бог обрав євреїв, щоб вони стали родом,
з якого вийде Спаситель світу.

Ілюстрація ІV – 4: Господь Ісус Христос прийшов спасти євреїв
і не євреїв. ЦІН

 Євреї відмовились від Спасителя і намагались 
здобути спасіння своїми вчинками.

Ілюстрація ІV – 5: Садівник прищеплює гілки дикої оливи до 
дерева, яке не приносить доброї оливи.

Ілюстрація ІV – 6: Ми, не євреї, але спасені. Ми були 
«прищеплені» з Божої ласки. ЦІС

Ілюстрація ІV – 7: Бог «знову прищеплює» євреїв, які 
покладають свою надію на Господа Ісуса 
Христа.

Ілюстрація ІV – 8: Будь вдячний Богові та молись за те, щоб євреї 
стали спасеними. ЦІС

Прикладна діяльність
а. Дивіться поради щодо молитви наприкінці уроку.

б. Ви можете трохи більше пояснити учням про щеплення. 
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Діти можуть допомогти зробити «V»-образний надріз 
на гілці і покласти у надріз паросток іншого дерева. 
Можна зробити косий надріз, якщо так вам буде легше. 
Потім місце з’єднання необхідно закрити корою та 
обв’язати мотузкою.

Примітка: Щеплення – майже мистецтво, і ваш 
новий паросток може не прижитись, але принаймні ви 
проілюструєте принципи щеплення.

Урок
Ілюстрація ІV – 1
Дехто з вас, ті, що трохи старші, вже читали історії про останню 
Світову війну або дивились програми по телебаченню. Всі 
війни жахливі, тому що гинуть люди; під час бомбардувань гине 
багато жінок та дітей. Та одна з найжахливіших подій останньої 
Світової війни, – винищення невинних євреїв: чоловіків та жінок, 
хлопчиків та дівчат.

Хто такі євреї? На передостанньому уроці я розповідав вам про 
першого єврея, який жив на землі; його звали Авраам. Пам’ятаєте, 
як Бог покликав його залишити своє місто Ур та довіритись 
Богові, і Він дасть йому нову землю та велику сім’ю? У Авраама 
був син, якого звали Ісак та онук на ймення Яків. У Якова було 12 
синів, отже численність євреїв зростала. Сьогодні мільйони євреїв 
живуть в багатьох країнах та особливо в Ізраїлі.

Чому Бог обрав саме євреїв стати Його народом? Він зробив це 
не тому, що їх було дуже багато: коли Бог обирав єврейський 
народ, на землі жив лише один єврей – Авраам. Бог вибрав євреїв 
і не тому, що вони були найкращим або найсильнішим народом 
на землі. Він зробив це зі Своєї милості. Ось чому в посл. до 
Римлян 9:15 написано: «Помилую, кого хочу помилувати, і 
змилосерджуся, над ким хочу змилосердитись». Бог виявляє 
милосердя тим, кого Сам обирає, і добре ставиться до тих, хто не 
заслуговує на це. Євреї не заслужили таку Божу милість. Авраам, 
Ісак, Яків та всі його діти були грішними людьми, як ти і я.

Ілюстрація ІV – 2
Але у Бога було особливе завдання для єврейського народу. В посл. 
до Римлян 3:2 ми читаємо, що саме євреям було довірене Боже 
Слово. Це означає, що на них було покладено відповідальність 
– безпомилково записати Божі Слова. Тому різними засобами 
Бог промовляв до окремих людей з єврейського народу, і вони 
записували Його Слова. Так книга за книгою, була написана 
Біблія, яку ми зараз маємо.

Мойсей – людина з єврейського народу. Він вислухав все, що 
сказав Бог, та написав перші 5 книг Біблії. Цар Давид також був 
євреєм, який слухав Бога та написав багато Псалмів. Пророк 

Попросіть дитину 
прочитати Рим 9:15.
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Даниїл теж з обраного Богом народу. Матвій, що написав першу 
Євангелію, теж єврей. Євреєм був і Павло. Як щиро ми повинні 
дякувати Богові за роботу, яку виконали єврейські письменники 
за допомогою Бога. Вони дозволили Богові керувати ними у 
написанні цієї дорогоцінної книги, Біблії, щоб ми могли мати 
точні слова Бога.

Ілюстрація ІV – 3
Бог мав ще одну мету, обираючи єврейський народ (їх ще іноді 
називають «юдеями»). Він вибрав цих людей, щоб через них 
прийшов Спаситель світу. «Їхні й отці, і від них же тілом Христос, 
що Він над усіма Бог, благословенний, навіки» (Рим. 9:5). За 
тисячі років до народження Господа Ісуса Бог пообіцяв, що 
настане час, коли Він пошле Спасителя. Навіть ще до того, як 
жили Авраам, Мойсей, або Давид, Бог дав цю обіцянку. Минуло 
багато років. Можливо, люди вже думали, що Спаситель ніколи 
не прийде. Сильні вороги нападали на єврейський народ, та іноді 
здавалось, ніби євреїв стерто з обличчя землі. Та Бог захищав їх, 
тому що Він обрав цей народ, щоб з нього вийшов Спаситель.

Нарешті у Віфлеємі народився Ісус, і його поклали в ясла у хліві. 
Ви знаєте, що Ісус народився в сім’ї євреїв? Марія, мати Ісуса 
Христа, була єврейкою. Йосиф, якому Бог дав завдання виховати 
Ісуса, також був з єврейського народу. Навіть Сам Ісус був євреєм, 
хоч, звичайно, в той самий час Він був Божим Сином.

Ілюстрація ІV – 4
Господь Ісус народився не лише для того, щоб стати Спасителем 
євреїв. Він – Спаситель всього людства. Божий Син прийшов 
спасти людей зі всіх країн світу. Але дуже сумно, що євреї 
не зрозуміли та не прийняли Божий чудовий план спасіння. 
Ви знаєте, що це був за план, чи не так? Давайте прочитаємо 
про нього в посланні до Римлян 10:12, 13 (попросіть дитину 
прочитати): «Бо немає різниці поміж юдеєм та гелленом, бо той 
же Господь є Господом усіх, багатий для всіх, хто кличе Його. Бо 
кожен, хто покличе Господнє Ім’я, буде спасений». Ми отримуємо 
спасіння, коли кличемо Ім’я Господа та просимо Його спасти нас 
від гріха. Ми не можемо врятувати себе самі, але довіряємось Ісусу 
Христу та просимо, щоб Він став нашим Господом і Спасителем. 
Лише Він може забрати наші гріхи і зробити нас Божими дітьми.

А ти вже покликав Ім’я Господа; ти вже попросив Ісуса спасти 
тебе від твоїх гріхів? Ти можеш зробити це сьогодні. Бог обіцяє: 
«Кожен, хто покличе Господнє Ім’я, буде спасений». Поклич 
Його сьогодні.

Якщо ти вже зробив це, але нікому ще не розповів, або якщо ти 
бажаєш спастись, але не знаєш, що треба зробити, будь ласка, 
залишись на своєму місці після заняття. Якщо я побачу, що ти 
залишився, то підійду до тебе, і ми поговоримо про те, що означає 
покликати Ім’я Господа.

Попросіть одну дитину 
прочитати Рим. 9:5.
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Але євреї не прийняли цей чудовий план спасіння. В посланні 
до Римлян 9:32 ми читаємо (попросіть дитину прочитати): 
«(Вони) шукали (спасіння) не з віри, але якби з учинків Закону». 
Євреї вважали, що самі повинні прокладати шлях до небес. Вони 
думали, що Бог прийме їх, якщо вони виконають усі заповіді. 
Звичайно, жодна людина не може досконало дотриматись Божих 
заповідей, і тому євреї не можуть отримати спасіння таким чином. 
Вони відмовились від Господа Ісуса. Пам’ятаєте, як вони вбили 
Його на хресті. Богові було дуже сумно дивитись на те, як Його 
обраний народ відкидає Його Сина. Але через те, що єврейський 
народ не прийняв Господа Ісуса, Бог обрав людей, які повірять в 
Нього та полюблять Його. Цікаво, хто ці люди?

Ілюстрація ІV – 5
В посланні до Римлян Павло порівнює Бога з садівником, який 
доглядає за плодовими деревами.

Садівник мав гарне оливне дерево, яке повинно було родити 
багато гарних чорних олив. Римляни використовували оливи у 
салатах, а коли ці плоди м’яли, вони виділяли оливкову олію, яка 
використовувалась для приготування їжі та печива. Отже оливне 
дерево було справді дуже корисним.

Оливне дерево нагадує нам Божий народ, євреїв. Вони були 
дуже дорогоцінними для Бога, так само, як оливне дерево для 
садівника. Та це дерево не давало таких плодів, на які чекав 
садівник, так само, як євреї не довірились Господу Ісусу Христу, 
вони не зробили того, чого чекав від них Бог. Отже садівник 
відрізав багато гілок. Так само і Бог позбавив євреїв Своєї уваги. 
Потім садівник зробив дещо незвичайне. Він пішов до лісу, 
знайшов дике оливне дерево, зрізав декілька гілок дикої оливи 
та встромив їх у отвори доброго оливного дерева, де раніше 
були старі гілки. Тоді він перев’язав місце з’єднання корою та 
шматочками мотузки, і незабаром нові оливні гілки почали рости, 
отримуючи їжу через стовбур та коріння старої оливи. Тобто 
садівник зробив «щеплення».

Ілюстрація ІV – 6
Що Бог хоче сказати нам через цю ілюстрацію? Позбавляючи 
євреїв Своєї уваги, /як садівник відрізав та викинув деякі гілки/, 
Він обрав інший народ, який «прищепив» на місце євреїв. Бог 
обрав їх зі Своєї милості; ті люди зовсім не заслужили на таку 
честь. Та Бог любив їх і назвав Своїм власним народом.

Хто ці люди, яких цього разу обрав Бог? «Отже скажеш: Галузки 
відломилися, щоб я прищепився». (Рим. 11:19). Це всі ті, хто 
вірить в Ісуса Христа як в свого Господа і Спасителя. Ти і я, ми, як 
гілки дикої оливи, що були «прищеплені» до стовбура, щоб стати 
частиною Його особливого «дерева». Немає значення, француз 
ти чи англієць, росіянин чи українець; якщо ти віриш в Господа 
Ісуса Христа, ти – частина Божого народу.

Попросіть одну дитину 
прочитати Рим. 11:19.
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Чи ти можеш вихвалятись тим, що Бог обрав тебе стати Його 
дитям (якщо ти, ніби гілка Його особливого дерева)? «Не 
вихваляйся перед галузками» (Рим. 11:18). Ні, звичайно ні! Ми 
повинні усвідомлювати, що не заслужили на Боже обрання. Ми не 
заслужили на те, щоб Господь Ісус помер за нас. Ми не заслужили 
на те, щоб почути Євангелію. Лише з Божої ласки ми мали змогу 
повірити в Господа Ісуса Христа та стати спасеними, і таким 
чином стали частиною Божого народу.

Ілюстрація ІV – 7
Чи це означає, що Бог не має тепер часу для євреїв? Безсумнівно 
ні. Бог все ще любить їх і бажає, щоб вони прийшли до Нього, 
покладаючи свою надію на Господа Ісуса Христа. Давайте 
прочитаємо послання до Римлян 11:23, 24 (попросіть дитину 
прочитати ці вірші): «Та й вони, коли не зостануться в 
невірстві, прищепляться, бо має Бог силу їх знову прищепити. 
Бо коли ти відтятий з оливки, дикої з природи, і проти природи 
защеплений до доброї оливки, то скільки ж більше ті, що 
природні, прищепляться до своєї власної оливки?» Розумієте 
ці вірші? Хто це: «галузки», які Бог може знову прищепити до 
дерева? Єврейський народ, коли вони повірять в Господа Ісуса 
Христа. Сьогодні є багато місіонерів, які працюють серед євреїв 
по всьому світові, тобто несуть їм Євангелію. Це дуже важка 
праця, тому що багато євреїв не приймуть Євангелії та не повірять 
в те, що Господь Ісус – Божий Син, посланий з небес, щоб стати 
Спасителем євреїв та всього людства.

Проте деякі євреї приймають Ісуса Христа, коли чують Євангелію. 
Вони, ніби оливні гілки, які знову прищеплені до дерева, стають 
частиною Божого обраного народу, в якому є євреї, а також 
люди інших національностей. Ми віримо, що одного дня перед 
поверненням Господа Ісуса у славі, багато євреїв повірять в Нього. 
Хіба це не чудово!

Ілюстрація ІV – 8
Що Бог хоче, щоб ми зробили для єврейського народу? Ми 
повинні дякувати Богові за те, що через них ми могли отримати 
Біблію, за те, що через євреїв у світ прийшов Господь Ісус Христос. 
Ми ніколи не повинні ставитись до євреїв з презирством, а 
навпаки – цінити та любити їх заради Христа.

Є ще одна дуже важлива справа, яку ми повинні робити. Давайте 
прочитаємо послання до Римлян 10:1 і подивимось, що робив 
апостол Павло, і яких дій Бог чекає від нас (хтось читає цей вірш): 
«Браття, бажання мого серця й молитва до Бога за Ізраїля на 
спасіння». Ми повинні палко, від щирого серця, молитись за 
євреїв, щоб вони отримали спасіння.

В кінці сьогоднішнього уроку я хотів би попросити чотирьох з вас, 
тих, хто любить Господа, помолитись:

Попросіть дитину 
прочитати Рим. 11:18.
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1. Подякувати Богові за євреїв, за те, що через них ми отримали 
Біблію, та що через них у світ народився Господь Ісус Христос.

2. Подякувати за те, що ті з нас, хто отримав спасіння, стали 
частиною особливого Божого народу (як гілки, прищеплені до 
оливного дерева).

3. Помолитись за євреїв, щоб ще багато з них могли повірити в 
Господа Ісуса Христа як Спасителя, та отримати спасіння.

4. Помолитись за місіонерів, які працюють серед єврейського 
народу, щоб Бог допоміг їм продовжувати нести Євангелію, 
навіть якщо дуже мало людей бажають слухати її.

Питання для повторення уроку ІV.
1. Хто був першим євреєм? (Авраам).

2. Як звали його сина та онука, з яких бере початок єврейський 
народ? (Ісак та Яків).

3. З ласки Своєї Бог обрав євреїв стати Його особливим 
народом. Що означає «ласка»? (Милість або доброта по 
відношенню до тих, хто не заслуговує на це).

4. У Бога було два дуже важливих завдання для обраного Ним 
народу – євреїв. Яким було одне з них? (Написати Біблію).

5. Інше? (Стати народом, через який прийде Спаситель).

6. Від якого чудового плану спасіння відвернулись багато євреїв? 
(Отримати спасіння по вірі, покладаючись на Ісуса, а не 
завдяки вчинками).

7. Коли євреї відвернулись від Бога та Господа Ісуса, Бог обрав 
інший особливий народ. Кого? (Тих, хто вірить в Ісуса Христа 
як в Господа і Спасителя).

8. У прикладі оливного дерева, хто мається на увазі під гілками, 
які було відрізано? (Євреї, які не повірили в Ісуса Христа).

9. Після цього було прищеплено гілки дикої оливи. Кого вони 
зображують? (Тих, хто не належить до єврейського народу, але 
вірить в Ісуса Христа).

10. Чому ми не можемо вихвалятись, якщо Бог обрав нас стати 
Його особливим народом? (Ми не заслужили на те, щоб 
Бог обрав нас, щоб Ісус помер за нас, щоб хтось приніс нам 
Євангелію, щоб Бог дав нам віру).

11. а. Чи Бог забув про євреїв? (Ні).

 б. Яких дій Він чекає від них? (Довіритись Ісусу Христу).

12. Яку дуже важливу справу ми можемо робити для єврейського 
народу? (Молитись за них).
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Вірші до уроку ІV
Рим. 9:5 «Їхні й отці, і від них же тілом Христос, що 

Він над усіма Бог, благословенний, навіки, 
амінь».

Рим. 9:15 «Бо Він каже Мойсеєві: Помилую, кого хочу 
помилувати, і змилосерджуся, над ким хочу 
змилосердитись».

Рим. 9:32 «Чому? Бо шукали не з віри, але якби з 
учинків Закону; вони бо спіткнулись об камінь 
спотикання».

Рим. 10:1 «Браття, бажання мого серця й молитва до 
Бога за Ізраїля на спасіння».

Рим. 10:12, 13 «Бо нема різниці поміж юдеєм та гелленом, 
бо той же Господь є Господом усіх, багатий для 
всіх, хто кличе Його. Бо ’кожен, хто покличе 
Господнє Ім’я, буде спасений».

Рим. 11:18 «Не вихваляйся перед галузками».

Рим. 11:19 «Отже скажеш: Галузки відломилися, щоб я 
прищепився».

Рим. 11:23, 24 «Та й вони, коли не зостануться в невірстві, 
прищепляться, бо має Бог силу їх знов 
прищепити. Бо коли ти відтятий з оливки, 
дикої з природи, і проти природи защеплений 
до доброї оливки, то скільки ж більше ті, що 
природні, прищепляться до своєї власної 
оливки?»
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Урок V
Тіло Христа
Писання

посл. до Римлян 12:1-13

Додаткові уривки
посл. до Колосян 1:18, 19; посл. до Ефесян 4:7-16; 1 посл. до 
Коринтян 12:1-31.

Центральна істина

Кожен християнин, як частка тіла Христа, має дар(и), щоб 
служити Богові та іншим.

Застосування
Для спасених дітей (ЦІС): Дякуй Богові за дар(и), які Він дав 

тобі. Віддай себе повністю Йому, щоб Він 
через тебе здійснив Свою волю. Запитуй Бога, 
яких дій Він чекає від тебе.

Вірш для запам’ятання
посл. до Римлян 12:5 «Багато нас є одне тіло в Христі».

План уроку
Вступ

Як зберігати здоров’я

Ілюстрація V – 1 Атлет – наші тіла чудово створені Богом. 
Кожен віруючий є часткою тіла Христа, 
церкви (Рим. 12:4, 5). ЦІ

Ілюстрація V – 2 Голова тіла спрямовує, контролює та дає 
накази. Голова тіла церкви – Христос (Кол. 
1:18). Він керує, спрямовує та дає накази 
віруючим в основному через Своє Слово.

Ілюстрація V – 3 Кожна частина тіла має особливі здібності та 
обов’язки. Бог дав тобі особливі здібності та 
конкретне особливе завдання. ЦІ

Ілюстрація V – 4 Дар «вчителя» (Рим. 12:7) Дар «євангеліста» 
(Еф. 4:11). ЦІС

Ілюстрація V – 5 Дар «служіння» (Рим. 12:7). Дар 
«управління» (Рим. 12:8). Дар 
«пожертвування» (Рим. 12:8).

Ілюстрація V – 6 Приклад пана Торнеу з даром пожертвування.

Ілюстрація V – 7 Спасені діти також мають дари. Василь 
Петрович розмовляє з Пилипом, Максимом 
та з Любою. Дар «потішання» або 
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підбадьорення (Рим. 12:8). Дар «проявлення 
милосердя» (Рим. 12:8). Дар «віри» (1 Кор. 
12:9).

Ілюстрація V – 8 Бог хоче, щоб ми віддали свої тіла як живі 
жертви для Нього (Рим. 12:1). ЦІС Він не 
хоче, щоб ми вихвалялись (Рим. 12:3). Запитай 
Бога, яких дій Він чекає від тебе.  ЦІС

Прикладна діяльність
Пісня: «Все віддам я для Ісуса...»

Гра: (Використайте в першій частині програми, як вільний 
вступ до уроку). З паперу або картону виріжте основні 
частини для двох «тіл»: голова, 2 ока, 2 вуха, рот, тулуб, 2 
руки та 2 ноги. Клас необхідно поділити на дві команди, 
а кожному члену команди дати частину тіла. Потім кожен 
по черзі з зав’язаними очима виходить до дошки та 
прикріпляє свою частину булавкою. Команда, у якої вийде 
краще «тіло», перемогла. Ніхто не повинен підказувати 
або скеровувати дії дитини, яка підходить до дошки. Крім 
того гравець не повинен нащупувати руками місце, де 
прикріпити частинку.

Час молитви (після уроку): Оберіть трьох дітей, які вже 
прийняли Христа. Дайте їм наступні теми та попросіть 
помолитися у групі:

- подяка Богові за те, що кожен з нас є важливим в тілі 
Христа;

- подяка Богові за те, що кожен християнин має особливе 
завдання та здібності, дані Богом, щоб виконати 
завдання;

- попросити Бога допомогти нам мало-по-малу дізнатись, 
в чому полягає наше завдання, та які дари ми маємо; 
знаючи це ми можемо послужити Богові та іншим.

Гра для повторення
(Питання подано в кінці уроку).

Поділіть клас на дві групи, кожна з яких повинна обрати 
капітана. Капітани отримують по одному чистому аркушу 
паперу або картону та фломастеру. Попросіть їх намалювати 
ваше обличчя (воно може бути кумедним). Коли один з 
членів команди правильно відповідає на запитання, капітан 
може намалювати частину обличчя: голову, очі, ніс, рот, 
вуха. Команда, яка перша завершить малювати обличчя, 
перемогла.
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Урок
Цікаво, яким видом спорту ви займаєтесь. Хто з вас грає у футбол? 
Регбі? Баскетбол? Теніс? Хто займається плаванням? Чудово! Чому 
займатись спортом дуже важливо? Так, на це є декілька причин. 
Одна з них – зберігати наші тіла підтягнутими та здоровими.

Ілюстрація V – 1
Ти коли-небудь спостерігав за відомим атлетом? Коли він біжить 
до фінішної лінії, всі суглоби працюють досконало: лікті, коліна, 
зап’ястки та шия; всі м’язи виконують свою роботу, пересуваючи 
кінцівки – руки та ноги. Наші тіла створені Богом чудово: мозок 
керує всім тілом; серце перекачує кров по артеріях та венах; кожна 
окрема частка нашого тіла корисна та необхідна.

Подивимось, чи ви зрозумієте, про що йдеться в 2 віршах з 
послання до Римлян 12:4, 5: «Бо як в однім тілі маємо багато 
членів, а всі члени мають не однакове діяння (або роботу), так 
багато нас є одне тіло в Христі, а зосібна ми один одному члени». 
Що це означає? Бог нам говорить, що всі ті, хто любить Господа 
Ісуса, разом складають ніби досконале тіло. Не таке тіло, яке 
ми можемо бачити, а невидиме, тіло, яке утворюють всі істинні 
християни. Таке тіло називається Церквою. Я маю на увазі не 
будівлю з цегли та каменю, куди ти ходиш щонеділі. Церква, про 
яку говорить Біблія, складається з людей, а не з каменю. Кожен 
віруючий в Ісуса Христа, кожен справжній християнин є частиною 
цього чудового тіла. Можливо ти – ніби палець, який може 
вказувати шлях, чи вухо, яке може слухати, чи язик, який може 
говорити, чи ноги, які можуть бігти.

Ілюстрація V – 2
Голова є найважливішою частиною тіла. Саме тут знаходиться 
мозок. Наприклад, коли ми бажаємо піти на прогулянку, мозок 
дає накази: він говорить м’язам нашої спини та ніг підняти тіло, 
серцю – швидше перекачувати кров, коли нам потрібно більше 
енергії, легеням – глибше дихати, щоб вбирати більше кисню, а 
очам – направляти нас туди, куди треба йти.

Як ви гадаєте, хто є головою Церкви? Ось, що пише нам Павло 
в іншій книзі, яку Бог наказав йому написати (прочитайте Кол. 
1:18): «І Він – Голова тіла, Церкви». Як думаєте, про кого пише 
Павло? Так, про Господа Ісуса.

Саме Ісус Христос – Голова тіла, Церкви. Він Той, Хто контролює, 
керує та дає накази. Яка жахлива плутанина була б в наших тілах, 
якщо б не було мозку, який все планував би та керував. Ноги, 
можливо, вирішили б, що вони стомились, і захотіли б сісти, але 
ступні хотіли б йти на прогулянку; або очі захотіли б закритись, 
щоб трохи перепочити, коли руки прагнули б грати в баскетбол!

Ось чому дуже важливо, щоб кожен віруючий, як частинка 
великого тіла Церкви, слухався Господа Ісуса. Коли ми слухаємо 

Попросіть одного з дітей 
прочитати Рим. 12:4, 5.
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навчання з Біблії в церкві, в недільній школі та на гуртку «Добра 
Звістка», або коли самі читаємо Його Слова в Біблії, Голова Тіла 
промовляє до нас, так само, як мозок керує частинами нашого 
фізичного тіла. Дуже важливо, щоб ти, як член тіла Христа, 
слухався Господа Ісуса та виконував те, що Він говорить.

Якщо ти ще не довірився Господу Ісусу як Спасителю, тоді ти ще 
не належиш Йому. Ти ще не став часткою Його Тіла. Ти все ще 
дуже далеко від Христа, гинеш у своїх гріхах. Але Божий Син 
шукає тебе. Він так сильно любить тебе, що помер за твої гріхи. 
Якщо ти сьогодні довіришся Йому всім своїм серцем та прийдеш 
до Нього, Він прийме тебе. Адже Ісус обіцяє прийняти тебе. В Єв. 
від Івана 6:37 Він говорить: «Того, хто до Мене приходить, Я не 
вижену геть». Прийди до Христа сьогодні!

Ілюстрація V – 3
Якщо Христос – Голова цього великого Тіла, а кожен, хто 
народився згори, – член цього Тіла, то нам дуже важливо 
працювати разом для нашого Господа. Ми всі потрібні Господу 
та один одному, тому що всі маємо різні завдання (ще раз 
прочитайте Рим. 12:5): «Так багато нас є одне тіло в Христі, а 
зосібна ми один одному члени». Ми всі маємо особливі здібності, 
або дари, які нам дав Бог, так само, як і частини тіла. Давайте 
ще раз згадаємо, які завдання виконують частини нашого тіла. 
Наприклад, яку особливу здібність Бог дав оку, чого не має вухо? 
Так, око може бачити. Що може робити вухо, та не може робити 
рука? Так, вухо може чути. Що може робити твій ніс, та не може 
робити око? Ніс може нюхати, відчувати запахи. Що може робити 
твоя рука, та не може вухо? Рука може щось тримати та брати. 
Бачиш, кожна окрема частина тіла дуже важлива. Ми не можемо 
обходитись без будь-якої з них. Навіть ті частини, що всередині, 
яких ми не бачимо, наприклад, печінка та легені, також дуже 
важливі.

Ти знаєш, що як християнин ти дуже важливий для Бога? Крім 
того ти потрібний і всім іншим християнам в Тілі. Ми не можемо 
обійтись без тебе, тому що Бог дав тобі особливі здібності та 
особливе завдання. Яке ж це завдання? Бог сказав Павлу записати, 
які завдання Він мав на увазі. Ми читаємо про них у посланні до 
Римлян 12. У нас немає часу поговорити про всі дари, але давайте 
візьмемо декілька з них.

Ілюстрація V – 4
Наприклад, Павло згадує тих, хто вчить. Чи ти знав, що окремим 
християнам Бог дав особливу здатність викладати Біблію? Усі 
віруючі можуть ділитись з іншими тим, що говорить Біблія; 
але Бог знав, що для того, щоб Церква, Тіло Христа, зростала 
належним чином, знадобляться люди з даром навчання. Це 
пастори, вчителі недільної школи, вчителі гуртку «Добра 
Звістка» тощо., тобто люди, які завдяки Божому дару можуть 

Хтось з дітей читає Рим. 
12:6-8.
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добре розуміти Боже Слово та викладати його іншим віруючим, 
допомагаючи їм зростати в християнському житті. Який добрий 
Бог, адже таким чином Він піклується про нас! Ти вже дякував 
Йому за те, що Він посилає людей з даром навчання, щоб 
допомогти тобі?

Також Павло написав про тих, хто має дар благовісника (Еф. 4:11). 
Всі християни повинні нести Добру Звістку про Ісуса Христа тим, 
хто ще неспасений. Але деякі віруючі особливо наділені даром 
розповідати Добру Звістку так, щоб люди приходили до Христа. 
Біблія, наприклад, розповідає про Пилипа, благовісника (Дії 8:5). 
Бог використав його в Самарії, коли привів через нього багатьох 
до Христа, та в пустелі, коли направив Етіоплянина до Спасителя 
(див. Дії 8). Хіба ти не радієш тому, що Бог дав Своїй Церкві 
таких людей з особливими дарами?

Ілюстрація V – 5
Павло також згадував служителів, або тих, хто служить (Рим. 
12:7). Християни повинні допомагати іншим: бідним, хворим, 
вдовам та сиротам. Ті, хто має дар служіння, є особливо добрими 
та турботливими людьми. Вони роблять так, щоб Церква 
турбувалась про нужденних. Наприклад, Біблія розповідає нам 
про чоловіка на ймення Стефан, який віддав себе на служіння 
іншим християнам (1 Кор. 15:15-18). Павло написав про те, як 
багато цей чоловік допомагав йому. Дар служіння дуже важливий, 
і можливо хтось з вас отримав його від Бога. Може, ти вже 
використовуєш його на наших заняттях, допомагаючи розставити 
стільці, перевіряючи, чи фланелева дошка на своєму місці та 
розкладаючи збірники пісень. Це чудово. Продовжуй робити 
це. Можливо все своє життя ти будеш гарним помічником, який 
працює для Господа.

Ще потрібні й ті, хто головує у служінні, хто грає особливу роль 
в організації дій Церкви. Ми читаємо про цей дар в посланні до 
Римлян 12:8. Хіба не чудово, що Бог надолужує всі потреби Своєї 
Церкви?

Також в посланні до Римлян 12:8 Бог говорить про тих, хто подає. 
Кожен християнин повинен жертвувати на служіння для Господа, 
але деякі люди надзвичайно люблять жертвувати, і це є особлива 
здібність, яку дав їм Бог.

Ілюстрація V – 6
Пан Лі Турно – чоловік, який жив в Америці. Він будував великі 
бульдозери та машини для прокладання доріг. Ти коли-небудь 
бачив на дорозі цих велетнів? Отже, пан Турно любив Бога, і 
продавши одну машину, він дав частину грошей Богові. Господь 
благословив його, і цей бізнесмен почав продавати більше і 
більше машин. Таким чином пан Лі Турно став дуже багатим, 
але в той самий час він продовжував давати все більше і більше 
грошей на Божу працю, місіонерам та проповідникам як своєї, 
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так й інших країн. Згодом цей християнин вже віддавав Богові 
майже всі гроші. Я вірю, що Бог дав йому особливу здібність 
заробляти гроші, а також бажання давати їх Богові. Звичайно, 
Господь хоче, щоб ми всі жертвували на Його працю, але не всі 
ми можемо жертвувати так багато, як пан Лі Турно. Бог дав йому 
великі здібності бути успішним бізнесменом та особливе бажання 
допомагати іншим християнам своїми щедрими дарунками. Пан 
Лі Турно справді був корисним членом Тіла Христа, тому що 
використовував той дар, який дав йому Бог.

Та можливо ти думаєш: «Це підходить для старших християн, 
але які особливі здібності чи дари я можу мати? Я знаю, що я 
християнин, але не знаю, що я можу робити, щоб допомогти в 
Божій праці». Хочу розповісти вам історію про двох братів та 
сестру, у яких була така ж сама проблема. Старшого хлопчика 
звали Пилип; його сестру – Люба, а молодшого брата, якому було 
9 років, – Максим. У Біблійному таборі вони дізнались, що всі 
християни мають особливі дари від Бога, але не знали, які дари 
Бог дав саме їм. Отже, якось вони вирішили поговорити з Василем 
Петровичем, порадником у таборі, та попросити його допомогти 
їм.

Ілюстрація V – 7
Василь Петрович сказав:

- Над питанням про дари та здібності повинен задуматись кожен 
з нас. Нам необхідно попросити Бога показати нам наші здібності 
та допомогти служити Йому та іншим членам тіла. Але хочу вам 
дещо порадити.

Я спостерігав за тобою, Пилипе, з того часу, як ти став 
християнином. Це було два роки тому. Зараз тобі 12 років, 
так? Мені здається, що я розумію, яке завдання дав тобі Бог. В 
посланні до Римлян 12:8 написано про дар «потішання». Довге 
слово, правда? Воно означає «підбадьорювати інших впевнено, 
твердо, але по-дружньому». Я бачив, як ти підбадьорював інших 
людей. Наприклад, минулого ранку, коли декілька хлопчиків 
не хотіли йти на тихий час, а намагались продовжувати грати у 
футбол, я чув, як ти заохочував їх припинити грати. Ще, коли 
хтось лінувався вивчати вірш з Біблії, я помітив, як ти показав 
їм добрий приклад та допоміг вивчити вірш. Гадаю, що Люба та 
Максим також можуть згадати випадки, коли вони вже хотіли 
кидати домашнє завдання, а ти молився з ними та просив Бога їм 
допомогти – і твої братик та сестричка продовжували працювати. 
На мою думку ти маєш дар потішання або заохочення. Продовжуй 
використовувати цей дар, а Бог може допомогти тобі розвити 
його.

Пилип сором’язливо посміхнувся. Люба та Максим бачили, що 
брат радів, адже напевне мав особливу здібність від Бога. В Тілі 
Христа він був тим, хто підбадьорює.
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- А ми? – спитали в один голос Люба та Максим.

- Ви, – відповів порадник, – трохи молодші, і у вас не було багато 
часу, щоб показати свої дари. Та я впевнений, що Бог дав їх вам. В 
тому ж самому вірші послання до Римлян 12:8, розповідається про 
дар «милосердя». Пам’ятаєте уривок з Біблії, де розповідається 
про Тавіту (Дії 9:36-43)? Вона робила дуже багато добрих вчинків 
для інших людей в Йопії. Цікаво, ти маєш цей дар, Любо? Це 
означає бути по-справжньому доброю та вміти повністю прощати, 
особливо до тих, хто не заслуговує на це. Одного дня, коли Аня 
дуже погано поставилась до тебе та обізвала після волейболу, я 
дуже потішився тим, що ти не відповідала їй так само. Тобі було 
неприємно та сумно, але ти й далі продовжувала добре ставитись 
до Ані, коли ніхто більше не хотів з нею дружити. Твоя поведінка 
допомогла всім іншим дівчаткам, особливо Ані. Можливо Бог 
дав тобі дар бути особливо доброю та люблячою навіть до тих, 
хто не дуже добре ставиться до тебе. Цей дар Бог може чудово 
використати, щоб помогти всьому Тілу Христа.

- А я? – тихо озвався Максим, який був на два роки молодшим від 
Люби.

- Максиме, є дар, про який ми ще не говорили. В іншій книзі, 
яку написав Павло, згадується про дар «віри» (1 Кор. 12:9). Це 
означає покладатись на Бога, навіть якщо ти не бачиш результатів. 
Вчора під час молитви на біблійному часі, я чув, що ти особливо 
молився за місіонера в Південній Африці. Я знаю, що ти віриш, 
що Господь може допомогти йому вивчити нову мову. Це добре, 
що ти так сильно бажаєш, щоб люди в тій країні почули Євангелію 
на рідній мові.

Ти нагадав мені Стефана, чоловіка сповненого віри. Він молився 
за тих, хто побивав його камінням до смерті (Дії 6:8, 7:60). Бог 
відповів на його молитву і спас Савла з Тарсу, який додав і свою 
руку до вбивства Стефана. Можливо все своє життя ти будеш 
людиною віри, як Стефан.

Йдучи гратись, ці троє дітей посміхались. Вони справді хотіли 
бути корисними членами Тіла та виконувати те завдання, яке Бог 
призначив для них.

Ілюстрація V – 8
Та яких дій Бог чекав від Пилипа, Люби та Максима? Або ще 
важливіше питання: яких дій Він чекає від тебе та від мене? 
Давайте прочитаємо перший вірш 12 розділу послання до Римлян 
(прочитайте Рим. 12:1): «Повіддавайте ваші тіла на жертву живу 
... Богові». Це означає, що Бог хоче, щоб ми віддали Йому все, що 
маємо і самих себе, щоб Він міг використати нас. Ви помітили, що 
написано «жертва жива», не мертва. Господь бажає, щоб ти був 
живим, діючим, щоб жив для Нього та служив Йому з любові до 
Нього.
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Спасені хлопчики та дівчатка, чи ви любите Господа? Згадуючи 
про всі страждання, які Господь Ісус Христос переніс за тебе, щоб 
дати тобі вічне життя, чи ти любиш Його ще більше та чи бажаєш 
догоджати Йому? Якщо так, тоді ти міг би сказати Йому в молитві 
приблизно так: «Господи Ісусе, дякую за те, що я належу Тобі. Я 
бажаю служити так, як хочеш Ти. Допоможи мені слухатись Тебе – 
Голову Тіла. Я хочу бути таким, як око, що бачить потреби інших, 
або як вуста, що розповідають про Тебе, або як ступня, що йде 
Твоїм шляхом. Амінь».

Через Павла Бог говорить ще дещо (прочитайте Рим. 12:3): 
«Кажу кожному з вас не думати про себе більш, ніж належить 
думати, але думати скромно». Бог не хоче, щоб ми вихвалялись. 
Він бажає, щоб ми більше думали про Нього та про те, яких 
дій Він чекає від нас, ніж про дари, які ми маємо. Великі Божі 
слуги молились: «Господи, що накажеш мені робити?», та 
«Ось я , Господи, пошли мене». Це набагато краще, ніж питати: 
«Господи, що у мене добре виходить?» Ми повинні мати бажання 
виконувати Божу волю та шанувати Його Ім’я більше замість того, 
щоб надміру думати про себе. Подякуй Богові за те, що Він дав 
тобі особливу здібність, або може декілька здібностей. Запитай 
Його, яких дій Він чекає від тебе, як від частки Його Тіла. Божі 
дари дадуть тобі змогу виконати Боже завдання. Тому слухайся 
Його, розвивай та використовуй здібності, які тобі дав Бог. 
Використовуй їх для того, щоб допомагати іншим.

Питання для повторення уроку V.
1. З кого утворюється велике Тіло Церкви? (З кожного 

віруючого в Ісуса Христа, кожного справжнього 
християнина).

2. Хто є Головою Тіла, Церкви? (Господь Ісус Христос).

3. Що робить голова? (Керує, спрямовує та дає накази).

4. Що роблять інші частини тіла? (Виконують вказівки голови).

5. Як Господь Ісус Христос, Голова Церкви, дає нам, членам Його 
Тіла, Свої накази? (В основному через Своє Слово).

6. Чим наділений кожен християнин, як частка Тіла Христа? 
(Даром або особливою здібністю).

7. Назвіть два особливих дара, які Бог дав християнам, щоб вони 
могли служити Йому.

8. Назвіть ще два особливих дара.

9. Як звати чоловіка, що жив в Америці, який мав здібність 
заробляти гроші та давати їх Господу?(Пан Лі Турно).

10. Яких дій Бог перш за все чекає від нас, щоб ми могли 
пізнавати та виконувати Його волю? (Віддати наші тіла на 
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живу жертву; віддати себе Йому).

Вірші до уроку V
Рим. 12:1 «Тож благаю вас, браття, через Боже 

милосердя, – повіддавайте ваші тіла на жертву 
живу, святу, приємну Богові, як розумну 
службу вашу».

Рим. 12:3 «Через дану мені благодать кажу кожному з 
вас не думати про себе більш, ніж належить 
думати, але думати скромно, у міру віри, як 
кожному Бог наділив».

Рим. 12:4 «Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі 
члени мають не однакове діяння».

Рим. 12:5 «Так багато нас є одне тіло в Христі, а зосібна 
ми один одному члени».

Рим. 12:6-8 «І ми маємо різні дари, згідно з благодаттю, 
даною нам: коли пророцтво – то виконуй 
його в міру віри, а коли служіння – будь на 
служіння, коли вчитель – на навчання, коли 
втішитель – на потішання, хто подає – у 
простоті, хто головує – то з пильністю, хто 
милосердствує – то з привітністю!»

Кол. 1:18 «І Він – Голова тіла, Церкви. Він початок, 
первороджений з мертвих, щоб у всьому Він 
мав першенство».
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Урок VІ
Скільки ми винні
Писання

посл. до Римлян 1:14-16; 13, 14, 15.

Центральна істина
Як християни, ми дуже багато винні Богові та іншим.

Застосування
Для спасених дітей (ЦІС): Люби та слухайся Бога в будь-якій 

ситуації.
Поважай та слухайся уряд.
Добре та з любов’ю стався до інших.
Будь турботливим та подавай добрий приклад 
слабшим християнам.
Неси Євангелію неспасеним.

Вірш для запам’ятання
посл. до Римлян 13:8 «Не будьте винні нікому нічого, крім того, 

щоб любити один одного».

План уроку
Ілюстрація VІ – 1 Приклад Саші, яка винна Оксані 45 копійок.

 Всі віруючі – боржники, які щось винні іншим.
 ЦІ

Ілюстрація VІ – 2 Богу ми винні нашу любов та покору за всю 
Його милість та доброту до нас (Рим. 14:7-9).
 ЦІС

Ілюстрація VІ – 3 Начальникам ми винні пошану та покору 
(Рим. 13:1, 5). ЦІС

 Розповідь про Жанну та сплачення податку 
митним властям. Питання на повторення.

Ілюстрація VІ – 4 Розповідь про Миколу та повагу до міліції. 
Питання на повторення.

Ілюстрація VІ – 5 Розповідь про компанію та телефонну будку. 
Питання на повторення.

Ілюстрація VІ – 6 Кожній людині ми винні любов та дружбу 
(Рим. 13:8). Приклади ЦІС

Ілюстрація VІ – 7 Ми винні турботу та добрий приклад 
слабкішим християнам, щоб вони не 
затинались через нас (Рим. 14:13; 15:1-3а).
 ЦІС 
Розповідь про Славика та Вову і відеоігри. 
Питання для повторення.
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Ілюстрація VІ – 8 Неспасеним в рідній країні та закордоном ми 
«винні» Євангелію (Рим. 1:14, 15а; 15:19, 20).
 ЦІС 
Заклик бути місіонерами.

Прикладна діяльність
У цей урок включено багато дискусій, питання на 
повторення внесені у текст, тому в кінці їх не подано.

Сценка. Продовжуйте готувати сценку «Вирок судді», яку 
ви плануєте показати на наступній зустрічі.

Рольова гра. Декілька дітей з вашою допомогою могли б 
розіграти один з наступних прикладів, які подані в уроці:

- дія на митниці, тільки цього разу Жанна чесно 
задекларувала цінність речей (див. текст до малюнку VІ 
– 3);

- або поліцейський зупиняє того, хто порушує правила 
дорожнього руху (див. 5 питання на повторення у тексті 
до малюнку VІ – 4).

Викладання для неспасених дітей
Даний урок розповідає про християнське життя, тому 
застосування в основному для спасених дітей. Було б 
добре включити щось і для неспасених в першій частині 
програми. Їм необхідно почути чітке пояснення Євангелії. 
Наприклад, можна коротко розповісти «Книгу без Слів», 
базуючи викладання на посланні до Римлян. Поясніть, що 
в перших трьох частинах послання Павло пише про нашу 
велику потребу в спасінні (чорна сторінка). В четвертій 
та п’ятій частині Павло пояснює, як Ісус Христос помер 
за наші гріхи (червона сторінка). Ми нічого не могли б 
зробити, щоб спасти себе, тому Господь Ісус помер за нас 
та воскрес, щоб ми могли мати прощення (чиста сторінка), 
коли відвернемось від своїх поганих вчинків та довіримось 
Йому. Поясніть, що на цьому занятті йтиметься про зелену 
сторінку, тобто зростання в християнському житті; але 
чітко скажіть неспасеним дітям, що спочатку їм необхідно 
отримати це життя, лише тоді вони зможуть зростати.

Або замість «Книги без Слів», ви могли б викласти 
короткий євангелізаційний предметний урок. Проте 
відокремте дві частини вчення піснею або повторенням. 
Предметний урок, який перш за все стосується неспасених 
дітей, необхідно викласти спочатку, а урок «Скільки ми 
винні» – потім.
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Урок
Ілюстрація VІ – 1
Недільного ранку Саша та Оксана пішли в магазин. Їм дуже 
подобалось розглядати товари. Дівчата побачили гарненькі 
записні книжечки. Вони їм дуже сподобались, і подруги вирішили 
купити їх. Але Саша побачила, що у неї немає достатньо грошей, 
тому що вона вже купила новий ремінець для годинника. Їй не 
вистачало лише 45 копійок.

- Не хвилюйся, – сказала Оксана, – я тобі позичу. Можеш віддати 
мені в понеділок.

- Добре, – погодилась Саша, – в мене є ще трохи грошей вдома.

Оксана стала у пригоді своїй подрузі. У вихідні Саша постійно 
думала: «Я повинна віддати гроші Оксані. Не забути б.

Я не хочу, щоб вона була змушена спитати мене про них».

Ти коли-небудь був у боргу перед другом? Можливо так. Ти знаєш, 
що повинен повернути їх якомога швидше. В посланні до Римлян 
Бог вчить нас, що всі, хто прийняв Господа Ісуса в своє життя, 
також у боргу. Це означає, що ми винні щось іншим. Можливо 
для тебе це несподіванка. Звичайно, зараз я говорю не про гроші. 
Дозвольте пояснити, що я маю на увазі.

Ілюстрація VІ – 2
Перш за все ми винні Богові. Він дуже багато дав нам. Можете 
згадати деякі речі, що дав нам Бог, які ми бачимо в нашому 
щоденному житті? (Дозвольте дітям відповісти. Вони можуть 
запропонувати такі відповіді, як сім’я, батьки, іграшки, їжа, 
здоров’я, Біблія, краса природи тощо). Так, правильно. А тепер 
давайте згадаємо про чудові благословіння від Бога, які не може 
бачити людське око. (Дозвольте дітям відповісти. Вони можуть 
запропонувати такі відповіді, як смерть Христа за нас, прощення 
гріхів, вічне життя, упевненість в тому, що ми будемо в Небесах, 
Святий Дух, Який живе в нас, Господь Ісус, Який молиться за нас, 
тощо). Так, все це вірно.

Ми ніколи не зможемо відплатити Богові за всі благословіння, 
які Він нам дав. Його любов та доброта до нас такі безмежні, що 
ми ніколи не зможемо відплатити Йому за все це. Але ми можемо 
щось дати Господу. Цим ми можемо показати, що ми справді 
цінуємо Його милість до нас. Що ж саме ми винні?

Ми винні Йому любов та покору. Павло писав (Рим. 14:7-9): «Бо 
Христос на те й умер, і ожив, щоб панувати». Що це означає, що 
Христос панує? Так, це означає, що ми повинні слухатись Його 
в усьому. Бог хоче, щоб ти слухався Ісуса Христа, але не тому 
що ти повинен це робити, а з любові до Нього. Щодня говори 
Богові, що ти любиш Його й бажаєш робити правильні вчинки. 

Хтось з дітей читає Рим. 
14:7-9.
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Він допоможе тобі навчитись інші навчають цього. Ти захочеш 
слухатись Божого Сина, тому що Він – твій Господь.

Ілюстрація VІ – 3
Крім того ми щось винні й іншим. Давайте прочитаємо два 
вірші та побачимо, чи ви зрозумієте, про що йдеться (Рим. 13:1, 
5): «Нехай кожна людина кориться вищій владі. Тому треба 
коритися не тільки ради страху кари, але й ради сумління». Як 
гадаєте, хто ці «вищі влади»? Це влади нашого міста та країни, 
які приймають закони та хочуть, щоб ми дотримувались тих 
законів. Бог вчить нас коритись їм. Це означає, що ми знаходимось 
під їхнім керівництвом і повинні слухатись.

Хочу розповісти вам три коротенькі історії. Слухайте уважно, 
тому що в кінці кожної історії будуть запитання. Потім ми разом 
розберемо, підкорялись владі герої історій, як наказав Бог, чи ні.

Історія 1
Світланка та Марійка тільки но повернулись до школи після 
літніх канікул. Вони чекали на майданчику біля школи, коли класи 
почнуть заходити. Світланка розповідала своїй подрузі про чудові 
канікули, які їхня сім’я провела в іншій країні.

- Ми здорово провели час, – сказала Світланка. – Ми летіли 
туди літаком. А ще там ми купили фантастичний відеоплеєр. 
Знаєш за кордоном вони коштують набагато дешевше ніж тут. 
Повертались ми через Лондон. І знаєш, що ми зробили? Коли 
ми проходили через митний контроль (ну, знаєш, місце, де ти 
повинен сказати, чи купив щось цінне закордоном), ми не пішли 
через червоні двері, хоч повинні були. А якщо пішли б, то митні 
влади наказали б нам заплатити урядові додаткові гроші за 
перевезення відеоплеєру. Ні, ми вислизнули через зелені двері, 
через які виходять ті, хто не купив нічого цінного, і кому нічого не 
треба декларувати. Нас навіть ніхто не зупинив, і наш відеоплеєр 
обійшовся нам на 30 доларів дешевше, тому що ми не сплатили 
податок. (Вчителю, адаптуйте назви місць, валюту, назви товару 
тощо., щоб все відповідало ситуації у вашій країні).

Тепер давайте відповімо на наші запитання і декілька хвилин 
поміркуємо над першою історією.

1. Яку владу (вищу владу) не послухались Світланка та її сім’я? 
(Митні влади).

2. Чому такий вчинок був невірним? (Тому що в посл. до Римлян 
13 Бог говорить, що ми повинні підкорятись владі).

3. Що християнська сім’я повинна робити на митниці? 
(Задекларувати, якщо вони привезли щось цінне і у разі 
необхідності сплатити податок).

Запропонуйте дитині 
прочитати Рим. 13:1, 5.
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Ілюстрація VІ – 4
Історія 2
Цікаво розбирати питання, правда?

На вихідні Микола залишився у тьоті та вирішив прогулятись 
містом. Повертаючи за ріг на головній вулиці, хлопець побачив 
щось жахливе. Вулицею йшов натовп чоловіків та дорослих 
хлопців, вони несли прапори. Ті люди хотіли увійти у великий 
будинок, але міліція не дозволяла їм пройти. Раптом чоловіки 
почали кидати каміння та пляшки, розбиваючи вікна та псуючи 
будинок. Вони також кидали каміння в міліціонерів, кричали на 
них, обзивали тваринами та свинями. Міліціонери виставили 
щити і почали рухатись вперед, щоб розігнати натовп. Але 
розлючені чоловіки нападали на них та били. Одного міліціонера 
було важко поранено. Микола засміявся про себе і подумав: «Так 
йому і треба. Не треба було їх зупиняти».

Тепер давайте подумаємо над питаннями до цієї історії.

1. Яку владу (вищу владу) не слухались люди? (Міліцію).

2. Чому такий вчинок неправильний? (Тому що в посл. до 
Римлян 13 ми читаємо наказ слухатись їх; Біблія говорить, 
що ті, хто примушує нас дотримуватись закону, поставлені 
Богом).

3. Як ви гадаєте, чи помиляються іноді міліціонери? (Так, 
звичайно, але ми повинні бути дуже обережними, і не 
дивлячись на це, слухатись їх).

4. Як ви думаєте, у міліціонерів важка чи легка робота? Чому? 
(Робота міліціонерів важка, особливо у наші дні).

5. Які ще не дуже приємні завдання повинні виконувати 
міліціонери? (Діти, напевно, згадають такі завдання, як 
ловити злодіїв, слідкувати, щоб водії не порушували правила. 
Ви повинні зробити висновок, що штрафи /за перевищення 
швидкості, за керування машини у нетверезому стані, за 
паркування у недозволеному місці/ не дуже приємна робота 
для міліціонера, але це їхній обов’язок, адже таким чином 
вони забезпечують безпеку всім, хто користується дорогами).

6. Якщо б Микола був християнином, як він повинен був 
поводитись? (Йому повинно бути прикро за пораненого 
міліціонера, він не повинен був сміятись з нього. Було б добре 
попередити дітей триматись подалі від бунтів).

7. Що ми винні міліції? (Нашу повагу та молитви).

Ілюстрація VІ – 5
Історія 3
Одного вечора, коли стемніло, чотири юнака вийшли повештатись 
вулицями міста. Їм справді не було, що робити, і вони не знали, як 
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провести час.

- Я знаю, – сказав Генрі. – Давайте витягнемо трохи грошей з 
телефонних автоматів.

Хлопці гуляли, поки не натрапили на перший телефонний 
автомат. Генрі витягнув велику викрутку, яку завжди носив у 
кишені, та встромив її у розщілину в телефонному апараті. Він 
штовхав та бив апарат, доки, нарешті, 70 центів не висипались у 
маленький металевий піднос.

- І це все?! – закричав він у розпачі.

Тут його друзі побачили, як хлопець з силою вирвав телефонний 
шнур та розірвав його. Потім всі четверо почали бити скляні 
двері, аж поки не розтрощили їх, залишивши на тротуарі бите 
скло.

- Давайте зламаємо ще одну телефонну будку, може там буде трохи 
більше грошей, – запропонував Генрі, ватажок банди.

По дорозі хлопці ламали маленькі дерева, які нещодавно 
посадили.

А зараз давайте постараємось відповісти на запитання до цієї 
історії.

1. Яких влад не слухались хлопці? (Телефонну кампанію, яка 
вимагає, щоб ми сплачували послуги зв’язку; міську раду, 
за наказом якої посадили дерева, і яка вимагає дбайливого 
ставлення до громадського майна).

2. Чому то був поганий вчинок? (Тому що в посл. до Римлян 13 
Бог наказує нам коритись владам, що керують нами).

3. Хлопці обікрали телефонну кампанію. Можете назвати мені 
інші органи влади, яких люди намагаються перехитрити? 
(Влади потягів та автобусів, коли не сплачують проїзд; 
уряд, коли не платять за право тримати собак, за телевізійні 
програми тощо).

Ілюстрація VІ – 6
Ми – «боржники» інших. Богові ми винні любов та послух; 
владам – повагу та покору. Ще щось ми читаємо в посл. до 
Римлян (13:8): «Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб 
любити один одного». Розумієте, що говорить Бог? Він каже, що 
кожній людині ми винні любов та дружбу. Може Бог хоче, щоб 
ми дружньо та з любов’ю ставились до всіх? Так, Він цього бажає! 
Господь говорить, що ми винні іншим таке ставлення. Проте, не 
завжди легко так поводитись, вірно? Неважко любити тих, хто 
добре ставиться до нас, а що можна сказати про тих, хто не дуже 
добре з нами поводиться? Бог каже, що ми повинні любити і їх.

Не завжди легко любити та бути у дружніх стосунках із тим, хто 
нещодавно прийшов у твій клас. Цей новачок не є одним з твоїх 

Хтось з дітей читає Рим. 
13:8.
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найкращих друзів, і ти просто не хочеш турбуватись тим, щоб 
добре ставитись до нього. Не завжди легко добре ставитись до 
того, у кого інший колір шкіри або інша національність. Але Бог 
хоче, щоб ти добре поводився з ними. Якщо ти християнин, то 
повинен бути одним з перших, хто радо прийме нового учня. 
Давайте подумаємо! Як можна зробити так, щоб новачок відчув, 
що його радо приймають у класі?

(Можливі відповіді: разом пообідати, гратись разом, запросити 
його до себе в гості або на свято, разом зробити домашнє завдання, 
показати йому школу, пояснити правила).
Іноді важко добре ставитись до того, хто розумніший від тебе та 
отримує кращі оцінки. Ти заздриш та дратуєшся, але Бог говорить, 
що ми винні нашу дружбу та любов кожному. Як ти можеш 
подолати свою заздрість?

(Можливі відповіді: визнати перед Господом, що ти заздриш, 
та попросити Його забрати таке почуття, тому що це гріх; 
помолитись за людину, якій заздриш; шукати засоби, щоб виявити 
доброту та похвалити за його гарні риси; просити його допомогти 
тобі з предметом, який твій однокласник знає відмінно, якщо у 
нього є час).
Проси Бога допомогти тобі з любов’ю ставитись до кожного. 
Пам’ятай, що Святий Дух живе в тобі та допомагає догоджати 
Богові. Слухаючись Бога, ти також побачиш, що у тебе з’являться 
нові друзі.

Ілюстрація VІ – 7
Можливо, ти є християнином вже досить довгий час, рік або 
навіть більше. Багато людей спостерігають за тобою: їм цікаво 
побачити, як ти – християнин – поводишся. На тебе дивляться 
неспасені люди. Бог також з любов’ю спостерігає за тобою. Проте, 
зараз я особливо маю на увазі спасених хлопчиків та дівчаток, які 
ще не так довго знають Господа, та ще й тих, хто не так багато, як 
ти, вивчав Біблію вдома та на гуртку «Добра Звістка».

Бог велить нам бути обережними, «щоб не давати братові 
спотикання та спокуси». Ви добре зрозуміли цей вірш? Ми 
повинні бути обережними в тому, що робимо та говоримо, щоб 
інший християнин не згрішив та не впав у гріх. Наприклад, 
християнам в Римі Павло говорив, що якщо вони їдять м’ясо, 
принесене у жертву ідолам, такий вчинок може стати причиною 
затинання та замішання для слабшого християнина. Звичайно, 
м’ясо залишається таким самим, як будь-яке інше, але через те, 
що християни їдять його, слабший християнин міг подумати, 
що можна поклонятись ідолам. Тому старші християни повинні 
уникати їсти таке м’ясо. Сьогодні, звичайно, у нас немає з цим 
проблем, але хочу навести інший приклад. В кінці оповідання буде 
ще декілька запитань.

Попросіть когось із дітей 
прочитати Рим. 14:13.
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Андрій був добрим християнином. Він прийняв спасіння три 
роки тому в християнському таборі, коли йому було ще вісім 
років. Хлопець зростав у християнському житті, адже вдома він 
читав Біблію, вивчав Боже Слово на гуртку «Добра Звістка» 
та в недільній школі. Андрій також добре навчався у школі. Але 
кожного дня після школи він ходив до залу відеоігор. Там він грав 
пів години, а потім брався за домашнє завдання.

Одного дня Вова побачив, як Андрій іде до ігротеки. Вові було 
вісім років. Два тижні тому він прийняв Господа Ісуса Христа 
як особистого Спасителя. В школі у нього справи йшли не дуже 
добре. Але побачивши, що Андрій ходить до ігротеки, хлопець 
подумав: «Отже, якщо Андрій, такий добрий християнин, може 
це робити, то і мені це дозволено». І Вова почав відвідувати 
ігротеку щодня. Однак, він не міг вчасно зупинятися, як Андрій, 
та іти додому. Хлопець проводив у залі півтори години кожного 
дня. Через це у нього почались проблеми з батьками; крім того у 
Вови залишалось дуже мало часу на домашнє завдання, тому він 
часто виконував його погано; а через нестачу часу та зіпсовані 
відносини з батьками хлопець легковажно ставився до читання 
Біблії та молитви.

А зараз питання.

1. Чи повинен Андрій і далі відвідувати зал відеоігор, 
незважаючи на те, що йому це подобається та не заважає? 
(Дозвольте дітям відповісти. Було б добре, щоб хтось з них 
прочитав Рим. 14:13, а хтось – Рим. 15:1, 2, 3а. «Ми, сильні, 
повинні нести слабості безсилих, а не собі догоджати. Кожен 
із нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування. 
Бо й Христос не Собі догоджав». Хіба прочитані вірші не 
говорять про те, що Андрій повинен поступитися своїми 
уподобаннями заради Вови?)

2. Чи було б Андрію важко залишити свої відеоігри? (Так, але 
Господь допоміг би йому).

3. Що відчув би Андрій, коли перестав би ходити до ігротеки? 
(Він напевно б сумував, але в той самий час Бог дав би йому 
радість, тому що своїм вчинком Андрій зміг би допомогти 
Вові. Бог завжди якимось чином потішає нас, коли ми робимо 
правильні вчинки).

4. Можете згадати ще деякі захоплення старшого християнина, 
які він може залишити, якщо вони стануть проблемою або 
затинанням для слабшого християнина? (Вчителю, запитання 
дуже важке. Ви можете не отримати жодної відповіді. Діти 
можуть запропонувати такі захоплення, як телевізор, поп-
музика та комікси).
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Ілюстрація VІ – 8
У першій частині послання до Римлян Павло написав ці слова 
(Рим. 1:14, 15а): «А гелленам і чужоземцям, розумним і немудрим 
– я боржник. Отже, щодо мене, я готовий... звіщати Євангелію». 
Наприкінці свого листа апостол пише ще дещо (хтось читає 
Рим. 15:19, 20): «Я поширив Євангелію Христову. Але я звіщав 
Євангелію не там, де Христове Ім’я було знане». Павло сказав, 
що був винен Євангелію неспасеним. Він бажав йти туди, де люди 
навіть не чули Імені Христа. Апостол хотів, щоб через Євангелію 
ті людин навернулись та отримали вічне життя. Він знав, що був 
винний Євангелію неспасеним. Чи відчуваємо це ми, ти і я? Таке 
відчуття нагадує Світланку, яка постійно думала: «Я винна Оксані 
гроші». У тебе коли-небудь виникала така думка: «Я винен 
Євангелію друзям у школі; я винен Євангелію тим, хто живе на 
моїй вулиці?» Чи ти намагаєшся запросити їх на гурток «Добра 
Звістка», щоб вони почули Євангелію? Ти коли-небудь давав їм 
євангелізаційні трактати? Чи ти молишся за те, щоб ті люди могли 
повірити в Ісуса?

Сподіваюсь, що сьогодні, поміркувавши над своїм боргом іншим, 
ти багато думатимеш про те, що винен Євангелію неспасеним: 
друзям, які живуть поруч, а також людям в інших країнах. 
Можливо, настане день, коли Бог покличе тебе стати місіонером 
в іншій країні, таким як Павло. Бог може відкрити тобі, що хоче, 
щоб ти проповідував Євангелію «не там, де Ім’я Христа знане», 
тобто людям, які ще не знають і тому ще не люблять Господа 
Ісуса. Подумай про це і попроси Бога відкрити тобі Його волю 
щодо твого життя. Який це привілей нести Євангелію нужденним 
людям в інших країнах!

Вірші до уроку VІ
Рим. 1:14, 15а «А гелленам і чужоземцям, розумним і 

немудрим – я боржник. Отже, щодо мене, я 
готовий... звіщати Євангелію».

Рим. 13:1, 5 «Нехай кожна людина кориться вищій владі, 
бо немає влади, як не від Бога. Тому треба 
коритися не тільки ради страху кари, але й 
ради сумління».

Рим. 13:8 «Не будьте винні нікому нічого, крім того, 
щоб любити один одного».

Рим. 14:7-9 «Бо ніхто з нас не живе сам для себе, і не 
вмирає ніхто сам для себе. Бо коли живемо – 
для Господа живемо, і коли вмираємо – для 
Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо – 
ми Господні! Бо Христос на те й умер, і ожив, 
щоб панувати і над мертвими, і над живими».

Попросіть дитину 
прочитати Рим. 1:14, 
15а.
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Рим. 14:13 «Отож, не будемо більше осуджувати один 
одного, але краще судіть про те, щоб не давати 
братові спотикання та спокуси.»

Рим. 15:1, 2, 3а «Ми, сильні, повинні нести слабості безсилих, 
а не собі догоджати. Кожен із нас нехай 
догоджає ближньому на добро для збудування. 
Бог й Христос не Собі догоджав».

Рим. 15:19, 20 «Силою ознак і чудес, Силою Духа Божого, 
так що я поширив Євангелію Христову від 
Єрусалиму й околиць аж до Іллірика. При 
тому пильнував я звіщати Євангелію не там, де 
Христове Ім’я було знане, щоб не будувати на 
основі чужій».
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Сценка
Вирок судді

Ця коротка п’єса або сценка заснована на ілюстрації про Діму та Миколу, яку ми використали 
в перших трьох уроках циклу послання до Римлян. Сценка складається з 4 коротких дій. Участь 
приймають 9 акторів та оповідач. Однак, сценку можна адаптувати. Наприклад, замість 2 
міліціонерів, ви могли б використати одного або трьох; може бути більше співучасників; інші діти 
могли б бути глядачами у суді або свідками тощо.

Дітям подобається грати ролі, тому вони добре пам’ятатимуть дії, які грають. П’єсу можна 
поставити:

1) у особливій програмі, на яку ви запросите батьків, щоб познайомитись з ними, а також 
розповісти їм Євангелію за допомогою такого цікавого засобу; батьки охоче прийдуть на таку 
програму, якщо їхня дитина має роль у п’єсі.

2) на додатковому уроці щодо даного циклу (п’єсу можна показати на 7 тижні); було б добре, якщо 
б діти вивчили свої слова та зодягли прості відповідні костюми для своїх ролей. Звичайно, 
знадобиться час на вивчення слів та репетиції. Крім всього іншого вам будуть потрібні: два 
стільці, стіл, зброя для нападу на Теодора Борисовича, телефон, касовий апарат, наручники або 
мотузка, сумка, декілька банкнот тощо.

Якщо у дітей немає часу на вивчення ролей, вони можуть читати їх. Однак, така сценка, звичайно, 
буде не цікавою не лише для слухачів, а й для самих акторів.

Розподіляючи ролі, оберіть християнку на роль Марійки, яка за сценарієм – християнка, щоб 
свідоцтво дівчинки у кінці звучало правдиво.

Дія 1 (Два хлопчики сидять та вчаться).

Микола - Дімо, пішли на вулицю, пограємо у футбол. Я вже по горло ситий цим вченням.

Діма - Вибач, Миколо, я сьогодні просто не можу. Наступного тижня у мене іспит, 
а ще багато чого треба переглянути. Але перекажи хлопцям, що вони можуть 
розраховувати на мене у суботу. Цієї гри я не пропущу!

Микола - Та ну тебе з твоїм навчанням! Занадто багато працюєш! Мені подобається просто 
насолоджуватись життям. Яке має значення складу я іспит, чи ні? Знаєш, можна 
прожити набагато легше, ніж все життя працювати! Якщо сам не можеш заробити 
гроші, завжди можеш взяти у інших, які мають їх багато.

Діма - Миколо, навіть і не починай брати гроші у інших. Це погано, крім того такі вчинки 
доведуть тебе до біди.

Микола - За мене не хвилюйся. Я і сам можу потурбуватись про себе. (Обидва хлопці 
виходять).

Оповідач - Після цієї розмови пройшло багато років. Діма наполегливо працював, склав іспити 
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у школі та в університеті й став відомим суддею. А Микола продовжував йти своїм 
шляхом. Він намагався працювати якомога менше. Хлопець залишив школу, не 
склавши іспитів. На роботі він також не міг довго втриматись через погану поведінку. 
А потім зв’язався з бандою. Разом з ними Микола почав красти. Тоді у нього з’явились 
проблеми з міліцією.

Дія 2 (Теодор Борисович за прилавком, телефон та касовий апарат біля нього. 
Трохи подалі дві жінки розглядають листівки. Входить Микола, натягає на обличчя 
нейлонову панчоху та витягає зброю).

Оповідач - Дія відбувається у поштовому відділі магазину, що належить Теодору Борисовичу.

Микола - Це пограбування. Вивертай свою касу, або застрелю!

Теодор
Борисович - Ти не зможеш втекти з награбованим! Та у будь якому випадку у мене дуже мало
 грошей, лише невелика сума для пенсіонерів.

Микола - Мені потрібне все, що маєш. Ті поштові перекази також давай сюди. А ви, жінки, 
обличчям до стіни та руки вгору!

Теодор
Борисович - Не чіпай жінок! Ось, забирай все. Я не хочу, щоб ти хоч когось застрелив за будь-яку
  суму грошей.

Микола - Поклади все це у мішок. (Він вибігає).

Теодор
Борисович (Бере слухалку та набирає номер). Ало! Міліція? – Вас турбує Теодор Борисович
 з магазину по вулиці Садовій. Обікрали поштовий відділ. Ви можете приїхати? ...
 Добре! Чекаємо!

(Вбігають 2 міліціонери).

1 міліціонер - Теодоре Борисовичу, скільки грошей взяв злодій?

Теодор
Борисович - Понад 500 гривень та ще декілька поштових переказів.

2 міліціонер - Ви впізнали злодія? Хто це був?

Теодор
Борисович - Ні, але одна з жінок бачила його, коли він увійшов до магазину.

Маргарита
Іванівна - Так, я бачила його ще до того, як він натягнув на обличчя панчоху. Він нагадав мені
 хлопчика, з яким вчився мій старший син, Максим.

1 міліціонер - Якщо ми дістанемо фотокартки учнів, які вчились тоді, коли й ваш син, ви зможете 
впізнати злодія?
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Маргарита
Іванівна - Так, впізнаю.

Дія 3 (Зал суду).

Оповідач - Миколу знайшли завдяки шкільним фотокарткам. У нього в кімнаті під час обшуку 
міліціонери вилучили поштові перекази та трохи грошей. Хлопця заарештували та 
посадили до камери попереднього ув’язнення. Через деякий час Миколу привели до 
суду. Його звинуватили у нападі та крадіжці.

(Входить Діма, суддя, сідає. Двоє міліціонерів вводять Миколу).

Микола (Піднімає голову та говорить собі).
- Не можу повірити! Це ж мій брат, Діма. Цікаво, чи він впізнає мене. Може він 
полегшить мені вирок, адже я його брат? Проте не думаю, що Діма це зробить, він же 
суддя.

Діма, суддя (Підіймає голову, уважно дивиться і тихо говорить собі).
- Це просто неможливо! Микола, мій брат. Який жах! Я боявся, що те, чим він 
займався, для нього закінчиться дуже погано.

Секретар суду - Справа про пограбування, яке відбулось у понеділок, 11 березня, приблизно о 
9:30 ранку, у поштовому відділі магазину по вулиці Садовій. На лаві підсудних 
звинувачений у злочині Микола Матвієв.

Діма, суддя - Запрошую свідка Маргариту Іванівну. Розкажіть суду, що ви бачили того ранку 11 
березня у поштовому відділі.

Маргарита
Іванівна - Цей чоловік увійшов до поштового відділу та натягнув на голову нейлонову панчоху.
 Але я встигла побачити його обличчя. Він схопив Теодора Борисовича і наказав йому
 віддати все, що було в касі. Теодор Борисович так і зробив.

1 міліціонер - Маргарита Іванівна впізнала звинуваченого, як однокласника її сина, а пізніше як 
злодія під час упізнання у камері попереднього ув’язнення.

2 міліціонер - Під час обшуку в квартирі звинуваченого ми знайшли 250 гривень та здачу, яка була 
схована у скрині разом з украденими поштовими переказами.

Діма, суддя - Чи бажає звинувачений щось сказати на свій захист?

Микола - Нічого, ваша честь. Мене вперше притягнуто до відповідальності.

Діма, суддя (Роздумуючи вголос).
- Що робити? Чи відпустити Миколу тільки тому, що він мій брат? Ні, я не можу 
зробити цього. Я суддя, і тому повинен бути чесним та справедливим. Я повинен 
карати злочинців. (Звертаючись до Миколи). Проголошую тебе винним. Згідно 
закону нашої країни тобі винесено вирок: сплатити штраф у розмірі 500 гривень або 
відбути 5 місяців ув’язнення.

Маргарита
Іванівна - Суддя виніс справді суворий вирок, хоч звинувачений його рідний брат.
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Микола - 500 гривень! Я напевне не зможу сплатити штраф! Отже, в’язниця.

(Діма встає зі свого міста і підходить до секретаря суду).

Діма, суддя - Цій людині винесено вирок сплатити 500 гривень, я сам бажаю заплатити цю суму 
замість нього. (Діма витягає з кишені гаманець і віддає секретарю 500 гривень).

Микола - Не можу повірити! Він справедливо покарав мене, але тепер сам платить за мене.

Діма, суддя - Звільніть в’язня! (Миколу звільняють, він йде до виходу з залу суду).

Теодор
Борисович - Ні, ти не можеш так просто піти звідси. Ти не сплатив штраф.

Микола - Я вільний. Мій брат, суддя, заплатив за мене, ви не можете примусити мене платити 
ще раз. Я вільний. Штраф сплачено.

Дія 4 (Стіл, навколо стільці).

Оповідач - Дія відбувається ввечері в будинку Діми.

(Микола стукає у двері).

Діма (Відкриваючи двері).
- Заходь, Миколо. Радий, що ти зміг прийти на вечерю.

Микола (Сідаючи).
- Минуло дуже багато років, відколи ми в останнє бачились.

Діма (Сідаючи).
- Так, добре було б поговорити. Я просто був приголомшений, побачивши тебе 
сьогодні у залі суду.

Микола - Дімо, я такий вдячний за те, що ти сплатив штраф замість мене. Знаю, що заслужив 
на такий вирок, але я ніколи не зміг би сплатити таку суму грошей.

Діма - Миколо, як суддя, я повинен був винести тобі вирок за твій злочин. Але я також і 
твій брат, і сплачуючи штраф за тебе, я хотів показати, що люблю тебе.

Микола - Щиро дякую тобі. Від тепер я хочу жити так, щоб тобі не було за мене соромно.

Діма - А я бажаю тобі лише найкращого.

Микола - Дімо, я ніколи не зможу віддати тобі борг, але я міг би час від часу мити твою машину 
або косити газон. Ти дозволиш мені це робити?

Діма - Ну, якщо хочеш, будь ласка. Але знаєш, я заплатив за тебе не для того, щоб ти потім 
повернув мені борг. Ти мій брат, ти ж знаєш. Тепер сідаймо вечеряти. За столом ми ще 
поговоримо.

Дія 5 (Дві дівчини сидять напроти).

Оповідач - Остання дія відбувається через декілька днів у домі сусідів, які чули про те, як добре 
Діма поставився до свого брата.
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Жанна - Хіба не чудово суддя поставився до свого брата Миколи? Думаю, це було дуже добре 
з його боку, Маріє.

Марійка - Так, безсумнівно, Жанно. Це випадок нагадує мені те, що я почула у церкві в неділю. 
Проповідник говорив про виправдання.

Жанна - А що таке «виправдання», Марійко, і яке це має відношення до судді та Миколи?

Марійка - Знаєш, Біблія говорить, що всі ми в чомусь схожі на Миколу. Звичайно, ми не 
вчинили злочинів, подібних до Миколиного, проте всі ми згрішили проти Бога своїм 
егоїзмом, неправдою, порушенням Божих заповідей.

Жанна - Так. Але нас принаймні міліція не приводила до залу суду, звинувачуючи у злочині.

Марійка - Вірно, однак Бог в певній мірі – суддя; Він бездоганно справедливий та чистий; але в 
той самий час Він нас любить. Коли Бог, великий Суддя всього світу, дивиться на нас, 
Він визнає нас винними у порушенні Його заповідей та виносить вирок за наші гріхи 
– смерть.

Жанна - Тобто як Діма, суддя, визнав Миколу винним. Так? Але чи зробив Бог те саме, що й 
Діма, який сам сплатив штраф?

Марійка - Знаєш Бог зробив набагато більше. Він віддав Свого єдиного Сина на смерть за 
нас. Господь Ісус не платив за нас гроші, Він віддав Своє власне життя, щоб забрати 
покарання, на яке ми заслужили.

Жанна - А коли відбувається виправдання?

Марійка - Виправдання означає, що Бог тепер може проголосити нас невинними або 
праведними за Законом, тому що Ісус заплатив за наші гріхи: Його було покарано 
замість нас. В неділю проповідник читав з посл. до Римлян про те, що ми виправдані 
кров’ю Божого Сина.

Жанна - А, тепер я розумію, чому історія про суддю та Миколу нагадала тобі проповідь про 
виправдання.

Марійка - Так, Жанно. У посланні до Римлян є ще один вірш, в якому написано, що ми 
виправдані вірою. Це означає, що коли ми довіряємось Ісусу Христу як Спасителю та 
Господу, Бог звільняє нас від покарання, і нам вже не треба страждати за свої гріхи.

Жанна - Це справді чудово, Марійко.

Марійка - Безсумнівно. Декілька років тому я попросила Ісуса Христа стати моїм Спасителем і 
тепер знаю, що вільна від покарання за свої гріхи; я не буду відділена від Бога навіки.

Жанна - Думаю, до деякої міри ти почуваєш себе, як Микола, після того, як Діма заплатив за 
нього штраф.

Марійка - Так. Я така вдячна Богові за те, що Він визнав мене невинною. Так хочеться, щоб Він 
знав, що я люблю Його і бажаю жити для Ісуса.
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Жанна - Твої слова змушують мене подумати, Марійко. Я б хотіла також бути впевненою, що 
Бог визнає мене невинною. Поговоримо ще про це завтра? Бо мені вже треба бігти в 
магазин.

Марійка - Звичайно, Жанно. Приходь, коли хочеш, поговоримо. Я з радістю поясню тобі, що 
зможу. Я молитимусь за тебе.

Ролі
Діма 13 реплік

Микола 15 реплік

Оповідач (може бути дівчинка) 5 реплік

Теодор
Борисович 6 реплік

Маргарита
Іванівна 4 репліки

Перший
міліціонер 3 репліки

Другий
міліціонер 2 репліки

Секретар
суду (дівчинка) 1 репліка

Жанна 9 реплік

Марійка 9 реплік
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План бесіди з дитиною, яка хоче 
навернутися до Христа

Дитина повинна розуміти істини:
Бог
Хто є Бог?
Бог створив нас. Він говорить з нами через Біблію.
Бог чистий і святий. Він любить нас.

Гріх
Що таке гріх?
Гріх - це непокора Заповідям Бога. Це те, що проти Бога.
Поговоріть про конкретні гріхи.
Дитина також є грішником. (Ми грішимо тому що ми грішники).
Гріх заслуговує на покарання.

Спаситель
Хто Єдиний може забрати твої гріхи?
Бог Син помер на хресті за грішників.
Господь Ісус воскрес із мертвих. 
Він є Господь над усім.

Поясніть, як можна стати спасеним
Поясніть, чого чекає від нас Господь, і що обіцяє зробити Він.
 Використайте біблійний вірш (Ів. 1:12; 3:16; 6:37; Дії 16:31; 

Рим. 6:23 або 10:13).
 Чого чекає від тебе Господь?
 Що обіцяє зробити Господь?
Попередьте про труднощі.
Спитайте: «Ти хочеш прийняти Христа зараз, чи зачекаєш?»
Заохотьте дитину помолитись вголос (якщо вона готова).

Поговоріть про впевненість у спасінні
Поверніться до біблійного вірша, який ви використали.
Поговоріть про змінене життя.
Розкажіть дитині, що може і повинна знати кожна людина, яка 
по-справжньому повірила в Христа.

Дайте (пізніше) декілька порад стосовно християнського 
життя

Читай Біблію і виконуй те, що в ній написано.
Розмовляй з Богом – нашим Небесним Батьком.
Розповідай іншим, що для тебе зробив Господь.
Проси Бога пробачити тебе, коли ти згрішиш.
Зустрічайся з іншими християнами.
Пам’ятай обіцянку Господа: «Я тебе не покину...» (Євр. 13:5). 

Скопіюйте, виріжте і тримайте в своїй Біблії        
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