
Подорож по Новому ЗаповітуПодорож по Новому Заповіту

ДИТЯЧАДИТЯЧА
БІБЛІЯБІБЛІЯ



	 Франк	П.
Ф83	 Дитяча	Біблія.	Подорож	по	Новому	Заповіту	/	Переклад		
	 з	російської.	––	К.	:	Світло	на	Сході,	2022.	––	496	с.		
	 Видання	шосте.
	 ISBN	978-617-7554-38-6	

УДК	27-23(02.053.2)

Вид.	№	02.302
ISBN	978-617-7554-38-6	(Укр.)
ISBN	978-3-944772-92-9	(Нім.)

©	1984	Lion	Publishing,	England.
©	1988	«Свет	на	Востоке».
©	2022	«Світло	на	Сході»,
укр.	переклад.

УДК		 27-23(02.053.2)
	 	 Ф83

Подорож по Новому ЗаповітуПодорож по Новому Заповіту



Пенні Франк

Художники 
Тоні Морріс і Джон Хайсом

СВІТЛО НА СХОДІ

Подорож по Новому ЗаповітуПодорож по Новому Заповіту

ДИТЯЧАДИТЯЧА
БІБЛІЯБІБЛІЯ



Любий друже!

Ти тримаєш у руках цікаві історії 
з Нового Заповіту, другої частини 
Священного Писання. 

Новий Заповіт розповідає про 
найголовніше у світі, про сенс життя 
кожної людини – про Ісуса Христа, про 
те, що потрібно знати для отримання 
прощення гріхів і дару вічного життя.

Ми молимося, щоб ти, читаючи цю 
книгу, всім серцем полюбив Господа 
Ісуса Христа.
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ХЛОПЧИКА  
НАЗВАЛИ  

ІВАНОМ
Жив	в	Ізраїлі	чоловік,	на	ім’я	Захарій,	зі	

своєю	дружиною	Єлисаветою.	Всі	знали	
Захарія,	бо	він	був	священником	у	Божому	
храмі.
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Захарій	та	Єлисавета	часто	говорили	
про	Бога.

«Я	люблю	розповіді	про	те,	як	Бог	
особисто	звертався	до	людей,	до	таких,	
наприклад,	як	вождь	Ізраїля	Мойсей	або	
цар	Саул,	–	казав	Захарій.	–	Я	й	сам	дуже	
хотів	би	почути	Його	голос».
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«А	я	люблю	стародавні	історії	про	
чудеса,	які	Бог	здійснив	із	Саррою	та	
Анною,	–	відповідала	Єлисавета.	–	О,	якби	
Він	і	мені	дав	дитину!»

Захарій	та	Єлисавета	були	вже	старими.	
Дітей	вони	не	мали.
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Одного	разу	в	будинку	Захарія	
відбувалися	великі	приготування.	З	усіх	
священників	саме	його	обрали	для	
особливо	важливого	служіння	у	храмі.
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Захарію	випала	честь	молитися	
всередині	храму	за	весь	Ізраїль.	
А	Єлисавета	й	увесь	народ,	чекаючи	на	
нього,	мали	молитися	зовні.
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Народ	залишився	стояти	на	сонці,	тим	
часом	Захарій	неквапливо	ввійшов	до	
прохолодного	храму.
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Раптом	Захарій	побачив	яскраве	світло.	
Чоловік	злякався:	адже	він	був	у	храмі	
абсолютно	один.	Що	ж	трапилося?
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Цієї	миті	ангел,	якого	послав	Бог,	
заговорив	зі	старим	священником:		
«Не	бійся,	Захарію,	Бог	досі	говорить	
із	людьми	й	так	само	має	силу	творити	
чудеса!	У	вас	із	Єлисаветою	народиться	
син.	Назвіть	його	Іваном.
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Іван	виросте	незвичайним	чоловіком.	
Він	приготує	народ	до	зустрічі	із	Сином	
Божим».

«Цього	не	може	бути,	–	заперечив	
Захарій.	–	Ми	занадто	старі,	щоб	мати	
дитину!»
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«Хіба	ти	не	знаєш,	що	Господь	
усемогутній?	–	запитав	ангел.	–	За	сумнів	
тебе	буде	покарано:	до	самого	народження	
сина	ти	залишатимешся	німим.	І	тоді	
переконаєшся,	що	я	казав	правду».



15

Народ	дивувався,	чому	Захарій	так	
довго	не	виходить	із	храму.

Коли	ж	він,	нарешті,	вийшов,	усі	
зрозуміли,	що	у	храмі	щось	сталося:	
Захарій	не	міг	говорити.
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Повернувшись	додому,	Захарій	написав	
дружині	про	все,	що	сталося.	Єлисавета	
здивувалася	не	менше	за	чоловіка.

Подружжя	дуже	хвилювалося	
й	рахувало	тижні	в	очікуванні	дня,	коли	
мала	народитися	дитина.
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Одного	разу	Єлисавету	відвідала	її	
двоюрідна	сестра	Марія.	Марія	й	сама	
очікувала	дитину.
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Сестри	дуже	зраділи	зустрічі,	бо	вже	
давно	не	бачилися.	Єлисавета	поспішила	
розповісти	Марії,	як	ангел	з’явився	Захарії	
у	храмі.
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«І	мені	теж	з’явився	ангел!»	–	
промовила	Марія.

Обидві	були	здивовані,	що	їм,	
найзвичайнісіньким	жінкам,	Бог	посилає	
таких	особливих	синів.	Погостювавши	
трохи,	Марія	повернулася	додому.
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І	ось	настав	довгоочікуваний	день:	
Єлисавета	народила	сина!	Це	була	чудова	
дитина!	Рідні	та	друзі	прийшли	подивитися	
на	хлопчика.

«Ви	назвали	його	Захарій?»	–	питали	
вони.
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«Ні,	його	ім’я	не	Захарій,	–	відповідала	
Єлисавета,	–	а	Іван».

«Що	за	примхи?	–	дивувалися	знайомі.	–	
Адже	первістку	зазвичай	дають	ім’я	
батька».
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Захарій	написав	на	дощечці,	щоб	усі	
могли	прочитати:	«Іван	–	ім’я	його».
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І	щойно	це	було	написано,	як	
виповнилося	те,	що	обіцяв	Бог	через	
ангела:	до	Захарія	повернулася	
можливість	говорити.
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Тепер	Захарій	іще	більше	радів,		
бо	сам	міг	розповісти	про	те,		
що	сталося	у	храмі.

Усі	із	захопленням	дивилися		
на	новонародженого.

«Який	дивний	малюк!	–	
вигукували	всі	навколо.		
–	Коли	він	виросте,	на	
нього	чекає	особливе	
служіння	для	Господа!»





Історію «Хлопчика назвали Іваном» 
узято з першого розділу Євангелія від 
Луки.

Задовго до народження Івана Бог 
через пророків обіцяв, що пошле людям 
Спасителя. Але перш ніж Він з’явиться, 
потрібно підготувати народ.

Отже, Івана було послано оголосити 
про наближення Божого Царства 
та закликати народ до покаяння 
перед приходом Господа Ісуса. Ще до 
народження Івана було зрозуміло, що 
він стане незвичайним, особливим 
чоловіком, який відрізнятиметься від усіх 
інших.

Наступна оповідь про найважливішу 
подію в історії людства – народження 
Ісуса Христа.
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РІЗДВО ІСУСА
Колись	у	невеличкому	містечку	Назареті	

жила	красива	дівчина,	на	ім’я	Марія.





29

Одного	разу,	коли	Марія	поралася	по	
господарству,	її	кімнату	раптом	осяяло	
яскраве	світло.	І	в	цьому	світлі	Марія	
побачила	Божого	ангела.	Вона	дуже	
злякалася.

«Не	бійся,	Маріє,	–	промовив	до	неї	
ангел,	–	я	приніс	тобі	радісну	звістку.	
Незабаром	ти	народиш	сина».

«Але	ж	я	не	маю	чоловіка!»	–	вигукнула	
дівчина.

«Це	дитя	буде	Сином	Самого	Бога,	–	
продовжив	ангел,	–	ти	назвеш	його	
Ісусом».

«Я	готова	виконати	бажання	Господа»,	–	
відповіла	Марія,	й	ангел	зник.
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У	Назареті	був	один	чоловік,	на	ім’я	
Йосип.	Він	кохав	Марію	й	хотів	із	нею	
побратися.

Ангел	з’явився	чоловікові	вві	сні	та	
сказав:	
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«Я	прийшов	повідомити	тебе,	що	Марія	
очікує	на	хлопчика.	Він	–	Син	Божий.	

Ти	назвеш	Його	Ісусом.	Він	буде	
Спасителем	світу».
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Марія	та	Йосип	готувалися	до	весілля.	
Вони	дуже	кохали	одне	одного.	Часто	вони	
розмірковували	про	ангельську	звістку	
щодо	незвичайної	дитини.

«Чи	повірять	люди,	що	Ісус	–	Син	
Божий?»	–	міркувала	Марія.
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«Не	турбуйся,	дехто	повірить,	–	
заспокоював	Йосип.	–	Адже	Бог	обіцяв	
послати	Спасителя	світу.	І	тепер	ми	
можемо	тільки	радіти,	що	Він	дотримався	
обіцянки».
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Отже,	Йосип	і	Марія	очікували	на	
народження	Ісуса.	Вони	намагалися	
приготувати	все	необхідне	для	дитини.		
Їм	здавалося,	що	час	тягнеться	надто	
довго.
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Одного	разу	вони	почули,	що	імператор,	
який	правив	їхньою	країною,	видав	новий	
указ.

«Кожен	повинен	повернутися	в	місто	
своїх	предків	і	записати	своє	ім’я	
в	спеціальний	список,	–	повідомив	Йосип	
Марію.	–	Тому	нам	доведеться	вирушити	
до	Віфлеєма».
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«Краще	б	мені	залишитися	вдома	до	
пологів,	але	Бог	попередив	через	пророків,	
що	Син	Божий	повинен	народитися	
у	Віфлеємі,	–	говорила	Марія,	а	тим	
часом	їхні	віслюки	обережно	просувалися	
по	важкій	дорозі.	–	Я	так	втомилася,	–	
скаржилася	вона	Йосипу,	–	а	шлях	іще	
такий	далекий».
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Коли	вони	нарешті	дісталися	до	
Віфлеєма,	то	побачили,	що	там	панувало	
надзвичайне	пожвавлення.

Через	перепис	у	місті	їхніх	предків	було	
так	людно,	що	для	них	не	знайшлося	
місця	в	готелі.	Один	чоловік	дозволив	їм	
заночувати	у	хліві,	де	тримали	худобу.
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Йосип	допоміг	Марії	зійти	з	віслюка,	
й	вони	пішли	у	хлів.	Марія	зробила	
з	соломи	ліжко	та	вкрила	його	своїм	
теплим	плащем.	Вона	знала,	що	її	Дитина	
ось-ось	має	народитися.
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Коли	Дитя	народилося,	Марія	туго	Його	
сповила	та	поклала	у	вистелені	сіном	ясла.

«Ім’я	Йому	–	Ісус,	–	говорили	Йосип	
і	Марія.	–	Він	–	єдиний	Син	Божий».

Тварини	були	свідками	Його	
народження.	Їхнє	тепле	дихання	зігрівало	
тісний	хлів.
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Але	спокій	настав	не	скоро.	Двері	зі	
скрипом	відчинилися,	й	до	хліва	увійшли	
пастухи.	«Тут	має	бути	Дитя,	можна	нам	на	
Нього	поглянути?»	–	чемно	запитали	вони.	
«Звичайно,	–	відповів	Йосип,	–	але	як	ви	
дізналися	про	Дитину?»

«Ми	пасли	овець	у	полі,	–	відповіли	
пастухи,	–	аж	раптом	небо	осяяло	світло,	
й	ми	побачили	ангелів,	які	повідомили,	що	
тут	народилося	Дитя.	Коли	малюк	виросте,	
то	врятує	всіх	нас.	Ось	ми	і	прийшли	
поглянути	на	Нього	та	поклонитися	Йому».

Потім	пастухи	повернулися	до	своїх	
отар,	розповідаючи	всім	зустрічним	про	
незвичайну	подію.
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Марія	та	Йосип	залишалися	у	Віфлеємі	
ще	деякий	час.

Одного	разу	хтось	постукав	у	двері.	На	
порозі	стояли	дуже	вельможні	гості.

«Ми	здолали	довгий	шлях,	–	сказав	
один	із	мудреців,	–	аби	побачити	царське	
Дитя.	Чи	справді	Воно	тут?»

«Так,	але	як	ви	дізналися	про	Його	
народження?»	–	здивувався	Йосип.
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«Ми	побачили	яскраву	зірку	на	небі,	–	
відповідали	вони.	–	У	наших	книгах	
написано,	що	вона	вкаже	час	і	місце	
народження	Дитини,	яка	стане	Царем	
Ізраїля».

Мандрівники	шанобливо	схилили	коліна	
й	піднесли	Дитині	подарунки:	золото,	
ладан	і	смирну.
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Коли	мудреці	пішли,	Йосип	і	Марія	
уважно	поглянули	на	Сина.	Їм	було		
про	що	подумати.

Вони	згадали	ангелів,	що	з’явилися	
пастухам,	та	яскраву	зірку,	що	привела	
мудреців.	Подружжя	уявило	собі	прекрасне	
майбутнє.

«Нарешті	Бог	послав	Ізраїлю	
Спасителя»,	–	сказав	Йосип.	

«Так,	–	відповіла	Марія,	–	Ізраїлю	
й	усьому	світові.	Ці	мудрі	люди	прийшли	
здалеку,	отже,	вони	теж	Його	потребують».
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Йосип	і	Марія	дякували	Богові	за	Ісуса.	
Вони	знали,	що	Господь	дотримав	Свою	
обіцянку	–	послав	Свого	Сина	для	спасіння	
світу.

Вони	ще	не	уявляли,	яким	буде	життя	
Ісуса.	Але	знали,	що	Бог	хоче	показати	
людям,	як	сильно	Він	їх	любить.



Історію «Різдво Ісуса» описано 
в Євангелії від Матвія (розділ 1),  
а також в Євангелії від Луки (розділи 1–2).

Люди, яких спеціально обрав Бог, – 
пророки – передбачили час, коли Господь 
пошле Месію – Царя світу, Спасителя 
народів.

Крізь століття проніс народ Божий 
віру у здійснення Божої обіцянки, попри 
те, що країна перебувала під гнітом 
різних завойовників. Нарешті це 
сталося – Бог виконав Свою обіцянку. 
У Юдеї, під час правління царя Ірода, 
коли в Римі на імператорському 
троні сидів Август, у віфлеємському 
хліві, у простих умовах, без усіляких 
урочистостей народився Син Божий.

Наступна історія про дитинство 
Ісуса.
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ДИТИНСТВО ІСУСА
Мудреці	з	далеких	земель	прийшли	до	

Віфлеєма,	щоб	ушанувати	Дитятко	Ісуса.	
Вони	пішли	за	сяйвом	зірки,	що	з’явилася	
на	небі.	Її	поява	засвідчила,	що	народився	
великий	Цар.	І	мудреці	вирушили	в	путь,	
аби	принести	Йому	свої	дари.
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Але	зірка	не	відразу	привела	їх	до	
Віфлеєма.	Мудреці	втратили	її	з	поля	зору	
біля	Єрусалима.
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Тож	мандрівники	вирушили	до	
палацу	Ірода.	«Ми	хочемо	поглянути	на	
маленького	Сина	Царя»,	–	сказали	вони.
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Цар	Ірод	був	неприємно	здивований,	
почувши	ці	слова.

«Тут	немає	жодного	сина	царя»,	–	
заперечив	він	і	послав	за	своїми	
радниками.

«Бог	обіцяв,	що	Цар	народиться	
у	Віфлеємі»,	–	пояснили	вони	Іроду.
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Тоді	Ірод	відпустив	мудреців	до	
Віфлеєма.	«Коли	ви	знайдете	Його,	
повертайтеся	до	мене	й	розкажіть	усе»,	–	
звелів	він.

Ірод	був	хитрий	і	мав	підступний	задум.
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Мудреці	розшукали	Ісуса,	піднесли	Йому	
дари,	але	до	Ірода	не	повернулися.	Сам	
Бог	попередив	їх	про	злі	наміри	царя.

«Нічого	не	кажіть	царю	Іроду	про	Ісуса,	–	
застеріг	Бог.	–	Повертайтеся	додому	іншим	
шляхом».
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Довго	чекав	цар.	Нарешті	йому	
увірвався	терпець,	і	він	покликав	воїнів.	
«Ідіть	до	Віфлеєма,	–	наказав	він,	–	
і	убийте	всіх	немовлят	чоловічої	статі.	Я	не	
хочу,	щоб	хтось	із	них	став	царем,	коли	
виросте.	Жодного	не	залишайте	живим».

Солдати	вирушили	виконувати	наказ.
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Ще	до	приходу	воїнів	до	Віфлеєма	
Бог	попередив	Йосипа:	«Ти	повинен	піти	
з	Марією	і	Немовлям	із	міста.	Якщо	ви	
залишитеся	тут,	Ірод	уб’є	Ісуса».
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Йосип	і	Марія	швидко	зібралися	в	дорогу	
й	вирушили	з	Ісусом	до	Єгипту,	щоб	цар	
Ірод	не	зміг	заподіяти	Йому	зла.

Подружжю	було	сумно	полишати	
батьківщину.	Вони	не	знали,	коли	зможуть	
повернутися.



58

Цар	Ірод	був	старим	і	хворим.	Невдовзі	
він	помер.	Бог	повідомив	Йосипа,	що	
тепер	небезпека	минула,	й	сім’я	може	
повернутися	з	Ісусом	додому,	до	Назарета.	
Марія	та	Йосип	дуже	зраділи	цій	новині.
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Друзі	в	Назареті	привітно	зустріли	
подружжя	й,	побачивши	маленького	Ісуса,	
казали:	«Який	чудовий	Хлопчик	у	Марії	та	
Йосипа!	Він	уже	такий	великий».

Йосип	і	Марія	всміхалися.	Вони	були	
щасливі,	що	повернулися	додому.
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Йосип	знову	взявся	за	свою	теслярську	
справу.	Він	майстрував	дерев’яні	столи	
й	лавки,	знаряддя	праці	для	селян.

Люди	казали:	«Ми	раді,	що	ви	
повернулися.	Ти	гарний	тесля,	Йосипе.	
Нам	тебе	дуже	бракувало».

Коли	Ісус	підріс,	Він	спостерігав,	як	
Йосип	працює,	й	незабаром	навчився	
користуватися	теслярським	інструментом.
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Раз	на	тиждень,	у	суботу,	всі	
відпочивали	від	роботи.	Люди	вирушали	
в	синагогу	молитися	і	слухати	закон	Божий.	
Його	читали	вголос	із	довгих	сувоїв.
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Коли	хлопчикам	виповнювалося	п’ять	
років,	вони	починали	ходити	до	школи	
при	синагозі.	Учитель	намагався	доступно	
роз’яснити	дітям	сенс	Божого	закону.

Ісус	ходив	до	синагоги	разом	з	іншими	
хлопцями.	Він	був	дуже	старанним	учнем.
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Ісусу	виповнилося	дванадцять	років.	
У	Свій	тринадцятий	день	народження,	
після	особливого	служіння	в	синагозі,	Він	
і	Його	однолітки	вважатимуться	юнаками.
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Щороку	Марія	та	Йосип	разом	із	
багатьма	жителями	Назарета	вирушали	до	
Єрусалима	на	свято	Пасхи.

Усю	дорогу	вони	йшли	пішки,	а	на	нічліг	
ставали	табором.	Того	року	Ісус	уперше	
вирушив	із	Марією	та	Йосипом.
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Час	в	Єрусалимі	пролетів	непомітно.	
Щодня	вони	були	в	храмі,	слухаючи	
вчителів	і	прославляючи	Бога.	У	пасхальну	
ніч	відбулася	спеціальна	вечеря:	юдеї	
згадували,	як	у	давні	часи	Бог	урятував	
Свій	народ,	вивівши	його	з	єгипетського	
полону.
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Ісус	не	завжди	був	біля	батьків.	Він		
ходив	і	зі	Своїми	друзями.	Повертаючись	
додому	після	свята,	батьки	втратили	Його	
з	поля	зору.

Лише	під	час	зупинки	на	нічліг	Йосип	
і	Марія	почали	шукати	Ісуса.	Вони	ніде	
не	могли	Його	знайти.	Виявилося,	що	того	
дня	ніхто	не	бачив	Ісуса.	Тоді	батьки	
повернулися	до	Єрусалима	і	стали	шукати	
Його	там.
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Батьки	скрізь	шукали	Ісуса.	За	три	дні	
Йосип	і	Марія	знайшли	Сина	у	храмі,	де	Він	
розмовляв	з	учителями.	Марія	була	дуже	
засмученою.

«Чому	Ти	не	подумав	про	те,	що	ми	
будемо	хвилюватися?»	–	запитала	вона.
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«Але	вам	варто	було	б	знати,	що	Моє	
місце	тут,	у	домі	Мого	Батька,	–	відповів	
Ісус.	–	Я	повинен	учитися	виконувати	Його	
волю».

Марія	та	Йосип	не	зрозуміли	Його.	Ісус	
знав,	що	Він	–	Син	Божий.	Він	зростав	
і	готувався	до	призначеного	Йому	
служіння.



Історію «Дитинство Ісуса» ти 
знайдеш у двох Євангеліях: про 
відвідування мудреців – у другому 
розділі Євангелія від Матвія, а про Ісуса 
в Єрусалимі – у другому розділі Євангелія 
від Луки. Про життя Ісуса між цими 
подіями нам нічого не відомо.

Марія та Йосип не забули, що 
сповістив їм ангел до народження Ісуса, 
вони пам’ятали дивовижні події після 
Його народження.

А останнє відвідування Єрусалима 
знову нагадало їм, що Ісус – Син Божий, 
Який прийшов у цей світ для особливого 
служіння.

Наступна історія оповідає про те, 
що сталося, коли Ісус подорослішав.
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ДРУЗІ ІСУСА
Коли	Ісус	виріс,	Він	дедалі	частіше	чув,	

що	народ	говорить	про	Його	родича	Івана.	
Проповідував	Іван	на	березі	річки	Йордан,	
і	народ	сходився	туди,	щоб	послухати	його	
слова.



72

«Бог	посилає	у	світ	Свого	Сина,	–	
говорив	Іван,	–	але	ви	ще	не	готові	для	
зустрічі	з	Ним.	Ви	–	обраний	народ	Божий,	
але	не	виконуєте	того,	що	потрібно».
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Люди	знали,	що	це	правда.	Вони	часто	
порушували	Божий	закон,	вважаючи,	що	
його	занадто	важко	дотримуватися.

«Ми	шкодуємо	про	це,	–	говорили	
вони,	–	але	що	нам	робити?»

«Прийдіть	й	охрестіться	в	річці,	–	
відповідав	Іван,	–	доведіть	на	ділі,	що	
ви	дійсно	хочете,	щоб	ваше	життя	стало	
чистішим	і	кращим.	І	Бог	простить	вам».
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Сотні	людей	приходили	до	Івана	
хреститися.	Вони	й	називали	його	Іваном	
Хрестителем.

Хоча	Ісус	був	безгрішний,	Він	теж	
прийшов	хреститися	з	усім	народом.	
Коли	Ісус	охрестився,	з	небес	пролунав	
голос:	«Це	Син	Мій	Улюблений,	що	Його	
Я	вподобав».
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Ісус	знав,	що	настав	час	для	здійснення	
Божої	волі.	Це	було	непросто.	Тому	Він	
Сам	вирушив	у	пустелю	для	молитви.

Протягом	багатьох	днів,	які	Він	провів	
там,	Ісус	нічого	не	їв.
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Але	ворог	людей	–	сатана,	який	
спотворив	увесь	Божий	світ,	намагався	
зашкодити	Ісусу	здійснити	Боже	
призначення.	Він	чекав,	коли	Ісус	відчує	
сильний	голод.
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Тоді	сатана	спробував	різними	
способами	схилити	Ісуса	до	послуху	йому,	
а	не	Богу.

Але	Ісус	заявив:	«Я	ніколи	не	поклонюся	
тобі,	сатано,	бо	сказано:	"Господеві	Богові	
своєму	вклоняйся,	і	служи	Одному	Йому"».

І	сатана	відступив.
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Повернувшись	із	пустелі,	Ісус	пішов	до	
Генісаретського	озера,	де	й	розпочав	Своє	
служіння.

Він	побачив	на	березі	двох	рибалок.	
«Симоне!	Андрію!	–	покликав	Ісус.	–	
Ходімо	зі	Мною!	Тепер	ви	будете	ловити	не	
рибу,	а	душі	людей	для	Царства	Божого».
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Потім	Ісус	побачив	іще	двох	рибалок,	які	
лагодили	невід.	«Якове!	Іване!	–	гукнув	їх	
Ісус.	–	Ходімо,	ви	Мені	теж	потрібні».

І	четверо	рибалок,	залишивши	все,	
пішли	за	Ісусом.
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Наступним,	кого	покликав	Ісус,	був	
Пилип,	родом	із	Віфсаїди.

Пилип	дуже	зрадів	пропозиції	Ісуса	
приєднатися	до	Його	учнів.	Він	поспішив	
до	свого	друга	Нафанаїла	й	розповів	йому	
про	Ісуса.
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«Хіба	з	Назарета	буває	щось	
хороше?»	–	здивувався	Нафанаїл.	Але	
все	ж	таки	він	пішов	із	Пилипом,	аби	
самому	зустрітися	з	Ісусом.

«Здрастуй,	Нафанаїле,	–	привітався	
Ісус.	–	Я	бачив	тебе	під	інжирним	деревом	
іще	до	того,	як	Пилип	покликав	тебе».

Нафанаїл	зрозумів,	що	Ісус	знав	про	
нього	все!	І	він	пішов	з	Ісусом.
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Одного	разу	Ісуса	та	Його	учнів	
запросили	на	весілля	в	Кану	Галілейську.

Марія,	мати	Ісуса,	допомагала	
у	приготуваннях,	бо	була	добре	знайома	
з	нареченою.
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З	такої	нагоди	всі	гості	вдягнули	ошатне	
вбрання,	були	радісними	та	привітними.

Весільні	столи	прикрасили	квітами,	
а	наречена	мала	особливо	щасливий	
вигляд.
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Усі	веселилися,	аж	раптом	Ісус	
зауважив,	що	Марія	чимось	заклопотана.	
«Що	трапилося?»	–	запитав	Він	її	
співчутливо.
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«Любий	мій	Сину,	–	сказала	Марія,	–	
господарі	дуже	засмучені:	скінчилося	вино.	
Чи	не	можеш	Ти	допомогти?»

Марія	покликала	головного	
розпорядника.	«Роби	все,	що	тобі	скаже	
мій	Син»,	–	промовила	вона.
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«Візьми	шість	порожніх	посудин	
і	наповни	їх	водою	по	вінця»,	–	наказав	
Ісус.

Слуга	зробив	так,	як	звелів	йому	Ісус.
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Коли	посудини	було	наповнено,	Ісус	
сказав:	«Тепер	зачерпни	й	дай	скуштувати	
весільному	старості».

Слуга	підкорився	й	наповнив	чашу.	
А	в	ній	було	вино!

«Це	найкраще	з	усіх	вин,	які	мені	
доводилося	куштувати!»	–	вигукнув	
весільний	староста.

Це	було	перше	чудо,	яке	здійснив	Ісус.	
Перше	з	багатьох	дивовижних	чудес,	які	
Він	зробив.
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Коли	Ісус	повернувся	до	Генісаретського	
озера,	за	Ним	ішов	натовп.

Люди	почули	про	диво	на	весіллі	й	не	
хотіли	втратити	нагоди	побачити	на	власні	
очі	щось	незвичайне.
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Прийшовши	зі	Своїми	учнями	в	місто	
Капернаум,	Ісус	побачив	збирача	мита.	
«Матвію!	–	покликав	Ісус.	–	Залиш	усе	та	
йди	за	Мною,	ти	Мені	потрібен».

Матвій	підвівся,	залишив	скриньку	
з	грішми	й	рушив	за	Ісусом.	Він	теж	став	
учнем	Христа.
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Ісус	обрав	Собі	дванадцять	учнів,	які	
стали	Його	близькими	друзями.	Вони	були	
завжди	з	Христом,	слухали	Його,	коли	Він	
проповідував	людям	Боже	Слово.	Цих	
учнів	називали	апостолами.
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Ось	їхні	імена:	Симон	Петро	та	його	
брат	Андрій,	Яків	і	його	брат	Іван,	Пилип	
і	Варфоломій,	Хома	й	митник	Матвій	–	
збирач	податків,	інший	Яків	і	Тадей,	Симон	
Кананіта	та	Юда	Іскаріотський.



Історію «Друзі Ісуса» взято 
з Євангелія від Марка (розділи 1–3) та 
Євангелія від Івана (розділи 1–2).

На початку служіння Ісус охрестився. 
На відміну від інших, Він був безгрішний 
і не потребував хрещення покаяння. Але 
таким чином Христос просто виконав 
волю Божу, після чого Господь засвідчив 
Своє благовоління до Ісуса. Бог наділив 
Його великою силою, проте Ісус знав, 
що її дано Йому для служіння іншим, 
а не Собі Самому. Він твердо чинив опір 
усім спокусам сатани, відповідаючи на 
них лише Словом Божим. Повернувшись 
до Галілеї, Ісус обрав Собі групу 
послідовників-учнів. Їх було дванадцять.

Наступна історія про те, як Ісус 
проповідував Царство Боже натовпу, 
який ішов слідом за Ним.
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ІСУС – УЧИТЕЛЬ
Одного	разу	Ісус,	зійшовши	з	учнями	на	

гору,	промовив	до	них:	
–	Слухайте	уважно,	Я	хочу	сказати	вам	

дещо	важливе.	Ви	згадаєте	про	це	тоді,	
коли	Мене	з	вами	вже	не	буде.
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Не	думайте,	що	Царство	Боже	схоже	
на	царства	цього	світу.	Запитайте	людей,	
що	могло	б	зробити	їх	щасливими,	й	вони	
дадуть	відповідь:	багатство,	здоров’я,	
слава.
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Але	в	Царстві	Божому	будуть	щасливі	
всі:	бідні	й	багаті,	хворі	й	нічим	не	
знамениті	люди.	Секрет	справжнього	
щастя	в	тому,	щоб	любити	Бога	та	
виконувати	Його	волю.
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Бог	хоче	ваших	молитов.	Ви	можете	
молитися	так:	«Отче	наш,	що	єси	на	
небесах!	Нехай	святиться	Ім’я	Твоє,	нехай	
прийде	Царство	Твоє,	нехай	буде	воля	
Твоя,	як	на	небі,	так	і	на	землі.	Хліба	
нашого	насущного	дай	нам	сьогодні.	
І	прости	нам	довги ́	наші,	як	і	ми	прощаємо	
винуватцям	нашим.	І	не	введи	нас	
у	випробовування,	але	визволи	нас	від	
лукавого.	Бо	Твоє	є	царство,	і	сила,	і	слава	
навіки.	Амінь».
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–	Бог	завжди	чує,	навіть	якщо	не	
відразу	відповідає,	–	продовжував	Ісус.	–	
Якщо	ви	стукаєте	в	чиїсь	двері,	й	вам	
не	відчиняють,	ви	стукаєте	знову.	І	так	
доти,	доки	не	відчинять.	Так	само	чиніть	
і	в	молитві	до	Бога.
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Якщо	ви	Мене	просите	про	щось,	
а	Я	відразу	не	відповідаю,	хіба	ж	ви	не	
продовжуєте	просити?	Ось	так	само	
й	моліться.	Не	бійтеся	просити	Бога.
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–	У	Царстві	Небесному	всі	закони	
милосердні,	–	говорив	Ісус,	–	але	є	один	
особливий	закон:	закон	любові	до	людей.	
Зазвичай	люди	люблять	своїх	друзів,	
а	ворогів	ненавидять.
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Але	Бог	хоче,	щоб	ви	любили	навіть	тих,	
хто	вас	ненавидить.	Тоді	кожен	побачить,	
що	ви	належите	до	Його	Царства.
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Не	намагайтеся	помічати	в	людях	
погане.	Якщо	ви	будете	вказувати	людям	
на	їхні	недоліки,	то	й	вони	незабаром	
почнуть	помічати	ваші.	І,	нарешті,	не	
будьте	зарозумілими.
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Якось	у	храмі	стояв	чоловік	і	молився:	
«О,	Боже!	Я	такий	радий,	що	зберігаю	
та	виконую	всі	Твої	закони».	Він	дуже	
пишався	собою.

Натомість	інший	молився:	«О,	Боже,	
прости	мені,	грішнику!»	І	саме	цей	чоловік	
повернувся	додому	щасливим,	тому	що	
Бог	простив	йому.



104

Якщо	ви	належите	до	Царства	Божого,	
то	вам	не	варто	про	щось	тривожитися.	
Погляньте	на	птахів	небесних.	Якщо	Бог	
так	піклується	про	них,	посилаючи	їм	їжу	
та	воду,	то	ще	більше	Він	подбає	про	вас,	
даючи	все	необхідне.
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Так	і	з	одягом:	подивіться	на	польові	
квіти.	Бог	дарував	їм	царське	вбрання.	
Тож	Він	подбає	про	одяг	і	для	вас,	коли	
матимете	в	ньому	потребу.
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Ви	хочете	мати	багато	речей,	а	коли	
купуєте	їх,	то	боїтеся	втратити:	раптом	
вони	зіпсуються	або	ж	їх	украдуть!

Та	якщо	ви	належите	до	Царства	
Божого,	то	повинні	знати,	що	речі	не	так	
уже	й	багато	значать.	Ваш	справжній	
скарб	–	на	небесах.
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Уявіть	собі,	що	два	чоловіки	вирішили	
побудувати	нові	будинки.

Перший	почав	будувати	на	скелі.	Робота	
була	важкою,	багато	часу	витратилося	на	
зміцнення	фундаменту.	Потім	чоловік	звів	
стіни.	Він	працював	довго,	й	будинок	був	
міцним.
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Коли	подув	вітер,	налетіла	буря,	а	річка	
вийшла	з	берегів,	будинок	встояв,	бо	був	
добротним,	і	його	збудували	на	скелі.

Якщо	ви	слухаєте	Мене	й	виконуєте	Мої	
слова,	то	ви	схожі	на	цього	чоловіка,	який	
побудував	свій	будинок	на	скелі.
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Другий	чоловік	вирішив	звести	свій	
будинок	швидше.	Він	обрав	місце,	де	ґрунт	
м’який	і	піщаний:	будувати	було	легко,	
й	незабаром	роботу	закінчено.
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Та	коли	подув	вітер,	налетіла	буря,	
а	річка	вийшла	з	берегів,	ґрунт	розмило.	
Будинок	із	гуркотом	обвалився,	бо	не	мав	
міцного	фундаменту...

Якщо	ви	слухаєте	Мене,	але	не	
виконуєте	Моїх	слів,	то	ви	схожі	на	чоловіка,	
який	звів	свій	будинок	на	піску.
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–	Я	хочу,	щоб	ви	були	як	світильник,	–	
сказав	іще	Ісус.	–	Коли	ви	запалюєте	
лампу,	то	не	ховаєте	її,	еге	ж?	Але	ставите	
її	вище,	щоб	вона	освітлювала	всю	
кімнату.	Ви	–	світло,	що	освітлює	весь	світ.
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Я	хочу,	щоб	ви	були,	як	місто	на	вершині	
гори,	яке	видно	здалеку.	Коли	люди	
побачать	ваші	добрі	справи,	то	зрозуміють,	
що	ви	належите	до	Царства	Божого.



Нагірну проповідь, яку переказано 
в історії «Ісус – Учитель», ти знайдеш 
в Євангелії від Матвія, в розділах 5–7.

На горі поблизу Генісаретського 
озера Ісус звернувся до Своїх учнів і до 
народу, що слідував за Ним. Він змінив 
усе їхнє розуміння про те, що в цьому 
світі вважалося цінним. Не важливі ні 
становище в суспільстві, ні професія, ні 
багатство. Головне – Бог. Якщо наше 
ставлення до Господа правильне, то ми 
можемо довірити Йому всі наші потреби. 
Ми можемо називати Його «Отче наш».

Наступна розповідь про те, як 
Ісус їжею одного хлопчика нагодував 
величезний натовп.



115

ЯК ІСУС  
НАГОДУВАВ НАРОД

Люди	супроводжували	Ісуса	всюди.	
Вони	любили	слухати	Його	розповіді	про	
Царство	Небесне.	А	Ісус	охоче	їх	навчав.
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Дехто	з	учнів	Ісуса	був	рибалкою	на	
Генісаретському	озері.
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Одного	разу	Ісус	з	учнями	вирішили	
переправитися	на	човні	на	протилежний	
бік	озера	для	того,	щоб	відпочити.	Та	коли	
вони	пристали	до	берега,	народ	уже	на	них	
чекав.	Люди	прийшли	на	берег	послухати	
Ісуса.
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Зібрався	великий	натовп.	Деякі	люді	
були	дуже	бідними,	не	мали	ні	грошей,	
ні	роботи.	А	також	були	там	і	багатії	
у	дорогих	шатах.
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З	дорослими	прийшли	й	діти.	Вони	
раділи	нагоді	побігати	по	траві,	пограти	
у	квача	між	камінням.	Набігавшись	
і	втомившись,	діти	повернулися	до	рідних		
і,	протиснувшись	крізь	натовп,	оточили	
Ісуса.	Всі	уважно	слухали	Його.
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«Якщо	ви	хочете	досягти	Царства	
Божого,	–	говорив	Ісус,	–	будьте	як	ці	
маленькі	діти.	Тоді	Бог	прийме	вас».

«Але	яке	воно,	Його	Царство?»	–	
запитували	люди.
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«Воно	схоже	на	прекрасну	перлину,	–	
промовив	Ісус,	–	за	яку,	побачивши	її	
одного	разу,	ви	готові	віддати	все,	що	
маєте,	щоб	придбати	лише	її».

«О,	тоді	це	дійсно	чудове	Царство»,	–	
погодилися	всі.
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Тим	часом	настав	вечір,	і	люди,	які	
здолали	довгий	шлях	із	міста,	дуже	
зголодніли.
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Учні	Ісуса	хотіли	відіслати	їх	назад,	але	
Ісус	сказав:	«Ні,	перед	дорогою	їм	треба	
поїсти.	Ви	повинні	їх	нагодувати».

«Як?	–	здивувалися	учні.	–	Хіба	ж	ми	
можемо	нагодувати	стількох	людей?»
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Вони	почали	заклопотано	радитися	
один	з	одним,	як	учинити.	В	горах	не	було	
крамниць,	та	і	їхніх	грошей	не	вистачило	б,	
аби	закупити	стільки	продуктів.
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Один	хлопчик,	який	був	із	ними	весь	
день,	підійшов	і	сказав:	«Я	забув	про	їжу,	
яку	маю	ось	у	цьому	кошику,	бо	слухав	
Ісуса.	Візьміть!»
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Ісус	узяв	кошик	з	їжею,	але	не	для	того,	
щоб	Самому	поїсти.	Він	наказав	учням	
розсадити	народ	на	траві	та	приготуватися	
до	вечері.
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Учні	виконали	наказ,	хоча	знали,	що	Ісус	
не	має	нічого,	крім	п’яти	маленьких	хлібців	
і	двох	рибок.

«Але	ж	цього	не	вистачить	на	всіх!»	–	
дивувалися	вони.

Тим	часом	Ісус	устав	і	подякував	Богові	
за	те,	що	Він	дав	їм	їжу.
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А	потім	простягнув	кошик	хлопчика	
учням,	велівши	роздати	їжу	голодному	
натовпу.
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Ісус	сказав:	«Обійдіть	усіх,	нікого	не	
пропустіть».

Учні	переклали	у	свої	кошики	трохи	
хліба	й	риби	з	кошика	хлопчика.	Вони	
зробили	так,	як	велів	Ісус.	А	потім	учні	
почали	роздавати	їжу	народові.
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Спочатку	вони	роздавали	всім	потроху,	
та	коли	переконалися,	що	їжі	вдосталь,	
то	дозволили	брати	кожному,	хто	скільки	
хотів.

І	всі	наїлися	досхочу	на	цій	незвичайній	
вечері.
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Учні	вже	не	мали	стурбований	вигляд.	
Вони	всміхалися.

Це	було	схоже	на	свято.	Маленький	
хлопчик	почувався	особливо	щасливим,	
що	він	не	з’їв	свої	хлібці	та	рибу	раніше.



132

Коли	вечеря	закінчилася,	всі	допомогли	
зібрати	залишки.
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Вони	склали	всю	їжу:	дванадцять	кошиків	
наповнили	залишками	хліба	та	риби!	
Люди	не	вірили	своїм	очам.	«Це	диво!	–	
говорили	вони.	–	Ісус	мав	тільки	п’ять	хлібів	
і	дві	рибки.	Тепер	ми	ситі,	а	ще	стільки	
залишилося!»
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«Подякуймо	Богові,	–	сказав	Ісус,	–	але	
знайте,	що	в	Царстві	Божому	хліб	значно	
кращий.	Той	хліб	ніколи	не	закінчується,	
тому	що	він	вічний.	Чому	ви	не	просите	
в	Мене	і	його?»
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«Що	це	за	вічний	хліб?»	–	запитали	
люди.	

«Це	Я,	–	сказав	Ісус.	–	Я	–	хліб	життя.	
Я	прийшов,	щоб	дати	вам	життя	вічне».



Історію «Як Ісус нагодував народ» 
взято із шостого розділу Євангелія від 
Івана.

Це диво називається «Нагодування 
п’яти тисяч народу», й описано воно 
в усіх чотирьох Євангеліях. Апостол 
Іван записав слова Ісуса: «Я – хліб 
життя. Хто до Мене приходить – не 
голодуватиме він, а хто вірує в Мене – 
ніколи не прагнутиме».

Цим дивом Ісус показав людям, що 
Він їх любить, співчуває, та головне – 
Він Божий Посланник, Який прийшов на 
землю, щоб дарувати вічне життя.

Наступну історію повністю 
присвячено Божому Царству.
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ІСУС ВІДКРИВАЄ ТАЄМНИЦІ 
Одного	разу	так	багато	людей	зібралося	

послухати	Ісуса,	що	жодна	кімната	не	
змогла	б	вмістити	їх,	і	тоді	всі	вирушили	на	
берег	Генісаретського	озера.	Натовп	тіснив	
Ісуса	до	самої	води.	Тому	Христос	увійшов	
у	човен	Своїх	учнів,	і	вони	трохи	відпливли	
від	берега.	Тепер	усі	могли	бачити	й	чути	
Ісуса.
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–	Ну	добре,	–	сказав	Ісус,	стоячи	
в	човні,	–	що	ви	хотіли	б	почути	сьогодні?
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Можливо,	ви	прийшли	тільки	тому,	щоб	
побачити	якесь	чудо	або	послухати	цікаву	
історію?	Або	ж	ви	дійсно	хочете	дізнатися	
більше	про	Бога?

Слухайте,	Я	відкрию	вам	сьогодні	деякі	
таємниці	Небесного	Царства.
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Царство	Небесне	схоже	на	гірчичне	
зернятко	–	таке	маленьке,	що	його	важко	
розгледіти.
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Майже	неможливо	повірити	в	те,	що	
крихітне	насіння,	посаджене	в	землю,	
може	дати	життя	великому	дереву,	яке,	
коли	виросте,	так	широко	розкидає	гілля,	
що	птахи	небесні	в’ють	там	гнізда.

Так	і	Царство	Боже:	зараз	воно	
невидиме,	проте	буде	рости	й	рости...
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Царство	Боже	подібне	до	дріжджів,	
які	здаються	млявими,	як	маленький	
шматочок	глини.

Покладіть	їх	у	горщик	із	борошном	
і	водою	та	перемішайте	все.	Закваску	
в	тісті	не	буде	видно.
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Але,	постоявши	в	теплі,	тісто	почне	
в	горщику	збільшуватися	саме	тому,	що	
в	ньому	є	закваска.

Так	і	Царство	Боже	–	діє	непомітно,	але	
здатне	змінити	все.
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Царство	Небесне	подібне	до	скрині	зі	
скарбами,	що	зариті	в	землі.

Одного	разу	селянин	обробляв	поле,	
аж	раптом	його	лопата	натрапила	на	щось	
тверде.	Вирішивши	дізнатися,	що	це	таке,	
чоловік	витягнув	із	землі	скриню	й	не	
повірив	своїм	очам,	коли	побачив,	які		
там	були	скарби.
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Селянин	закидав	скриню	землею	та	
нікому	нічого	не	сказав.	Потім	він	спродав	
усе,	що	мав,	зібрав	достатньо	грошей	
і	купив	це	поле.	Тепер	скарб	належав	
йому!

Так	і	Царство	Боже	–	воно	найдорожче	
від	усього,	дорожче	за	всі	земні	багатства.
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–	Тепер	Я	розкрию	ще	одну	таємницю,	–	
продовжив	Ісус.	–	Бог	дійсно	хоче,	щоб	ви	
досягли	Царства	Небесного.

Чи	губили	ви	колись	гроші?	Якщо	так,	то,	
напевно,	перевертали	весь	будинок,	аби	
знайти	їх.	І	коли	знаходили,	то	поспішали	
розповісти	всім	про	свою	радість.

Так	і	Царство	Небесне.	Кожен	із	вас	як	
загублена	монета,	і	для	Бога	–	невимовна	
радість	віднайти	вас.
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–	Не	бійтеся,	–	продовжував	Ісус.	–	Кожен	
із	вас	є	цінним	для	Бога.	Господь	помічає	
навіть	пташку,	що	потрапила	в	біду,	а	ви	
для	Нього	дорожчі	за	всіх	птахів.	Бог	навіть	
знає,	скільки	волосся	на	вашій	голові.
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Слухачі	почали	всміхатися.	Діти	
перезирнулися:	їхнє	темне	волосся	було	
густим.	Дивно,	якщо	Бог	знає,	скільки	
волосин	у	кожного!





151

–	Подивіться	уважно	навколо	себе,	й	ви	
зможете	зрозуміти	деякі	Божі	таємниці.	
Бачите	це	дерево?	Ви	можете	сказати,	
що	це	гарне	дерево.	Його	гілля	зігнулося	
під	тягарем	великих	солодких	плодів.	
А	погляньте	на	дерево	на	сусідньому	схилі.	
Те	дерево	погане,	бо	його	гілля	тонке	та	
слабке,	а	плоди	–	дрібні	та	гіркі.

Так	само	і	з	людиною:	хороша	вона	чи	
погана	–	видно	з	її	слів	і	вчинків.
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–	Я	не	завжди	буду	з	вами,	–	сказав	
Ісус.	–	Я	хочу,	щоб	ви	правильно	
використали	своє	життя,	коли	Я	піду.	Не	
лінуйтеся	робити	добро.	Заповніть	дні	
служінням	Мені.
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Один	чоловік	вирушив	у	подорож.	Але	
спершу	дав	грошей	кожному	зі	своїх	слуг	–	
одному	більше,	іншому	менше	–	й	наказав	
пустити	їх	в	обіг,	щоб	отримати	прибуток.
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Так	і	Я	залишаю	вам	Свої	слова,	
згадуйте	їх	і	чиніть	відповідно	до	них.	
Прийде	час,	і	Я	повернуся	знову	як	Цар,	
Якому	Бог	довірив	Своє	Царство,	а	вам	
доведеться	Мені	звітувати.



155

Сурми	засурмлять,	ангели	зберуть	усіх,	
хто	належить	до	Царства	Божого,	з	усіх	
кінців	землі.	Тож	пильнуйте	й	готуйтеся!
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Є	дві	дороги,	що	ведуть	до	різних	цілей.	
Одна	з	них	–	широка	та	гладенька,	по	ній	
легко	йти.	Але	ви	не	йдіть	цією	дорогою,	бо	
вона	веде	в	царство	сатани.
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Інша,	яку	вам	потрібно	вибрати,	вузька	
й	терниста.	Знайти	її	нелегко	і	йти	по	
ній	важко.	Але	ви	йдіть,	бо	вона	веде	
в	Царство	Боже.	Намагайтеся	знайти	її!

Це	найбільша	таємниця	з	усіх	тайн.



Таємниці Ісуса – це притчі, історії 
з прихованим значенням, які Він 
розповідав слухачам. У багатьох із них 
ідеться про Царство Боже.

Ти знайдеш їх у двох Євангеліях: про 
гірчичне зернятко, закваску та скарб – 
у 13-му розділі Євангелія від Матвія; 
про втрачену монету – в 15-му розділі 
Євангелія від Луки, а про дерево і плоди – 
в 6-му розділі; про таланти – в 25-му 
розділі Євангелія від Матвія, а про два 
шляхи – в 7-му розділі.

У цьому житті кожен може обирати, 
якою дорогою йому йти. Але ці дороги 
ведуть до різних цілей. Бог хоче, аби ми 
обрали шлях, що веде в Його Царство, 
і зраділи, коли Ісус знову прийде на 
землю.

Наступна історія – одна з найвідо-
міших притч Ісуса.
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ПРИТЧА ПРО ДОБРОГО 
САМАРЯНИНА

Серед	людей,	які	приходили	послухати	
Ісуса,	були	й	такі,	які	намагалися	виставити	
Його	перед	народом	недалеким	чоловіком.

Вони	ставили	підступні	запитання,	щоб	
спантеличити	Ісуса,	бо	їм	не	подобалося,	
що	весь	народ	слухав	Його	слова.
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Одного	разу	хтось	із	книжників,	учителів	
закону,	поставив	Ісусу	питання:	«Я	хочу	
мати	вічне	життя,	про	яке	Ти	всім	говориш.	
Що	мені	потрібно	для	цього	зробити?»

Ісус	запитав	його:	«А	що	закон	велить	
тобі	робити?»
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«Він	каже,	що	я	повинен	любити	Бога	
всім	серцем	і	всією	душею,	а	також	любити	
ближнього	свого,	як	самого	себе».

«Правильно,	–	сказав	Ісус,	–	то	чого	ж	ти	
не	розумієш?»
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Книжник	намагався	поставити	Ісуса	
цим	питанням	у	ніякове	становище,	але	
Ісус	відповів	правильно.	Книжник	швидко	
зметикував:	«Але	що	це	означає?	Хто	мій	
ближній?»

«Послухай	одну	історію,	й	дізнаєшся	
відповідь»,	–	промовив	Ісус.
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Усі	уважно	слухали,	поки	Ісус	
розповідав.

...Один	чоловік	ішов	з	Єрусалима	
в	Єрихон.	Дорога	була	зовсім	безлюдною.
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Раптом	із-за	великих	каменів,	що	на	
узбіччі,	вискочили	розбійники.	Вони	побили	
подорожнього,	відібрали	в	нього	гроші		
й,	кинувши	пораненого	на	дорозі,	втекли.
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Дорога	була	дуже	малолюдною,	
й	минуло	чимало	часу,	поки	на	ній	з’явився	
перший	перехожий.	Це	був	священник.	Він	
сильно	злякався,	побачивши,	що	на	узбіччі	
лежить	людина.

«Його	поранили	розбійники,	напавши	
із	засідки»,	–	вирішив	священник	
і	поспішив	пройти	повз.	Чоловік	боявся,	
що	розбійники	повернуться	й	нападуть	на	
нього.
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Другим	проходив	левит,	який	допомагав	
доглядати	за	храмом	в	Єрусалимі.	Він	
підійшов	до	пораненого,	але,	навіть	не	
пересвідчившись,	чи	жива	ця	людина,	
поспішив	далі...
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Натовп	закивав.	Усі	знали,	що	ніхто	не	
може	зайти	до	Божого	храму	після	дотику	
до	мертвого	тіла.
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–	Наступним	перехожим	був	
самарянин,	–	сказав	Ісус.	

Натовп	несхвально	заворушився:	юдеї	
ненавиділи	самарян.	

А	Ісус	продовжував.	
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...Побачивши	непритомну	людину,	
самарянин	зліз	із	віслюка	й	дістав	із	
дорожньої	сумки	бурдюк	із	водою.

Переконавшись,	що	потерпілий	іще	
живий,	самарянин	промив	йому	рани	та	
напоїв	водою.
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Потім	подорожній	перев’язав	
пораненого,	посадив	на	віслюка	
й	обережно	рушив	дорогою.

Повільно	здійснювали	вони	шлях	
до	найближчого	готелю,	де	самарянин	
зазвичай	зупинявся.	Господар	добре	його	
знав.	Вони	разом	влаштували	пораненого.
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Наступного	дня	самарянин	зібрався	
в	дорогу.	Але	спочатку	він	дав	господареві	
готелю	грошей	і	сказав	йому:
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«Я	хочу,	щоб	ти	доглянув	цього	
нещасного,	поки	він	одужає.	Годуй	його	
і	дбай.	Якщо	грошей	виявиться	недостатньо,	
на	зворотному	шляху	я	доплачу»...



176

Ісус	обернувся	до	вчителя.	«Скажи	Мені,	
хто	з	цих	людей	вчинив	із	любові	до	цього	
пораненого?»	–	запитав	Він.



Книжник	нізащо	не	хотів	вимовити	слово	
«самарянин».	«Той,	хто	проявив	до	нього	
милосердя»,	–	врешті	пробурмотів	він.
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–	Мабуть,	–	сказав	Ісус,	–	самарянин	
побачив,	що	хтось	потребує	допомоги,	
й	одразу	допоміг.
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Так	і	ви	повинні	робити,	якщо	хочете	
здобути	вічне	життя	й	увійти	в	Царство	
Боже.



Притча про доброго самарянина – 
відома історія про людську доброту.  
Сам Ісус високо цінував доброту. Він 
змусив книжника, який хотів підловити 
Ісуса на слові, відповісти на власне 
запитання словами зі Старого Заповіту: 
перша заповідь – люби Бога, друга – чини 
з людьми так, як хочеш, аби вони чинили 
з тобою.

Ми ніколи не «заслужимо» Царства 
Небесного тим, що будемо намагатися 
виконувати закон. Сенс відповіді Ісуса 
в тому, що ми потребуємо змін у нашому 
ставленні до Бога й до людей. Тільки 
визнаючи Ісуса, ми можемо пережити 
народження згори.

Цю притчу ти можеш прочитати  
в 10-му розділі Євангелія від Луки.

Наступна історія про те, як люди 
відгукуються на Добру Звістку.
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ПРИТЧА ПРО СІЯЧА
Щодня	дедалі	більше	людей	збиралося	

навколо	Ісуса.	Вони	стікалися	звідусіль,	
аби	подивитися,	як	Христос	зцілює,	
а	також	послухати	Його	проповіді.

Найбільше	люди	любили	Його	історії	–	
притчі.	Ось	одна	з	них.
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...У	давні	часи	своє	поле	обробляв	один	
селянин.	На	ньому	був	старий	робочий	
одяг,	а	його	руки	й	обличчя	огрубіли	від	
сонця	та	вітру.	Чоловік	трудився	невтомно	
за	будь-якої	погоди.	Зорана	земля	
була	чорною	та	пухкою.	Селянин	довго	
працював,	аби	підготувати	її	до	сівби.
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Чоловік	ходив	по	полю	з	великим	
пласким	кошиком,	повним	зерна.	Це	було	
добре	насіння,	найкраще	з	усього,	що	він	
мав.
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Селянин	брав	зерна	пригорщами	й	сіяв	
навколо	себе.	І	добре	насіння	падало	
всюди.
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Поле	селянина	перетинала	стежка.	
Щодня	мешканці	села	проходили	по	ній	до	
річки,	щоб	набрати	води,	тому	стежку	було	
добре	втоптано.



187

Коли	зерна	падали	на	стежку,	їх	було	
видно	птахам.	Пернаті	прилітали	та	
з’їдали	зернята.	Насіння	не	мало	жодної	
можливості	пустити	коріння	та	прорости.
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Інше	насіння	падало	на	кам’янистий	
ґрунт.	Селянин	намагався	вкрити	його	
пухкою	землею,	але	це	був	лише	тонкий	
шар,	під	яким	проступало	каміння.
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Ці	зерна	незабаром	починали	
проростати,	бо	тонкий	шар	ґрунту	
швидко	прогрівало	сонце.	Та	коли	волога	
випаровувалася	й	коріння	впиралося	
в	камінь,	слабкі	рослини	без	води	засихали	
та	гинули.



190

Зерна	сіяча	падали	також	у	зарості	
терну,	які	буяли	на	межі	поля,	та	
змішувалися	з	насінням	диких	рослин.
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Навесні	вони	густо	проростали.	Хороші	
зерна	були	слабшими	від	грубого	та	
сильного	насіння	терну,	яке	забирало	всю	
вологу	та	соки	з	ґрунту.	Тому	хороше	зерно	
гинуло.
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Та	найбільше	зерен	потрапляло	все	ж	
на	добру	землю.	Їм	було	досить	місця,	їхнє	
коріння	вбирало	вологу,	й	сонце	обігрівало	
молоді	паростки.
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Незабаром	на	полі	зазеленіли	пагони.	
На	час	жнив	колоски	налилися	золотавим	
зерном.	Його	можна	було	змолоти,	
а	з	борошна	спекти	хліб.	Селянин	радів	
такому	гарному	врожаю...
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Учням	Ісуса	дуже	сподобалася	притча	
про	сіяча.	Коли	весь	народ	розійшовся	
по	домівках,	вони	теж	вирушили	з	Ісусом	
вечеряти.

«Поясни	нам	цю	притчу»,	–	попросили	
вони.
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Ісус	відповів:	«Мої	слова	подібні	до	
хорошого	насіння,	але	не	всі,	хто	слухає	їх,	
є	добрим	ґрунтом.
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Деякі	люди	слухають	Мої	слова,	але	
вони	як	та	втоптана	стежка.	Ці	люди	швидко	
забувають	їх.

Серця	інших	–	як	кам’янистий	ґрунт.	
Вони	уважно	слухають,	але	не	дають	
почутому	вкоренитися	в	серці.
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А	що	впало	в	терня	–	це	люди,	які	
також	люблять	Мене	слухати,	але	потім	
повертаються	до	сповненого	турбот	життя.	
У	посіяного	немає	можливості	вирости,	бо	
цих	людей	обтяжують	життєві	клопоти.
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Але	деякі	з	вас	подібні	до	доброго	
ґрунту.	Коли	слухаєте	Мене,	то	розумієте	
те,	що	Я	кажу	вам.	Мої	слова	–	гарне	
насіння,	що	падає	в	добру	землю.
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І	ви	прагнете	виконувати	те,	що	говорить	
Бог.	Тому	це	насіння	проростає	у	ваших	
серцях.
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Бог	дав	Мені	бути	сіячем.	Я	сію	добре	
насіння.	Ви	ж	повинні	вирішити	самі,	яким	
ґрунтом	хочете	бути.	Бог	очікує,	що	ви	
принесете	багатий	урожай».



Притчу про сіяча ти знайдеш  
у 13-му розділі Євангелія від Матвія. Це 
одна з історій із прихованим змістом. 
Ісус змушував слухачів замислюватися 
над притчами й самостійно розгадувати 
їхнє значення.

Тільки Своїм учням Ісус роз’яснив 
притчу. Найкраще насіння – Добра 
Звістка – Ісус приніс на землю всім 
людям. Але люди сприймають це по-різ-
ному. Бог хоче, щоб ми слухали, розуміли 
й чинили відповідно до Його Слова. Тоді 
наше життя принесе хороший урожай.
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ІСТОРІЯ ПРО БАТЬКА  
ТА ДВОХ СИНІВ

Книжники	й	фарисеї	–	вчителі	закону	
Божого	–	не	любили	простих	людей,	які	
оточували	Ісуса.	«Можна	подумати,	що	Він	
навмисне	збирає	навколо	Себе	всіх	цих	
грішників»,	–	невдоволено	бурчали	вони.

Тоді	Ісус	розповів	їм	історію.
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...В	Ізраїлі	жив	один	заможний		
чоловік.	Він	мав	багато	землі,	худоби		
та	грошей.	Два	сини	допомагали	йому		
по	господарству.	Робота	була	важка,	тож	
працювали	вони	від	зорі	до	зорі.
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Хлопці	знали:	коли	батько	помре,	
все	майно	буде	розділено	між	ними.	Ні,	
вони	зовсім	не	бажали	смерті	батька,	
але	обидва	мріяли	про	той	час,	коли	
отримають	багату	спадщину.
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Нарешті	молодший	син	не	витримав	
і	прийшов	до	батька.

«Чому	не	можна	отримати	свою	частину	
спадщини	вже	зараз?	–	запитав	він.	–	
Невже	треба	чекати	твоєї	смерті,	щоб	
стати	багатим?»



207

Батько	дуже	любив	обох	синів	і	бажав		
їм	щастя.	Отже,	він	розділив	свій	маєток	
між	ними.



208

Молодший	син,	якому	набридла	
важка	робота,	оглянувши	свою	частину	
спадщини,	сказав:	«Що	мені	робити	
з	усіма	цими	полями	та	коморами?	Краще	
я	продам	їх	і	матиму	гроші».
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Отже,	молодший	син	продав	свою	
частину	маєтку	та	вирушив	у	світ	шукати	
щастя.

А	старший	син	залишився	вдома	
і	продовжував	працювати	разом	із	батьком.
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І	ось	молодший	син	прийшов	у	велике	
місто.	Він	ніколи	раніше	не	бачив	нічого	
подібного!	Чого	там	тільки	не	було!	Смачна	
їжа,	дороге	вино,	затишні	ресторани	
й	розкішні	крамниці.
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Міська	молодь,	дізнавшись	про	
розміри	його	гаманця,	поспішила	з	ним	
подружитися,	щоб	веселитися	на	гроші	
багатого	приятеля.
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В	один	прекрасний	ранок	юнак,	як	
зазвичай,	прокинувся	пізно,	вмився	
й	сів	снідати.	Потім	одягнувся	та	почав	
планувати	новий	день.	Розваги	коштували	
грошей,	тож	він	дістав	свій	гаманець.	Яка	
прикрість!	Він	був	порожнім!
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Юнак	кинувся	до	своїх	друзів:	
«Я	витратив	на	вас	усі	гроші,	що	ж	мені	
тепер	робити?»

Друзі	тільки	засміялися	у	відповідь	
і	вмить	залишити	його.	Більше	юнак	їх	
ніколи	не	бачив.
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Наступного	дня	молодший	син,	голодний	
і	сумний,	вирішив:	«Піду	пошукаю	роботу,	
не	можу	ж	я	сидіти	без	грошей».

Але	іншої	роботи,	крім	як	пасти	свиней,	
він	не	знайшов.
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Заробляв	юнак	так	мало,	що	грошей	не	
вистачало	навіть	на	їжу.	Тому	він	радів,	
коли	вдавалося	поїсти	того	місива,	яке	
давали	свиням,	–	настільки	був	голодним!
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Одного	разу	юнак	випасав	свиней	у	полі	
та	з	болем	вигукнув:	«Що	ж	я	сиджу	тут?!	
У	маєтку	мого	батька	навіть	слуги	їдять	
досита.	Я	знаю,	що	мені	робити:	повернуся	
додому	і	скажу	батькові,	що	дуже	шкодую	
про	нерозумний	вчинок.	Я	попрошусь	до	
нього	на	службу.	Я	недостойний	більше	
бути	його	сином».
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Відтоді,	як	молодший	син	зник,	батько	
щодня	виходив	на	дорогу,	що	вела	в	місто,	
сподіваючись,	що	юнак	повернеться	
додому.
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І	коли	батько	нарешті	побачив,	що	його	
дитина	повертається,	то	кинувся	назустріч,	
радісно	обняв	і	повів	у	будинок.

«Сьогодні	ми	влаштуємо	свято»,	–	
радісно	сказав	батько	й	наказав	слугам	
принести	синові	чистий	одяг	і	золотий	
перстень.
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Пізно	ввечері	повернувся	з	поля	
старший	син.	Він	почув	музику	й	запитав	
слуг,	що	за	свято	в	будинку.

«Це	на	честь	твого	молодшого	брата,	–	
відповіли	слуги.	–	Господар	думав,	
що	він	пропав,	можливо,	помер.	Але	
сьогодні	він	повернувся	додому	цілим	
і	неушкодженим».



221

Старший	син	у	будинок	не	ввійшов.	
«Брата	треба	було	провчити	за	те,	що	він	
протринькав	гроші,	а	не	влаштовувати	на	
його	честь	свято!»	–	обурювався	він.
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Батько	вийшов	у	двір	та	обійняв	
старшого	сина.	«Ти	знаєш	що	я	люблю	
тебе,	–	сказав	він	лагідно.	–	Я	не	уявляю,	
як	би	я	жив	без	тебе.	Але	твій	брат	–	він	
немов	помер	і	воскрес	для	мене.	Хіба	
я	можу	не	радіти?»



Історію про батька і двох синів часто 
називають притчею про блудного сина.

Її взято з 15-го розділу Євангелія  
від Луки, в якому наведено три притчі: 
про загублену вівцю, загублену монету 
та про блудного сина.

Ісус сказав, що Він прийшов у цей 
світ, аби знайти та спасти те, що 
загинуло. Він мав на увазі тих, хто 
йде власним шляхом, замість того 
щоб виконувати волю Бога. Зрештою, 
блукаючи, ми стаємо нещасними. 
Але поки ми живі, ніколи не пізно 
«отямитися», як це було з молодшим 
сином. Ми можемо повернутися до Бога 
й визнати, що ми щиро шкодуємо про 
все, що трапилося. Притча показує, як 
щасливий Бог радісно зустрічає нас на 
порозі Своєї домівки.
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ПРИТЧА ПРО ТИХ, КОГО 
ПОКЛИКАЛИ НА СВЯТО
Найчастіше	Ісус	проводив	час	

серед	простого	народу,	але	іноді	Його	
запрошували	в	будинки	багатих	людей.	Їм	
Він	теж	розповідав	про	Царство	Небесне.

Одного	разу	Христа	запросили	на	обід	
до	дуже	багатого	чоловіка.	Поки	гості	їли,	
Ісус	розповів	їм	таку	притчу.
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...Один	багач	задумав	влаштувати	
велике	свято.

Він	склав	довгий	список	тих,	кого	
хотів	би	бачити	за	святковим	столом,	
і	заздалегідь	розіслав	запрошення,	
щоб	нікого	не	забути	й	дати	гостям	час	
приготуватися.

Його	слуги	багато	потрудилися	над	
улаштуванням	свята.	Вони	готували	
вишукані	страви,	купували	краще	вино.	
Для	кожного	гостя	за	багатим	столом	
обрали	своє	місце.	Залу	прикрасили	
квітами.
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Коли	приготування	були	завершені,	
господар	подякував	вірним	слугам	за	гарну	
роботу.

«От	і	все,	–	сказав	він,	–	час	кликати	
запрошених».
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Господар	вважав,	що	запрошені,	
ввібравшись	у	свої	найкращі	шати,	
з	нетерпінням	чекають,	коли	їх	покличуть.

Але	ж	як	зневірився	чоловік!
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Слуга	постукав	у	двері	першого	
запрошеного:	«Ласкаво	просимо!	Господар	
просить	вас	прийти	–	все	готово	до	свята».

«О,	яка	прикрість!	–	відповів	той.	–	Я	ніяк	
не	можу	прийти	сьогодні:	щойно	придбав	
ділянку	землі,	тож	іду	її	оглянути».

«Дуже	необачливо,	–	подумав	ідучи	
слуга.	–	Хто	ж	купує	землю,	не	спромігшись	
подивитися	заздалегідь,	яка	вона?»
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Прийшовши	в	будинок	другого	
запрошеного,	слуга	сказав:	«Мій	господар	
просить	вас	до	себе	–	вечеря	готова!»

«Ні,	ніяк	не	можу,	–	відповів	той.	–	
Я	тільки-но	купив	п'ять	пар	волів,	і	йду	
випробувати	їх».

«Що	за	нісенітниця,	–	подумав	слуга.	–	
Як	можна	придбати	п'ять	пар	робочих	
волів,	спершу	не	випробувавши	їх?»
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Потім	слуга	постукав	у	двері	третього	
запрошеного.

«Господар	кличе	вас	на	бенкет,	усе	
готово,	він	із	нетерпінням	чекає	на	вас!»	–	
промовив	посланець.

«Який	жаль!	Але	я	одружився	і	ніяк	не	
можу	прийти	на	бенкет»,	–	відповів	той.
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«Дивно,	–	подумав	слуга.	–	Чому	ж	не	
можна	піти	в	гості	на	чудове	свято,	якщо	ти	
одружений?»

І	слуга	пішов.



236

Обійшовши	всіх	запрошених	за	списком,	
слуга	повернувся	до	свого	господаря.

Багатій	стояв	на	порозі	свого	
прекрасного	будинку	в	очікуванні	гостей.	
«Де	ж	ті,	кого	я	запросив?»	–	здивовано	
запитав	він	слугу,	побачивши,	що	той	
повернувся	один.
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Слуга	пояснив,	що	в	усіх	з’явилися	якісь	
нагальні	справи,	тож	вони	відмовилися	
прийти	на	бенкет.
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Господар	розгнівався.	«Що	за	грубий,	
невихований	народ!»	–	вигукнув	він.
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Багатій	увійшов	до	зали	та	глянув	
на	столи,	які	було	заставлено	різними	
наїдками.	«Я	знаю,	що	ми	зробимо!»	–	
вирішив	він.
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«Рушай	у	місто,	–	наказав	він	слузі,	–	
обійди	всі	вулиці	та	збери	сюди	всіх	
бідняків,	сліпців	і	калік,	яких	там	знайдеш.	
Скажи,	що	я	запрошую	їх	на	свято».
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Слуга	вирушив	у	місто	виконувати	
наказ.	І	незабаром	по	дорозі	до	маєтку	
багатія	потягнувся	натовп	бідних,	хворих	
і	немічних,	які	радо	відгукнулися	на	
запрошення.
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«Добре,	–	сказав	господар,	–	але	
залишилося	ще	багато	вільних	місць.	
Пройди	по	навколишніх	селах	і	запрошуй	
кожного,	кого	зустрінеш,	на	мій	бенкет».
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Слуга	кинувся	виконувати	наказ,	
обходячи	село	за	селом.	Бідняки	не	вірили	
своїм	вухам,	але	поспішили	за	посланцем	
на	свято.



244

Зрештою	будинок	наповнився	людьми,	
які	дійсно	раділи	запрошенню.	Ті	ж,	
хто	відмовився	прийти,	втратили	ласку	
гостинного	господаря...



245

–	Отак	і	з	Царством	Божим,	–	продовжив	
Ісус,	звертаючись	до	тих,	хто	сидів	із	Ним	
за	столом.	–	Коли	Сам	Бог	запрошує	вас,	
то	поспішайте	відповісти:	«Так!»



Притча про тих, кого покликано 
на свято, – це історія з прихованим 
змістом.

Ісус прийшов, аби врятувати нас, 
пропонуючи Царство Боже. Ми можемо 
прийняти Його запрошення або ж 
відкинути. Але якщо ми відкидаємо 
Його запрошення, якщо земні турботи 
і прихильності для нас важливіші за 
вічне спасіння, то можемо назавжди 
втратити нагоду бути запрошеними.

Цю історію ти можеш прочитати  
в 14-му розділі Євангелія від Луки.
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ІСТОРІЯ  
ПРО ЗАГУБЛЕНУ ВІВЦЮ

Одного	разу	Ісус	почув,	як	книжники	
та	фарисеї	нарікали:	«Він	спілкується	
з	нікчемами.	Нами	нехтує,	а	на	цей	набрід	
витрачає	час!»



248

Ісус	оглянув	їхні	гордовиті	постаті	та	
гарні	вбрання.	Вони	навіть	не	намагалися	
зрозуміти	Його	слова,	а	тільки	шукали	
слушної	нагоди	посперечатися.
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Потім	Ісус	подивився	на	людей,	які	
оточували	Його:	втомлених	і	голодних,	
на	багатьох	був	старий	одяг.	Ніхто	з	них	
не	замислювався	про	свою	значущість	–	
вони	слідували	за	Ісусом	із	міста	в	місто	
й	уважно	вбирали	кожне	Його	слово.	
Тоді	Ісус	знову	повернувся	до	книжників	
і	фарисеїв	та	промовив:	«Послухайте-но	
наступну	історію	та	спробуйте	зрозуміти	її	
сенс».
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...Один	чоловік	випасав	овець	на	
пагорбах	поблизу	Генісаретського	озера.	
Усе	своє	життя	він	був	пастухом	і	тому	
добре	знав	своїх	тварин.
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Пастух	наполегливо	працював,	і	тепер	
його	отара	складалася	з	доброї	сотні	
міцних,	здорових	овець.

Кожну	тварину	чоловік	знав	настільки	
добре,	що	завжди	помічав,	якщо	якась	
вівця	слабшала	в	дорозі	чи	починала	
кульгати.



252

Того	дня	пастух	був	стурбований:	одна	
вівця	зникла.	Спочатку	він	вирішив,	що	
помилився.	Але,	знову	перерахувавши	
отару,	чоловік	остаточно	переконався,	що	
однієї	вівці	дійсно	не	вистачає...
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–	Як	ви	гадаєте,	–	запитав	Ісус	
слухачів,	–	чи	змирився	пастух	із	втратою,	
мовивши:	«О,	яке	нещастя!	Тепер	у	мене	
на	одну	вівцю	менше,	але	нічого	не	
вдієш»?	Звісно,	ні!	Він	залишив	овець	
у	загоні	й	вирушив	на	пошуки	тієї,	яка	
заблукала.
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Як	досвідчений	пастух,	він	достеменно	
знав,	яка	саме	вівця	зникла.	Чоловік	
жодного	разу	не	присів	відпочити,	поки	
шукав	її.
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Пастух	добре	знав	навколишні	гори,	
знав,	де	вівця	могла	збитися	з	дороги,	
знав	усі	небезпечні	місця,	де	вона	
могла	б	оступитися	і	впасти	вниз.	Чоловік	
обійшов	усе,	зокрема	й	ті	місця,	де	сам	
міг	розбитися	або	поранитися.	Він	мусив	
знайти	зниклу	вівцю!
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І	врешті-решт	пастух	знайшов	свою	
овечку	високо	в	горах.

Він	обережно	витягнув	її	з	ущелини,	
в	яку	вона	провалилася,	та	перев'язав		
її	рани.

Потім	пастух	закинув	вівцю	собі	на	плечі	
й,	задоволений,	вирушив	до	своєї	отари.





258

Обережно	спускався	пастух	у	долину.	
Вже	стемніло,	й	він	зголоднів.	Увесь	день	
чоловік	так	був	заклопотаний	пошуками	
й	так	тривожився	про	зниклу	вівцю,	що	не	
сів	ані	поїсти,	ані	відпочити.
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Пастух	поранив	ноги	об	гостре	каміння,	
але	він	цього	не	помічав.	Він	був	дуже	
задоволений,	що	знайшов	зниклу	вівцю!
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Пастух	турботливо	влаштував	знайдену	
овечку	в	загоні	та	знову	перерахував	
отару:	«...дев'яносто	сім,	дев'яносто	вісім,	
дев'яносто	дев'ять,	СТО!»
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Переконавшись,	що	тепер	усі	вівці	на	
місці,	пастух	рушив	додому.



262

Йдучи	темними	вулицями,	пастух	
зазирав	у	всі	двері,	ділячись	своєю	
радістю:	«Я	знайшов	свою	вівцю!	
Приходьте	до	мене,	влаштуємо	свято	–	
адже	я	знайшов	зниклу!»

Друзі	та	рідні	знали,	наскільки	
важливо	було	пастуху	віднайти	ту	вівцю,	
й	зібралися	в	його	будинку,	щоб	порадіти	
разом	із	ним...





264

«Чи	розумієте	ви,	–	запитав	Ісус	
законників	і	фарисеїв,	–	що	Царство	Боже	
подібне	до	овечої	отари,	а	Я	–	до	доброго	
пастуха?
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Вас	може	бути	дев'яносто	дев'ять	
урятованих	в	отарі,	але	Я	повинен	
обов'язково	віднайти	ту,	яка	заблукала.	
І	коли	Я	знаходжу	її,	ангели	на	небесах	
співають	радісні	гімни!
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Я	не	як	той	пастух-наймит,	який	за	плату	
випасає	чужих	овець.	Він	не	дуже	дбає	про	
тварин,	бо	вони	належать	іншому.
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Але	Я	дбаю	про	кожну	Мою	вівцю.	
Я	знаю	їх	усіх	на	ім’я.	Я	завжди	готовий	
прийти	на	допомогу.	І	якщо	хтось	із	них	
заблукає,	Я	шукатиму	доти,	поки	не	
знайду.	Я	життя	Своє	не	пошкодую,	щоб	
урятувати	їх!»



Притча про загублену вівцю – одна 
з найвідоміших у Новому Заповіті.

У 15-му розділі Євангелія від Луки ми 
читаємо притчі: про загублену вівцю, 
про втрачену монету та про блудного 
сина. Ці історії показують, як глибоко 
переживає Бог за кожного з нас.

Велика радість панує на небесах за 
кожного, хто повертається до Бога. 
Тих, хто приходить із каяттям, Господь 
зустрічає з любов'ю. У 10-му розділі 
Євангелія від Івана Ісус показує нам 
Себе як доброго Пастиря, що віддає 
Своє життя за овець. Він прийшов, щоб 
урятувати тих, хто гине.

Наступна історія про те, як Ісус 
дарував нове життя одній «загубленій 
вівці».
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«ЗІЙДИ ДОДОЛУ,  
ЗАКХЕЮ!»

«Сьогодні	Ісус	прийде	в	Єрихон!»	Ця	
звістка	швидко	облетіла	всі	села.

Кожен	хотів	бачити	Його:	хтось	–	
поговорити,	хтось	–	отримати	зцілення.	
А	може,	Він	розповість	одну	зі	Своїх	притч?

Ніхто	не	збирався	сьогодні	виходити	на	
роботу,	всі	чекали	на	Ісуса.
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Одного	з	мешканців	Єрихона	звали	
Закхей.	Народ	не	любив	цього	чоловіка,	
тому	що	він	був	старшим	збирачем	мита.	
Кожен,	хто	трудився,	мав	віддавати	йому	
частину	зароблених	грошей,	які	йшли	
в	міську	скарбницю.
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Як	і	більшість	збирачів,	так	званих	
митарів,	Закхей	не	був	чесною	людиною:	
часто	він	змушував	городян	платити	
більше,	ніж	потрібно,	а	різницю	забирав	
собі.

«Ось	чому	він	багатий,	а	ми	бідні»,	–	
нарікали	люди.
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Закхей	теж	дізнався	про	наближення	
Христа.	Він	чув,	як	люди	переповідали:	
«Ісус	сказав,	що	гроші	нічого	не	вартують	
у	Царстві	Божому.	Бідняки	ввійдуть	туди	
першими,	а	чимало	багатіїв	залишиться	
поза	ним».

Закхею	не	подобалися	такі	розмови,	
проте	побачити	Ісуса	він	хотів.
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Через	свій	низький	зріст	чоловік	не	
міг	побачити	Ісуса	за	спинами	людей,	які	
чекали	на	Нього	вздовж	вулиці.

Діти	обліпили	паркани,	щоб	краще	
бачити	те,	що	відбувається.

А	ось	Закхей	ніяк	не	міг	знайти	собі	
кращого	місця.
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Тоді	йому	дещо	спало	на	думку.	На	
вулиці	ж	росли	дерева!	Закхей	побіг	
наперед	до	розлогого	дерева	й	виліз	на	
товсту	гілку.

Діти,	звісно,	це	помітили	й	закричали:	
«Агов!	Подивіться	на	Закхея,	він	видерся	
на	дерево!»	І	вони	весело	сміялися	зі	
знатного	городянина.
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Аж	раптом	усі	припинили	звертати	увагу	
на	Закхея:	вулицею	пролетіла	звістка,	що	
Ісус	увійшов	у	місто.

Кожен	витягав	шию,	намагаючись	
роздивитися	Ісуса.
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Народ	побачив	на	вулиці	групу	людей.	
І	серед	них	легко	було	впізнати	Ісуса	–	
Його	обличчя	висвітлювала	усмішка,	
очі	випромінювали	радість	від	зустрічі	
з	народом.
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Раптом	усі	заметушилися:	навіщо	Ісус	
зупинився	й	дивиться	вгору,	на	дерево?	
Що	особливого	Він	там	помітив?

Люди	з	цікавістю	поглянули	в	тому	ж	
напрямку	й	побачили:	між	гілок	звисали	
взуті	в	сандалі	ноги	Закхея.



279

«Закхею,	–	покликав	Ісус,	усміхаючись,	–	
що	ти	робиш	угорі?	Зійди	додолу,	
Я	збираюся	сьогодні	в	тебе	обідати.	Біжи,	
готуйся	зустрічати	гостей!»
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Закхей	був	настільки	здивований,	що	
просто	зістрибнув	із	дерева.

«Звідки	Ісус	знає	моє	ім'я?	Як	дізнався,	
де	я	сиджу?	Схоже,	Він	узагалі	все	про	
мене	знає!»	–	і	Закхей	упав	на	коліна	
посеред	курної	дороги.

Народ	не	вірив	своїм	очам:	це	так	не	
схоже	на	того	зверхнього	збирача	податків,	
якого	вони	знали.

«О,	мені	дуже	приємно	прийняти	вас!»	–	
почули	городяни	відповідь	Закхея.
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Закхей	поспішив	додому.
«Несіть	усе	найкраще,	що	маємо»,	–	

наказав	чоловік	слугам.
Слуги	забігали,	виконуючи	його	слова.	

Ісус	був	найпочеснішим	гостем	з	усіх,	яких	
Закхею	доводилося	пригощати	у	своєму	
будинку.
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Але	весь	цей	час	чоловік	думав:	«Ісус	
такий	добрий	до	мене,	хоча	знає	про	мене	
все!	Він	знає,	що	я	привласнював	гроші.	
Він	одразу	зрозуміє,	що	я	погана	людина,	
побачивши	мій	розкішний	будинок!»
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Нарешті	Ісус	і	Його	друзі	прийшли	та	
сіли	обідати.	А	Закхей	ставав	дедалі	
насупленішим.
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Він	бачив,	як	народ	юрмився	на	
його	подвір’ї.	Люди	зазирали	у	двері	та	
здивовано	вигукували:	«Дивіться,	дивіться,	
Ісус	їсть	у	домі	митаря!	Хіба	ж	Він	не	знає,	
звідки	Закхей	бере	гроші?»
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Нарешті	Закхей	не	витримав.	Він	
поглянув	на	Ісуса	і	приготувався	говорити.	
Усі	притихли,	чекаючи,	що	він	скаже.
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«Господи!	Ти	знаєш	усе.	Ти	знаєш,	
яким	я	був	негідником.	Але	тепер	
я	хочу	спокутувати	свою	провину.	
Я	привласнював	гроші	тих	бідняків,	що	он	
стоять	за	дверима.	І	тим,	кого	я	надурив,	
поверну	вчетверо	більше».
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«Добрі	слова,	Закхею,	–	усміхнувся	
Ісус.	–	Якщо	вчиниш	так,	то	тобі	
відчиняться	двері	в	Царство	Боже.	
Я	прийшов	у	цей	світ,	–	продовжував	
Христос,	–	аби	розшукати	й	урятувати	
загублені	душі.	Я	радий,	що	сьогодні	
знайшов	тебе,	Закхею!»



Історію про Закхея ти знайдеш  
у 19-му розділі Євангелія від Луки.  
Бог не такий, як ми. Він любить як 
грішників, так і праведників. Він хоче, 
щоб кожен щиро розкаявся у гріхах, які 
зробив, навернувся на шлях істини та 
пішов за Христом.

Закхей хотів тільки поглянути на 
Ісуса. Він і припустити не міг, що Ісус 
зверне на нього увагу. Але на очах 
усіх мешканців Єрихона Ісус вирушив 
до нього на обід. Він знав, що Закхею 
потрібно вказати шлях до Царства 
Небесного. І лише раз зустрівшись 
з Ісусом, Закхей назавжди змінився і став 
іншою людиною.
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МАРІЯ, МАРТА Й ЛАЗАР
Сестри	Марія	та	Марта	з	братом	

Лазарем	жили	в	маленькому	селищі	
Віфанія.	Ісус	часто	відвідував	їх,	адже		
вони	були	друзями.
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Одного	разу	в	дім	прийшла	біда.	Лазар	
тяжко	занедужав.	Це	була	не	така	хвороба,	
коли	ввечері	лягаєш	спати,	а	вранці	
прокидаєшся	бадьорим.

Ні,	Лазар	захворів	настільки	серйозно,	
що	тільки	диво	могло	допомогти	йому	
уникнути	смерті.	

Марія	й	Марта	часто	були	свідками	
чудес,	які	здійснював	Ісус.	Вони	бачили,	як	
паралізовані	починали	ходити,	а	до	сліпих	
повертався	зір.	Тож	вони	негайно	послали	
сповістити	Ісуса	про	те,	що	їхній	брат	
Лазар	тяжко	хворий.
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Ісус	був	разом	з	учнями,	коли	отримав	
звістку.	Учні	знали,	як	сильно	Він	любив	
цю	родину,	й	думали,	що	Христос	негайно	
вирушить	у	дорогу,	щоб	устигнути	побачити	
Свого	друга.	Але	Ісус	не	поспішав.

«Ми	не	розуміємо,	–	сказав	один	
з	учнів.	–	Лазар	дуже	хворий,	ось-ось	помре,	
чому	Ти	не	поспішаєш	до	Віфанії?»

«На	це	є	особлива	причина,	–	відповів	
Ісус.	–	Потерпіть	трохи,	й	ви	побачите».
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Минуло	цілих	два	дні,	поки	Ісус,	нарешті,	
сказав:	«Тепер	настав	час	вирушити	до	
нашого	друга	Лазаря».

Вони	попрощалися	з	господарями,	
в	будинку	яких	зупинялися,	й	пішли	через	
гори	шляхом,	що	вів	до	Віфанії.
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Коли	вони	наблизилися	до	Віфанії,	
люди	вибігли	з	будинків	їм	назустріч	та	
обступили	Ісуса.
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Тут	Його	знали	всі.
«Чому	Ти	не	прийшов	раніше?	–	питали	

вони	Ісуса.	–	Лазар	уже	помер!»
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Вони	помітили	Марту,	яка	поспішала	до	
них	назустріч.	Вона	плакала.

«О,	Ісусе!	Мій	любий	брат	Лазар...	
Я	впевнена,	якби	Ти	прийшов	раніше,	він	
би	не	помер!»
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Ісус	пильно	подивився	на	Марту:	«Бог	
дасть	йому	нове	життя,	вір	тому,	що	
Я	сказав,	і	побачиш».

«Так,	я	знаю,	що	він	воскресне	
наприкінці,	коли	ми	всі	побачимо	Бога»,	–	
розгублено	промовила	Марта.
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«Я	–	воскресіння	і	життя,	–	відповів	
Ісус.	–	Хто	вірує	в	Мене,	той	уже	має	життя	
вічне,	навіть	якщо	й	помре.	Не	журися,	
Марто,	тільки	вір	Мені!»
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З	домівки	вийшла	Марія,	й	вони	всі	
разом	пішли	до	гробниці	–	печери,	яку	
було	висічено	у	скелі.	Там	лежало	тіло	
Лазаря.

Вхід	до	печери	затуляв	важкий	камінь.
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Дорогою	всі	плакали,	сумуючи	за	
втратою	такого	лагідного,	доброго	
чоловіка,	яким	був	Лазар.	Ісус	теж	плакав.

Коли	вони	прийшли	до	гробниці,	Христос	
сказав	спокійним,	але	твердим	голосом:	
«Приберіть	камінь».
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«Уже	чотири	дні	минуло	після	його	
смерті»,	–	заперечила	Марта.

Але	камінь	усе-таки	відсунули.	Ісус	
поглянув	на	небо	і	звернувся	до	Бога:	
«Отче!	Дякую	Тобі.	Я	знав,	що	Ти	почуєш	
і	виконаєш	Моє	прохання.	Нехай	увірують	
ці	люди,	що	Ти	послав	Мене!»
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Ісус	придивився	в	темряву	печери	
й	вигукнув:	«Лазаре,	виходь!»
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Народ	нажахано	подивився	на	вхід	
у	печеру.	Всіх	приголомшило	те,	що	
відбувається.

Тільки	Марія	та	Марта	вірили	Ісусу.	Вони	
пам'ятали,	як	Він	сказав:	«Я	–	воскресіння	
і	життя».
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Аж	раптом	із	темряви	з’явився	
Лазар.	Люди	завмерли,	роззявивши	від	
здивування	роти.
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«Швидше	зніміть	із	нього	це	поховальне	
вбрання»,	–	сказав	Ісус.	І	кілька	сміливців	
кинулися	виконувати	Його	повеління...
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Потім	люди	оточили	Лазаря.	
Здивуванню	не	було	меж:	чоловік	
був	здоровим	і	неушкодженим!	Вони	
вдивлялися	в	його	щасливі	очі	та	
намагалися	торкнутися	його	тіла.
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Більшість	жителів	села	вирушила	
в	будинок	Лазаря,	щоб	відсвяткувати	
його	воскресіння.	Деякі	супутники	Ісуса	
повернулися	до	міста.	Дорогою	вони	
розповідали	всім	зустрічним	про	те,	що	
сталося	у	Віфанії.
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«Це	було	диво,	–	говорили	вони.	–	Коли	
Ісус	наказав,	Лазар	вийшов	із	гробниці,	і	ми	
побачили	його	живим	і	здоровим!»

Тільки	фарисеї	та	священники	були	
незадоволеними.	Вони	ще	більше	
засуджували	Ісуса.



Історію про Марію, Марту й Лазаря 
ти знайдеш в 11-му розділі Євангелія від 
Івана.

Коли Ісус робив те, що ми називаємо 
«чудесами», тобто суперечив законам 
природи, Він робив це не для того, щоб 
приголомшити натовп, і не тільки 
тому, що хотів допомогти нужденним. 
Чудесами Христос переконував людей, 
що Він дійсно Той, Ким Себе називав.

Коли Він сказав: «Я – воскресіння 
і життя» й забрав у смерті Лазаря, 
народ побачив, що Його слова – істина. 
Він мав владу над життям і смертю. 
І незабаром Своїм воскресінням Ісус 
навічно здолав смерть!
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ЗУСТРІЧІ З ІСУСОМ
Діти	дуже	любили	Ісуса.	«Ходімо,	

пошукаємо	Його»,	–	якось	сказали	вони.
Їхні	батьки	часто	залишали	роботу	по	

господарству,	в	полі	та	йшли	послухати	
Ісуса.	Тоді	вони	брали	дітей	із	собою.

Ісус	завжди	знаходив	час	поговорити	
з	людьми.	Він	готовий	був	будь-якої	
хвилини	відповісти	на	їхні	запитання	та	
потреби.
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Натовп	тріумфував,	дивлячись,	як	
Ісус	зцілює	хворих.	Якось	вони	бачили,	
як	уперше	в	житті	встав	і	почав	ходити	
каліка	від	народження.	Іншим	разом	сліпий	
раптом	почав	розрізняти	дерева	і	квіти,	
а	потім	зір	повністю	повернувся.
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Люди	любили	слухати,	коли	Ісус	
відповідав	на	якесь	важке	запитання	або	
розповідав	про	Царство	Боже.
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Пам'ятаєте	чоловіка,	на	ім'я	Никодим?	
Він	був	значущою	особою.	Никодим	
боявся,	що	інші	члени	ради	його	побачать,	
тому	прийшов	до	Ісуса	вночі.

Він	ставив	Христу	складні	питання.
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«Повір	Мені,	Никодиме,	–	сказав	йому	
Ісус,	–	Бог	так	любить	світ,	що	послав	
у	цей	світ	Мене,	Свого	єдиного	Сина,	
щоб	дати	вічне	життя	кожному,	хто	увірує	
в	Мене».

Никодим	пішов	у	глибоких	роздумах.	
Він	назавжди	запам'ятав	той	день,	коли	
вперше	зустрівся	з	Ісусом.
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Одного	разу	до	Ісуса	принесли	хворого	
чоловіка.	Він	був	таким	слабким,	що	
не	міг	ходити.	Друзі	принесли	його	на	
ношах.	Коли	ж	вони	побачили,	який	
натовп	зібрався	в	домі,	де	був	Христос,	то	
зрозуміли,	що	їм	не	пробратися	всередину	
разом	із	хворим.
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Тоді	одному	з	них	дещо	спало	на	думку.	
«Ми	можемо	спустити	його	через	отвір	
у	стелі»,	–	сказав	він.	Так	і	зробили.

Ісус	зцілив	хворого,	й	той	рушив	додому,	
впевнено	ступаючи	по	землі.

Зустріч	з	Ісусом	Христом	стала	для	
цього	чоловіка	незабутньою.
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А	пам'ятаєте	жінку	із	Самарії,	яку	Ісус	
зустрів	біля	криниці?	Вона	здивувалася,	
коли	Він	сказав,	що	може	дати	їй	води.

«Але	ж	ти	навіть	глечика	не	маєш,	аби	
зачерпнути»,	–	заперечила	жінка.
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«Вода,	яку	Я	можу	тобі	дати,	–	відповів	
Ісус,	–	із	Божого	джерела	вічного	життя.	
У	Царстві	Небесному	ніхто	не	прагнутиме	
повік».

Христос	сказав	їй	про	все	недобре,	що	
вона	зробила	в	житті.

Жінка	повернулася	в	місто.	«Ісус	–	Син	
Божий!	–	свідчила	вона	народу.	–	Він	знає	
все	про	мене!»

Та	зустріч	з	Ісусом	Христом	назавжди	
залишилася	в	її	пам'яті.
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Деякі	люди	соромилися	просити	Ісуса	
про	допомогу.

Одна	жінка	дуже	хотіла,	щоб	Ісус	її	
зцілив.	Вона	була	хворою	вже	багато	років	
і	витратила	на	лікарів	усі	свої	кошти,	проте	
так	і	не	одужала.
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Вона	не	раз	спостерігала,	як	Ісус	зцілює.
«Якщо	я	хоч	доторкнуся	до	Його	одягу	–	

відразу	видужаю»,	–	вирішила	вона.	
І	одного	разу,	коли	Ісус	проходив	повз,	
жінка	доторкнулася	до	Його	хітона.	Їй	
відразу	покращало!	Ісус	зцілив	її!

Вона	ніколи	не	забуде	того	дня.
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Яір,	ледве	переводячи	подих,	біг	по	
допомогу	до	Ісуса.	Його	маленька	донька	
вмирала,	й	ніхто	не	міг	цьому	зарадити.

Але	навколо	Ісуса	було	так	багато	
людей,	що	поки	Він	звільнився	та	прийшов	
у	будинок	Яіра,	дівчинка	вже	померла.
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У	будинку	всі	плакали.	Ісус	увійшов	
у	кімнату	дочки	Яіра	та	взяв	її	за	руку.	
«Дівчатко,	вставай!»	–	сказав	Він.	

Усі	дуже	здивувалися	та	зраділи,	
побачивши	дитину	живою	та	здоровою.	

До	кінця	своїх	днів	пам'ятали	Яір	і	його	
дочка	зустріч	з	Ісусом.
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Одного	разу	до	Христа	гукнули:	«Ісусе!	
Подивися,	як	ми	страждаємо!»

Це	були	прокажені.	Проказа	–	жахлива	
невиліковна	хвороба.	Шкіра	хворого	
вкривається	виразками	і	гнійними	ранами.	
Зустрівши	прокажених,	усі	обходили	їх	
стороною,	боячись	заразитися.

Ісус	поглянув	на	них	і	сказав:	«Тепер,	
коли	ви	закликали	Моє	ім'я,	ви	будете	
здоровими.	Йдіть	додому!»
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І,	попрямувавши	до	міста,	вони	раптом	
помітили,	що	їхня	шкіра	стала	чистою,	
а	всі	рани	загоїлися.	Вони	так	поспішали	
до	своїх	сімей,	аби	потішити	рідних,	що	
забули	подякувати.

Тільки	один	повернувся	подякувати	Ісусу	
за	те,	що	Той	дарував	йому	здоров'я.	Він	
назавжди	запам'ятав	зустріч	з	Христом.
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Одного	разу	до	Ісуса	підійшов	молодий	
багатій.	«Розкажи	мені	про	Царство	
Боже,	–	попросив	він.	–	Я	хочу	знати,	як	
мені	досягти	вічного	життя».

Народ	чекав,	що	скаже	Ісус.	Відповідь	
на	це	питання	цікавила	всіх.

«Ти	любиш	Бога	й	виконуєш	Його	
заповіді.	Але	Я	думаю,	що	ти	занадто	
тримаєшся	за	своє	багатство,	–	промовив	
Ісус.	–	Якщо	ти	роздаси	його	жебракам	
і	підеш	за	Мною,	то	матимеш	вічне	життя».

Молодик	відійшов	засмучений.	Він	не	
міг	зважитися	роздати	свої	статки,	тому	що	
був	дуже	багатий.

Але	день	зустрічі	з	Ісусом	запам'ятав	
назавжди.
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Сліпий	Вартимей	сидів	на	узбіччі	дороги,	
що	вела	в	Єрихон.	Його	всі	знали.	Коли	
бідолаха	почув,	що	повз	проходить	Ісус,	то	
голосно	закричав:	«Ісусе!	Послухай	мене!»

«Тихіше!	Тихіше!»	–	осмикували	
Вартимея.	Але	він	іще	більше	кричав	
і	кликав	Христа.
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Ісус	зупинився.	«Чого	ти	хочеш	від	
Мене?»	–	запитав	Він.

«О!	Якби	я	міг	бачити!»	–	вигукнув	
сліпий	із	надією.

«Прозрій!	–	відповів	Ісус.	–	Віра	твоя	
спасла	тебе».

Аж	раптом	Вартимей	прозрів	і	побачив	
світ,	який	оточував	його	з	народження.

День	зустрічі	з	Ісусом	назавжди	
закарбувався	в	його	пам'яті.
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Кожен,	хто	зустрівся	з	Христом,	
назавжди	запам'ятав	той	день		
і	поспішав	засвідчити	про	Ісуса	іншим	
людям.



Багато незабутніх зустрічей з Ісусом 
описано в Євангеліях.

Життя людей змінювалося після 
знайомства з Ісусом. І зараз, як і тоді, 
зустріч із Христом змінює долі.

У наступній історії розповідається 
про те, як мешканці Єрусалима 
зустрічали Ісуса всього за кілька днів до 
Його смерті.
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ІСУС – ЦАР ІЗРАЇЛЯ
«Ісус	іде!	Ісус	іде!»	–	прокотилася	

Єрусалимом	новина.
Місто	було	наповнене	людьми,	які	

прибули	в	Єрусалим	святкувати	Пасху.	
Натовпи	народу	поспішали	до	головної	
дороги.	Люди	так	довго	чекали	на	Христа,	
аж	ось,	нарешті,	Він	наближається	до	міста	
верхи	на	молодому	віслюкові.
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Зустрічні	стелили	Ісусу	під	ноги	свій	
одяг.	Вітали	пальмовим	віттям,	коли	
Христос	проїжджав	повз	них.
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«Осанна!	Благословен	Цар,	що	прийшов	
в	ім'я	Господа!	Благословенне	ім'я	Господа	
Бога	нашого!»	–	вигукували	люди.

Натовп	радів.	Багато	років	тому	
пророки	передрікали,	що	Цар	Ізраїля	в'їде	
в	Єрусалим	на	віслюку.	І	ось	–	Він	їде!

В	Єрусалимі	Ісус	разом	із	народом	
попрямував	до	Божого	храму.
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У	Господньому	храмі	було	дуже	гамірно,	
тому	що	там	улаштували	базар.	Ісус,	
побачивши	міняйл	і	торговців,	сильно	
розгнівався.
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«Божий	храм	повинен	бути	домом	
молитви,	а	ви	його	зробили	вертепом	
розбійників!	Забирайтеся	геть!»	–	закричав	
Ісус,	перекидаючи	столи	та	розсипаючи	
гроші.
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Безліч	сліпих	і	калік	сиділо	та	стояло	
біля	входу	у	храм.	Вони	просили	Ісуса	про	
зцілення,	й	Він	зціляв	їх.
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Уперше	в	житті	сліпі	могли	бачити,	
а	кульгаві	бігати	сходами	храму.	

Діти	захоплено	верещали	від	радості.
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Більшості	священників	не	подобалася	
прихильність	народу	до	Ісуса	та	віра	
в	Нього.	Вони	шукали	нагоду	для	арешту	
Христа,	щоб	потім	Його	стратити.

«Ми	дуже	довго	терпіли,	–	радилися	
вони,	–	настав	час	розквитатися	з	Ним».
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Але	Ісус	знав,	що	Його	очікує,	бо	це	
було	частиною	Божого	плану.	Він	знав	усе,	
знав	і	про	майбутню	смерть.
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За	кілька	днів	Ісус	попросив	учнів	
приготувати	святкову	пасхальну	вечерю,	на	
якій	вони	мали	зібратися	всі	разом.

Христос	був	сумним,	бо	знав,	що	це	Його	
остання	вечеря	з	учнями.
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І	ось,	Ісус	і	Його	учні	зібралися	
у	просторій	кімнаті.	Усе	було	готове		
для	вечері.
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Ноги	учнів	припали	пилом	за	довгий	
день.	Ісус	зняв	Свій	верхній	одяг	і,	вливши	
воду	до	вмивальниці,	почав	мити	їм	ноги	
й	обтирати	рушником.
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Учні	зніяковіли	й	почали	протестувати:	
«Ти	–	наш	Учитель,	а	виконуєш	роботу	
слуги!»

«Так,	Я	чиню	як	ваш	слуга,	щоб	подати	
вам	приклад,	як	ви	маєте	служити	один	
одному».
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Потім	вони	сіли	за	стіл.	Коли	учні	їли,	
Ісус	сказав:	«Один	із	вас	видасть	Мене	
сьогодні».
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Учнів	настільки	схвилювали	слова	
Ісуса,	що	й	не	помітили,	як	Юда	вийшов	із	
кімнати.	Він	пішов	повідомити	священників,	
де	цієї	ночі	можна	схопити	Ісуса.
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І	ось	Ісус	узяв	хліб.	Він	подякував	Богові,	
потім	розламав	хліб	на	шматочки	й	поклав	
їх	на	тарілку.

«Їжте,	–	сказав	Він.	–	Незабаром	Моє	
тіло	буде	побито	й	поламано,	як	цей	хліб».
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Потім	Ісус	узяв	чашу	з	вином.	Він	
подякував	Богові	та	пустив	чашу	по	колу.

«Пийте	з	неї	всі,	–	сказав	Він	учням.	–	
Вино	–	це	символ	Моєї	крові,	яку	Я	проллю	
за	вас».
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Після	вечері	Ісус	і	Його	учні	вийшли	
з	кімнати	й	вирушили	на	гору	Оливну.	Ісус	
сказав:	«Усі	ви	розбіжитеся	й	залишите	
Мене».

Учнів	вразили	Його	слова.	Симон	Петро	
відповів:	«Можливо,	хтось	інший,	але	
я	ніколи	не	залишу	Тебе!»
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«Залишиш,	–	повторив	Ісус.	–	Ти	навіть	
відречешся	від	Мене».

«Тільки	не	я»,	–	заперечив	Петро.	Те	ж	
саме	говорили	всі	інші.
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І	ось	Ісус	з	учнями	прийшли	
в	Гетсиманський	сад,	де	росли	оливкові	
дерева.	Вони	там	часто	бували.	Ісус	
відійшов,	аби	побути	наодинці	зі	Своїм	
Небесним	Отцем.	Його	учні	були	
пригніченими	й	наляканими,	вони	нічого		
не	розуміли.
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Усього	кілька	днів	тому	народ	кричав:	
«Благословен	Цар,	що	йде	в	ім'я	
Господнє!»	А	тепер	Ісус	каже,	що	повинен	
померти.	Учні	не	знали,	що	Ісус	Христос	
був	Царем	Небесного	Царства.	Що	ж	із	
Ним	має	статися?



Історію «Ісус – Цар Ізраїля» ти 
знайдеш у всіх чотирьох Євангеліях.

Задовго до народження Ісуса Христа 
Бог обіцяв Своєму народові послати 
Царя, який урятує людей. Він буде 
Царем світу й тому в'їде в Єрусалим на 
мирному віслюкові, а не на бойовому коні.

Ці старозавітні пророцтва 
справдилися того дня, коли Ісус 
востаннє ввійшов у Єрусалим. Народ 
зустрічав Його з радістю. Ніхто, крім 
Ісуса, не знав, що за кілька днів Його 
стратять, і ніхто не стане на Його 
захист.

Що ж трапилося потім, ти 
прочитаєш у наступній історії.
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ЗАСУДЖЕННЯ ІСУСА
Ісус	і	Його	учні	прийшли	в	Єрусалим.	

Вони	зібралися	на	традиційній	пасхальній	
вечері,	що	нагадувала	юдеям	про	те,	як	
Бог	вивів	їх	з	єгипетського	рабства.

Потім	вони	вийшли	з	міста	
й	неквапно	попрямували	на	Оливну	гору	
в	Гетсиманський	сад,	де	росли	чудові	
оливкові	дерева.
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«Залишайтеся	тут,	–	сказав	Ісус.	–	
Я	повинен	побути	наодинці	з	Моїм	
Небесним	Отцем.	Моліться	зі	Мною,	бо	
наблизився	найважчий	час	у	Моєму	житті».

Ісус	відійшов	і	схилив	коліна.	«Боже!	
Нехай	омине	Мене	ця	чаша	мук	
і	страждань!	–	тужливо	благав	Він.	–	Але	
як	уникнути	її?	Адже	Я	маю	померти,	щоб	
Ти	зміг	прийняти	цих	нещасних	у	Своє	
Царство.	Я	готовий	померти	–	нехай		
буде	воля	Твоя!»
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Христос	повернувся	до	учнів,	а	ті	
спали.	Ісус	розбудив	їх.	«Чого	ви	
спите?»	–	докірливо	запитав	Він.



360

«Дивіться,	ось	ідуть	люди	заарештувати	
Мене»,	–	повідомив	Ісус.

Учні	побачили	солдатів,	які	наближалися	
до	них	із-за	дерев.	У	руках	вони	тримали	
смолоскипи	й	мечі.	Друзі	Ісуса	злякалися.
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Потім	вони	побачили	чоловіка,	який	
вів	солдатів.	Це	був	їхній	друг	Юда.	
Він	намагався	не	зустрічатися	з	ними	
поглядом.	Священники	заплатили	Юді	
тридцять	срібних	монет	за	те,	щоб	він	
зрадив	Ісуса.

Юда	підійшов	до	Христа,	свого	
Вчителя,	й	поцілував	Його.	Цим	він	
указав	солдатам,	Кого	саме	потрібно	

заарештувати.
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Натовп	солдатів	з	оголеними	мечами	
оточив	Ісуса.

«Навіщо	вам	знадобилася	зброя?	–	
запитав	Він.	–	Хіба	ви	не	бачили	Мене	
сьогодні	у	храмі?	Чому	ж	ви	тоді	не	
схопили	Мене?»

Учні	так	злякалися,	що	поспіхом	
сховалися	в	затінках	саду.
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Коли	солдати	повели	Христа,	учні	
повернулися	в	будинок,	де	перед	цим	вони	
разом	вечеряли.

Тільки	Петро	приєднався	до	натовпу,	
що	супроводжував	Ісуса,	щоб	подивитися,	
куди	Його	поведуть.
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Солдати	повели	Ісуса	до	будинку	
первосвященника.	Служителі	храму	
вирішили	заарештувати	Ісуса	вночі,	бо	
боялися	народу,	який	любив	Христа.



365

Оскільки	за	Ісусом	не	було	жодної	
провини,	священники	підкупили	людей,	які	
погодилися	звести	наклеп	на	Нього.
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Петро	йшов	за	солдатами.	Та	коли	Ісуса	
повели	на	допит	до	первосвященника,	він	
залишився	серед	слуг.	Ніч	була	холодною,	
й	Петро	підійшов	до	багаття	погрітися.
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Петро	чув,	як	первосвященник	запитав	
Ісуса:	«Чи	правда,	що	Ти	–	Син	Божий,	
Якого	Бог	обіцяв	послати	нам?»

«Так»,	–	відповів	Ісус.	
«Тепер	ми	чули	цю	брехню	від	Нього	

Самого,	–	закричали	всі.	–	Досить,	Він	
повинен	померти	за	те,	що	називає	Себе	
Сином	Самого	Бога».
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Одна	зі	служниць	підійшла	до	багаття	
й	побачила	Петра.	Полум'я	висвітлювало	
його	обличчя,	коли	він	нахилявся	до	вогню,	
щоб	зігріти	змерзлі	руки.

«Але	ж	ти	з	учнів	Ісуса»,	–	сказала	
дівчина.

Петро	злякався.	«Ні!	Ні!	Ти	
помиляєшся!	–	відповів	він.	–	Я	ніколи	
з	Ним	не	зустрічався».

Тричі	Петро	відповідав	те	саме	тим,	хто	
його	запитував.
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Коли	Петро	промовив	це	втретє	–	
заспівав	півень.	Цієї	миті	Ісус	озирнувся	
й	поглянув	на	Свого	учня.

«Я	сьогодні	ввечері	присягався	
назавжди	залишитися	Його	другом,	–	
прошепотів	Петро,	–	а	тепер	відрікаюся	
від	Нього!»	І	Петро,	згораючи	від	сорому,	
кинувся	геть,	згадуючи	пророцтво	Ісуса	
під	час	пасхальної	вечері:	«Не	встигне	
прокричати	півень,	як	ти	тричі	відречешся	
від	Мене».
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Солдати	повели	Ісуса	до	Пілата	–	
римського	намісника,	якого	імператор	
поставив	правити	Ізраїлем.

«Ти	хочеш	бути	царем?	–	запитав	Пілат	
Ісуса.	–	Сумніваюся,	що	імператору	це	
сподобається».

«Моє	Царство	не	від	цього	світу,	–	
промовив	Ісус.	–	Я	прийшов	відкрити	
людям	шлях	у	Царство	Боже».

«Тоді	я	не	розумію,	чому	вони	всі	
звинувачують	Тебе»,	–	сказав	Пілат	
і	вийшов	у	двір,	де	на	нього	чекали	
священники.
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«Я	не	знаходжу	жодної	провини	в	цьому	
Чоловікові»,	–	заявив	Пілат.

«Але	Він	називає	Себе	Сином	Божим,	
і	відповідно	до	наших	законів	Його	слід	
стратити	за	це!»	–	кричали	священники.
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«Але	в	чому	Його	провина?»	–	
допитувався	Пілат.	

Однак	натовп,	який	підкупили	
священники,	продовжував	кричати:	
«Розіпни	Його!	Розіпни	Його!»
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Пілат	не	став	більше	сперечатися.	Він	
побоювався,	що	юдеї	можуть	учинити	бунт	
або	ж	донести	на	нього	імператору.	І	тоді	
Пілат	дав	згоду	на	страту	Ісуса.
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Священники	були	задоволені.	Нарешті	
вони	позбудуться	Ісуса!

Люди,	які	любили	Христа,	з	болем	
у	серці	дивилися,	як	Він	несе	важкий	
дерев'яний	хрест	на	гору	за	міськими	
воротами.	Вони	ж	так	сподівалися,	що	Ісус	
стане	їхнім	Царем!

Тільки	Ісус	знав,	що	прийшов	час	
виконати	справу,	для	якої	Бог	послав	Його	
на	землю.
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Ісус	дивився	з	хреста	на	натовп.	Він	
бачив	Своїх	учнів,	Свою	матір	Марію.	Він	
знав,	що	Його	смерть	для	них	–	велике	
горе.	Зустрівшись	поглядом	з	Іваном,	Ісус	
сказав	йому:	«Піклуйся	про	Мою	матір,	
Іване,	як	син».

«Отче!	Прости	цих	людей,	–	звернувся	
Христос	до	Бога,	–	бо	не	знають,	що	
творять!»	Незабаром	Ісус	помер.

«Він	дійсно	був	Сином	Божим!»	–	
вигукнув	один	із	солдатів.

Учні	були	пригнічені.	Вони	вирішили,	що	
все	скінчено.	Ніколи	більше	не	побачать	
Ісуса.	Однак	вони	помилялися!



Усі чотири Євангелія описують 
страждання і смерть Ісуса Христа.

Задовго до останнього відвідування 
Єрусалима Ісус знав, що Його схоплять 
і стратять. Увечері перед арештом 
Христос намагався попередити Своїх 
учнів, але вони не зрозуміли Його слів.

Безсумнівно, всі звинувачення проти 
Нього були неправдиві. Прокуратор 
Пілат засвідчив, що не знайшов у Ньому 
жодної провини, проте віддав Ісуса 
на страту тільки зі страху за своє 
становище.

«Я – Пастир добрий, – сказав Ісус. – 
Я власне життя віддаю за овець Моїх».

Причиною смерті Ісуса Христа 
були наші гріхи, й Він заплатив Своєю 
смертю за них.
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ВОСКРЕСІННЯ  
ІСУСА

Після	розп'яття	і	смерті	Ісуса	Йосип	
з	Ариматеї	та	Никодим	–	двоє	з	Його	
вельможних	друзів	–	зняли	тіло	Христа	
й	поклали	до	печери,	яка	призначалася	
для	поховання.	Вхід	закрили	величезним	
каменем.	Боячись,	аби	послідовники	Ісуса	
не	вкрали	Його	тіло,	представники	влади	
поставили	біля	входу	в	печеру	варту.

Учні	Ісуса,	а	з	ними	й	ті,	хто	любив	Його,	
повернулися	в	кімнату,	де	напередодні	
була	спільна	таємна	вечеря.	Всі	
почувалися	пригніченими	й	зажуреними.
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Рано-вранці,	в	неділю,	кілька	жінок	
взяли	пахощі	та	миро	для	змащення	тіла	
Ісуса	і	ще	темними	вулицями	вирушили	
до	печери.	Вони	знали,	що	тіло	Христа	
поклали	в	печеру,	але	через	свята	не	
встигли	Його	приготувати	належним	чином	
до	поховання,	як	того	вимагав	юдейський	
звичай.
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Жінки	мовчки	ввійшли	в	сад.	Вони	
думали	про	те,	як	їм	потрапити	всередину	
печери,	вхід	до	якої	перегороджував	
важкий	камінь.

Але	коли	вони	підійшли	ближче,	то	
скрикнули	від	подиву.	Величезний	камінь	
було	зрушено,	а	варта	зникла!
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Жінки	вбігли	в	печеру	–	вона	була	
порожньою.	Вони	стривожилися,	аж	тут	
побачили	біля	гробниці	двох	ангелів	
у	сліпучих	шатах.	Жінки	не	вірили	своїм	
очам.
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«Чому	ви	тут	шукаєте	Ісуса?	–	запитали	
ангели.	–	Він	воскрес!	Хіба	ви	забули,	
як	Він	говорив	вам,	що	Йому	належить	
померти	й	воскреснути	на	третій	день?	Так	
і	сталося.	Ідіть	і	розкажіть	це	Його	учням».



384

Жінки	поспішили	назад	по	вулицях	
міста.	«Ісус	живий!	Ангели	говорили	
з	нами!»	–	повторювали	вони,	засапавшись	
від	швидкої	ходи	й	намагаючись	
випередити	одна	одну.
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Прибігши	до	будинку,	де	зібралися	їхні	
друзі,	жінки	постукали	у	двері.	«Відчиніть,	–	
кликали	вони	учнів.	–	Ми	прийшли	
з	радісною	звісткою:	Ісус	живий!»
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Того	ж	дня	двоє	учнів	Ісуса	йшли	в	село	
Еммаус.	Вони	не	знали	про	воскресіння	
Ісуса.

«Навіщо	нам	залишатися	в	Єрусалимі,	
якщо	Ісус	мертвий»,	–	вирішили	вони.
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Коли	вони	йшли,	незнайомий	
подорожній	нагнав	їх	і	пішов	разом	із	
ними.	Він	нібито	не	знав	того,	що	сталося	
в	Єрусалимі,	тож	учні	розповіли	про	смерть	
Ісуса.

На	їхнє	здивування,	подорожній	став	
пояснювати	їм,	чому	Христос	мав	померти.	
«Зайди	повечеряти	з	нами»,	–	запросили	
учні	Його,	коли	вони	дійшли	до	свого	
будинку.
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За	столом	гість	узяв	хліб,	подякував	
Богові	та	розламав	його.	Тоді,	нарешті,	
учні	впізнали	Його!	Сам	Ісус	говорив	із	
ними	весь	цей	час!

Але	щойно	вони	впізнали	Христа,	Він	
зник.



389

«Ми	повинні	негайно	повернутися	
в	Єрусалим	і	розповісти	друзям	про	нашу	
зустріч»,	–	вирішили	вони	і,	незважаючи	на	
пізній	час,	поспішили	назад.
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Коли	ці	двоє	повернулися,	їм	розповіли,	
що	сталося	з	жінками	в	печері.

«Ми	не	повірили	їм,	–	промовив	
Петро,	–	але,	прибігши	до	гробниці,	самі	
переконалися,	що	це	так:	Ісус	воскрес!»
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І	тоді,	коли	учні	говорили,	Сам	Ісус	
з’явився	посеред	кімнати.	Всі	відсахнулися	
з	переляку.

«Не	бійтеся,	–	сказав	Він.	–	Я	не	привид.	
Чи	не	знайдеться	у	вас	якоїсь	їжі?»

Учні	посадили	Його	за	стіл.	Це	було	
прекрасно	–	побачити	Ісуса	знову!
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Але	один	з	учнів,	Хома,	запізнився.	Його	
не	було,	коли	приходив	Ісус.	Тож	коли	
друзі	розповіли,	що	бачили	воскреслого	
Учителя,	він	відповів:	«Я	не	повірю,	поки	
не	побачу	на	власні	очі	рани	від	цвяхів	на	
руках	Ісуса».
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Наступної	неділі	учні	були	разом,	і	Хома	
був	серед	них.	Ісус	знову	з'явився	їм.

«Я	тут,	Хомо,	–	сказав	Він	тихо.	–	
Підійди	й	доторкнися	до	Мене.	Ось	сліди	
від	ран.	Чи	віриш	ти	тепер,	що	Я	живий?»

«Вірю!	–	відповів	Хома.	–	Господи	мій	
і	Боже	мій!»
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Учні	повернулися	з	Єрусалима	
в	Галілею.	Вони	знову	рибалили.

Одного	ранку	вони	сиділи	в	човні	
недалеко	від	берега.	За	всю	ніч	вони	не	
зловили	жодної	рибки.	Раптом	чоловік,	що	
стояв	на	березі,	гукнув	їм:	«Закиньте	сіті	
з	іншого	боку	човна!»
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«Він	думає,	що	ми	не	вміємо	
рибалити»,	–	переглянулись	рибалки,	але	
все-таки	закинули.	А	коли	витягли,	сіті	
було	вщерть	наповнено	рибою.

«Це	Ісус!»	–	закричали	учні.
Того	ранку,	поки	вони	снідали,	Ісус	тихо	

розмовляв	із	Петром.	Христос,	звісно,	
простив	те,	що	Петро	злякався	і	тричі	
відрікся.	Ісус	пояснив	Петру,	яку	важливу	
справу	поклав	на	нього	Бог.
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Минуло	шість	тижнів,	і	Христос,	узявши	
із	Собою	учнів,	вирушив	на	вершину	
Оливної	гори,	що	неподалік	від	Єрусалима.

«Ви	були	свідками	тієї	влади,	яку	
дав	Мені	Бог,	–	зцілювати	стражденних	
і	повертати	до	життя	померлих,	–	сказав	
Він	учням.	–	Ви	чули	все	про	Царство	
Небесне.
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Тепер	настав	Мій	час	повернутися	
до	Мого	Отця.	Я	хочу,	щоб	ви	розповіли	
про	Мене	всьому	світові.	Повертайтеся	
в	Єрусалим	і	чекайте.	Бог	дасть	вам	силу	
Духа	Святого».

Здійнявши	руки,	Ісус	благословив	учнів	
і	почав	від	них	віддалятися...
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Учні	повернулися	в	місто	і	стали	чекати.	
Вони	молилися	Богу,	як	навчив	їх	Ісус.	
Також	згадували	й	розповідали	про	всі	
чуда,	свідками	яких	були.

Вони	ще	не	знали,	що	зовсім	інше,	нове	
життя	чекає	на	них	попереду.





Про воскресіння Ісуса Христа 
розповідають усі чотири Євангелія. 
Смерть Ісуса приголомшила Його учнів, 
була для них страшним нещастям. 
Вони очікували, що ось-ось Ізраїль буде 
Божим Царством, але їхній Цар помер. 
Сподівання зникли. Один із них зрадив 
Ісуса.

Але недільного ранку жінки виявили, 
що важкий камінь, який затуляв печеру, 
зрушено, а тіло Ісуса зникло. До кінця дня 
всі учні знали, що їхній Учитель воскрес. 
Вони бачили Його на власні очі. Усе, що 
Він говорив їм раніше, усі Його обіцянки 
виявилися правдою. Ісус переміг смерть. 
Він повністю заплатив за кожен наш гріх.

Відтоді звістка про те, що Ісус помер 
замість нас, аби ми отримали нове 
життя у Христі, полетіла по всьому 
світові.
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ДОБРА ЗВІСТКА ДЛЯ ВСІХ 
Ісус	повернувся	на	небо,	до	Бога	–	

Свого	Отця.	Перед	відходом	Він	дав	Своїм	
учням	важливе	доручення:	проповідувати	
Добру	Звістку	всьому	світові.

«Але	ви	не	можете	цього	робити	без	
допомоги,	яку	Бог	обов'язково	пошле	вам.	
Повертайтеся	в	Єрусалим	і	чекайте»,	–	
сказав	їм	Ісус.
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Якось	учні	молилися,	за	звичаєм	
зібравшись	разом,	і	почувся	такий	шум,	ніби	
буря	налетіла	на	дім,	в	якому	вони	були.

Раптом	учні	побачили,	що	світло,	схоже	
на	полум'я,	засяяло	над	кожним	із	них.	
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Здивовані,	вони	дивилися	один	на	одного.
Але	коли	учні	заговорили,	то	зрозуміли,	

що	говорять	мовами,	яких	раніше	не	знали.
«Це	Бог	посилає	нам	ту	особливу	силу,	

яку	обіцяв	Ісус!»	–	зраділи	вони.
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Учні	немов	забули,	якими	наляканими	
й	обережними	вони	були	донині.	Тепер	
їм	хотілося	розповісти	всьому	світові	про	
Ісуса	та	про	Боже	Царство.

В	Єрусалимі	було	повно	народу,	тому	
що	юдеї	зібралися	з	усіх	кінців	світу	на	
свято	П'ятдесятниці.

Учні	почали	з	натхненням	свідчити	про	
Ісуса	Христа	людям,	які	збіглися	на	дивний	
шум.	Слухачі	все	розуміли,	адже	кожен	чув	
проповідь	своєю	рідною	мовою!
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Це	було	диво!	Бог	дарував	учням	
особливу	силу,	якої	вони	потребували,	
щоб	без	страху	проповідувати	людям	про	
Царство	Боже.	Ісуса	вже	не	було	з	ними,	
але	Бог	послав	їм	Святого	Духа,	Який	
тепер	є	Його	Заступником.
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Найдивовижніша	зміна	сталася	
з	Петром.	Одразу	після	розп'яття	Ісуса	
ним	оволодів	страх.	Єдиним	бажанням	
Петра	було	негайно	повернутися	на	
Генісаретське	озеро	до	свого	ремесла.
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Але	тепер	Святий	Дух	сповнив	Петра	
Своєю	силою.	Учень	Христа	стояв	перед	
усіма	і	проповідував	Добру	Звістку.	
Обличчя	його	сяяло	захопленням.
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Кілька	днів	по	тому	Петро	й	інший	
учень	–	Іван	–	ішли	у	храм,	аби	помолитися	
Господу.	Їхні	серця	сповнювала	вдячність	
Богові.
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Ідучи	вулицею,	вони	помітили	чоловіка,	
який	від	самого	народження	не	міг	ходити	
й	сидів	біля	храму,	просячи	милостиню.

Щодня	друзі	приносили	його	сюди,	
й	люди,	йдучи	у	храм,	подавали	милостиню.
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«Будь	ласка,	подайте	жебракові!»	–	
звернувся	він	до	Петра	й	Івана.

«Ми	не	маємо	грошей,	–	сказав	йому	
Петро,	–	але	дамо	тобі	дещо	краще.	
Заради	Ісуса	Христа	кажу	тобі:	встань	
і	ходи!»
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Петро	взяв	його	за	руку	й	допоміг	
підвестися.	Раптом	ноги	чоловіка	зміцніли	
настільки,	що	він	почав	бігати	сходами	
храму	та	стрибати.

Зцілений	увійшов	у	храм,	дякуючи	Богові	
та	вихваляючи	Його	на	повний	голос.
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Коли	всі	у	храмі	побачили	зціленого,	вони	
так	і	завмерли	від	подиву.

«Стривай,	–	сказали	вони,	–	чи	ти	не	
той	каліка,	який	просив	милостиню	біля	
воріт	храму?	Що	трапилося,	адже	ти	не	міг	
ходити?»

Зцілений	розповів	їм	усе.
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«Не	дивуйтеся,	–	сказав	Петро	юдеям.	–	
Ми	не	своєю	силою	це	зробили,	тут	немає	
жодної	нашої	заслуги.	Ісус	із	Назарета,	
Якого	ви	вбили,	був	Сином	Божим.	Бог	
воскресив	Його.	Саме	в	Його	ім’я	цей	
чоловік	зцілився.	Просіть	прощення	в	Бога,	
скажіть,	що	каєтеся	у	своїх	вчинках,	і	Він	
простить	вам.	Вірте	–	Ісус	воскрес,	Він	
живий!»
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Багато	людей,	які	слухали	Петра,	
зраділо,	дізнавшись	про	воскресіння	Ісуса.	
Особливо	любили	проповіді	ті,	яких	в	ім’я	
Ісуса	Христа	було	зцілено	від	хвороб.
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В	Єрусалимі	багато	людей	повірило	
Добрій	Звістці	про	Царство	Боже,	
й	Господь	дав	і	їм	Святого	Духа.	День	за	
днем	дедалі	більше	юдеїв	переконувалося,	
що	учні	говорили	правду	–	Ісус	живий!
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Тільки	священники	і	члени	синедріону	
розлютилися,	дізнавшись,	що	учні	всюди	
свідчать	про	воскресіння	Ісуса.
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«Припиніть	говорити	про	Ісуса!»	–	
вимагали	вони	від	Петра	й	Івана.

«Нізащо,	–	відповідали	ті.	–	Ісус	доручив	
нам	благовістити	всьому	світові».	

І	учні	продовжували	розповідати	про	
свої	зустрічі	з	воскреслим	Спасителем.



418

Дедалі	більше	ставало	послідовників	
у	Ісуса	Христа.	Часто	вони	зустрічалися	
у	храмі,	дякували	Богу	за	Його	дари	
та	допомогу,	збиралися	по	домівках	
звершувати	вечерю	на	згадку	про	Ісуса,	
як	Він	їм	заповів.	Якщо	в	чиємусь	домі	
не	було	грошей	або	їжі,	гості	ділили	
з	господарями	й	те	й	інше.
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Християни	дійсно	любили	один	одного	
й	розуміли,	що	джерело	цієї	любові	–	
Святий	Дух.

Господь	зробив	їх	іншими	людьми,	
сповнивши	Святим	Духом.	Страх,	
ворожнеча,	заздрість	змінювалися	
любов'ю,	милосердям,	відвагою	свідчити	
про	Христа	всьому	світові.
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Священники	й	начальники	юдейські	
в	Єрусалимі	робили	все,	щоб	зупинити	
проповідь	Царства	Божого.	Послідовників	
Ісуса	Христа	безжально	виганяли	
з	міста.	Вони	покидали	Єрусалим	і	йшли	
проповідувати	в	інші	міста	й	селища.
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Так	злий	задум	ворогів	Христа	Бог	
обернув	на	Його	прославлення.	

Добра	Звістка	розпочала	свій	шлях	по	
всьому	світові.



Цю історію переказано з книги 
Дії апостолів. Про П'ятдесятницю – 
з другого розділу, про зцілення 
кульгавого – з третього, про 
зіткнення з юдейськими начальниками – 
з четвертого.

Ніхто не може побачити Святого 
Духа, та Ісус обіцяв послати Його 
кожному, хто піде за Ним. «Він навчить 
вас істини й допоможе жити за волею 
Божою», – запевнив Христос.

У день П'ятдесятниці учні навіть не 
уявляли, яким чином Дух Святий зійде 
на них. Не тільки шум із неба, як від 
великої бурі, чи вогненні язики, що по 
одному осіли над головою кожного, були 
незвичайними.

Люди відчули, як зникло почуття 
страху і пригніченості.

Тепер учні були готові відкрито 
свідчити натовпу юдеїв з різних країн, 
розповідати про Христа багатьма 
незнайомими раніше мовами. Ніхто 
й ніщо не могло тепер їх зупинити.
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САВЛ У ДАМАСКУ
Був	собі	один	єрусалимський	

начальник,	на	ім’я	Савл.	Він	був	чесним	
і	богобоязливим	чоловіком.	Чимало	людей	
приходило	до	нього	по	пораду,	бо	він	знав	
закон	Божий	і	вмів	його	пояснити.
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Савл	чув	про	учнів	Ісуса,	знав,	що	після	
Його	розп'яття	вони	були	наляканими	
й	таємно	збиралися	гуртом.
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Але	раптом	усе	змінилося:	здавалося,	
вони	були	всюди!	Вони	славили	Бога	
у	храмі	та	проповідували	на	всіх	кутах.	

До	Савла	все	частіше	доходили	чутки,	
що	учні	зцілюють	хворих	в	ім’я	Ісуса	
Христа.
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Савл	не	вірив,	що	Ісус	був	Сином	
Божим.	Не	знав	він	і	про	те,	що	Бог	послав	
Духа	Святого	учням	Ісуса.	Савл	вважав,	
що	ці	люди	дурять	народ.	Тому	він	і	його	
друзі	вирішили	зробити	все	можливе,	щоб	
припинити	діяльність	учнів	і	послідовників	
Ісуса	Христа.
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Обходячи	будинок	за	будинком	
і	знаходячи	тих,	хто	проповідував	
Христа	й	Царство	Небесне,	Савл	їх	
заарештовував	і	саджав	до	в'язниці.

Священники	й	начальники	були	
задоволені	Савлом.
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Одного	разу	Савл	вирушив	до	
міста	Дамаск.	Він	чув,	що	там	багато	
послідовників	Ісуса	Христа.

Раптом	надзвичайно	яскраве	світло	
з	неба	засліпило	його.
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Потім	чоловік	почув	голос,	який	кликав	
його:	«Савле!	Савле!»
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«Хто	ти?	–	запитав	Савл.	–	Я	нічого	не	
бачу!»

«Я	Ісус,	–	була	відповідь.	–	Я	Той,	Кого	
ти	женеш.	Уставай,	іди	в	Дамаск	і	чекай,	
поки	тобі	не	скажуть,	що	маєш	робити».
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Савл	розгубився.	Світло	згасло,	
усе	занурилося	в	пітьму.	Савл	–	один	
із	найсильніших	і	безжальніших	
переслідувачів	–	став	сліпим	та	
безпорадним.
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Супутники	Савла	чули	голос,	але	нікого	
не	бачили.
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Вони	допомогли	Савлу	підвестися	із	
землі	й	попід	руки	повели	його	в	Дамаск.
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Безпорадний	Савл	тепер	уже	не	
здавався	страшним.	Три	дні	чоловік	навіть	
не	виходив	із	дому.

Савл	нічого	не	бачив,	не	їв	і	не	пив.	
Цілими	днями	він	думав	тільки	про	те,	що	
відбулося.
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Савл	не	знав,	що	Бог	уже	послав	
людину	йому	на	допомогу.	Цю	людину	
звали	Ананій,	він	був	послідовником	
Ісуса.	Чоловік	чув	про	Савла,	про	жахливі	
розправи,	які	той	влаштовував	над	тими,	
хто	увірував	у	Христа.
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Сам	Бог	говорив	з	Ананієм.
«Ананію,	–	сказав	Він,	–	сьогодні	ти	

мусиш	виконати	Моє	доручення.	Я	хочу,	
щоб	ти	відвідав	чоловіка,	на	ім'я	Савл.	Він	
зараз	у	Дамаску».

«Але,	Господи,	це	неможливо!	–	
вигукнув	Ананій.	–	Савл	один	із	
найлютіших	наших	ворогів,	і	він	прийшов	
сюди,	щоб	відвести	учнів	Твоїх	в	Єрусалим	
і	там	кинути	до	в'язниці».

Тоді	Бог	розповів	Ананію,	що	сталося		
із	Савлом	на	шляху	в	Дамаск.

«Я	сказав	йому,	що	ти	прийдеш		
і	зцілиш	його»,	–	продовжував		
Господь.	

Бідолашний	Ананій!	Він	був		
таким	наляканим!
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«Не	бійся,	–	заспокоїв	його	Бог.	–	
Я	обрав	Савла	для	особливого	служіння.	
Адже	Я	хочу,	щоб	усі	народи	дізналися	про	
Мене,	й	саме	для	Савла	приготовано	цю	
нелегку	роботу».
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Тож	Ананій	рушив	вулицями	Дамаска	
до	будинку,	де	зупинився	Савл.	Він	
покладався	на	Бога	і	знав,	що	Той	допоможе	
йому	тією	самою	силою,	яку	мав	Ісус.

І	все	ж	Ананія	здивувало	те,	що	
відбулося	потім.
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Ананій	постукав	у	двері	й	увійшов	
у	будинок,	де	зупинився	Савл.	Побачивши	
засліпленого	чоловіка,	Ананій	підійшов	
і	поклав	руку	йому	на	плече.	«Брате	
Савле,	–	сказав	він.	–	Бог	послав	мене,	
щоб	ти	прозрів	і	сповнився	Духом	Святим».

І	відразу	до	Савла	повернувся	зір.	Тепер	
він	переконався,	що	Ісус	Христос	–	Божий	
Син.	Усе,	що	говорили	про	Нього	віруючі	
в	Ісуса,	було	правдою.	Савл	зрозумів,	як	
помилявся,	й	тепер	сам	хотів	сповіщати	
всьому	світові	Добру	Звістку	про	Ісуса.
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Послідовники	Ісуса	в	Дамаску	не	вірили	
власним	очам,	бачачи,	як	змінився	Савл.

«Ми	думали,	що	він	прийшов	схопити	
нас	і	посадити	до	в'язниці,	–	дивувалися	
вони,	–	але	тепер	він	тільки	й	говорить	про	
Ісуса,	його	неможливо	зупинити!»

Колишні	друзі	Савла	ніяк	не	очікували,	
що	таке	може	трапитися.
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«Як	це	він	раптом	міг	стати	
послідовником	Ісуса?	Це	неможливо!»	–	
говорили	вони	між	собою.	Але	це	було	
правдою.	Бог	змінив	Савла,	зробивши	
його	полум'яним	проповідником.	Чоловік	
свідчив	про	Христа	народам	багатьох	
країн,	відкривши	їм	двері	в	Царство	Боже.	
Відтепер	Савла	стали	називати	іншим	
ім'ям	–	Павло.



Історію про те, як Бог із гонителя 
християн зробив проповідника Євангелія, 
через служіння якого в багатьох країнах 
було засновано християнські громади, 
ти знайдеш у дев'ятому розділі книги  
Дії апостолів.

Історія апостола Павла – одна 
з найяскравіших історій навернення 
до Ісуса. Бог хоче, щоб кожен із нас 
«навернувся» – повернувся до Христа, 
полишивши свій шлях.

Через Свою смерть і воскресіння Ісус 
дарує нам можливість розпочати нове 
життя – стати Його послідовниками.

У наступному оповіданні йдеться про 
подорожі та пригоди Павла.
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ПАВЛО ТА ЙОГО ДРУЗІ
Коли	Павло	прямував	до	Дамаска,	він	

збирався	заарештувати	там	кожного,	хто	
свідчить	про	Ісуса,	й	кинути	до	в'язниці.	
Але	дорогою	Бог	зупинив	чоловіка	
й	говорив	із	ним.	Скінчилося	тим,	що	
Павло	й	сам	став	проповідником	Доброї	
Звістки.
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Послідовники	Ісуса	в	Дамаску	
дивувалися.	«Тепер	Павло	наш!	–	раділи	
вони.	–	Тепер	він	проповідує	про	Ісуса,	
замість	того	щоб	саджати	нас	за	ґрати!»
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«Як	це	він	раптом	так	змінився?	–	
дивувалися	колишні	друзі	Павла.	–	
Потрібно	вбити	його,	перш	ніж	він	почне	
розносити	по	світу	звістку	про	воскресіння	
Ісуса».

Дізнавшись,	яка	небезпека	загрожує	
Павлові,	учні	Ісуса	сховали	його,	а	темної	
ночі	допомогли	втекти	з	Дамаска.	Вони	
спустили	чоловіка	у	великому	кошику	
з	міського	муру.
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У	місті	Антіохії	послідовники	Ісуса	
проповідували	Добру	Звістку.	Люди	
слухали	їх	уважно.

«Чи	може	й	нас	Бог	зробити	новими	
людьми?»	–	запитували	вони.
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Дедалі	більше	людей	наверталося	
до	Христа.	Мешканці	Антіохії	стали	
називати	послідовників	Ісуса	новим	ім'ям	–	
християни.
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Новина	з	Антіохії	досягла	Єрусалима.	
Чоловік,	на	ім'я	Варнава,	вирішив	
допомогти	молодій	церкві,	тож	вирушив	до	
Антіохії.	Але	спершу	він	подався	до	Тарсу	
й	попросив	Павла	піти	з	ним	до	Антіохії	
для	проповіді	Доброї	Звістки.

Віруючі	бачили,	що,	коли	люди	
наверталися	до	Христа,	Бог	давав	кожному	
певне	доручення.	Одні	отримували	дар	
зцілювати	хворих,	інші	–	дар	проповіді,	
треті	–	здатність	допомагати	людям		
у	нужді	та	горі.

Невдовзі	християни	Антіохії	зрозуміли,	
що	Бог	дає	Варнаві	та	Павлу	особливе	
доручення,	й	не	стримували	їх.	Ці	чоловіки	
мали	стати	місіонерами:	нести	Добру	
Звістку	про	Ісуса	Христа	з	міста	до	міста.
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Прийшовши	в	місто	Лістра,	Павло	
й	Варнава	почали	проповідувати	Добру	
Звістку	на	вулицях	усім	людям.	Один	зі	
слухачів	був	бідний	каліка,	який	від	самого	
народження	не	міг	ходити.
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Бідолаха	повірив	усьому,	що	говорив	
Павло.	Апостол	знав,	що	Бог	хоче	зцілити	
нещасного.	«Устань!»	–	сказав	Павло.

Чоловік	підвівся	й	почав	ходити.	Він	
зцілився!
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Побачивши	чудо,	натовп	вирішив,	що	
Павло	й	Варнава	своєю	силою	зцілили	
каліку.	«Це	боги,	вони	зійшли	з	неба	
в	образі	людей!»	–	закричав	народ.
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«Ні!	Ні!	Ви	помиляєтеся!	–	протестував	
Павло.	–	Ми	такі	ж	люди,	як	і	ви.	Ми	
прийшли	до	вас	із	Доброю	Звісткою	від	
Бога,	Який	створив	наш	світ.	Це	Його	
силою	ми	зцілили	кульгавого.	Вам	треба	
тільки	повірити	в	Нього».
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Після	довгої	подорожі	Павло	й	Варнава	
повернулися	до	Єрусалима.	Іншим	
апостолам	не	терпілося	розпитати	
місіонерів,	і	вони	зібралися	разом,	аби	
почути	їхні	історії.
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«Спочатку	ми	думали,	що	потрібно	
проповідувати	Євангеліє	тільки	обраному	
народу	–	євреям,	–	сказав	Петро,	–	а	тепер,	
видно,	Господь	хоче,	щоб	його	почули	всі.	
Чи	не	так,	Павле?»



458

Ставши	перед	апостолами,	Павло	
й	Варнава	розповіли,	що	через	них	зробив	
Бог.	Вони	розказали,	як	Господь	зціляв	
людей	і	як	змінював	їхні	серця,	даруючи	їм	
Духа	Святого.
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«Бог	робить	це	з	усіма	й	усюди,	–	сказав	
Павло,	–	тож	ми	знаємо:	Він	хоче,	щоб	не	
тільки	євреї,	але	весь	світ	почув	Добру	
Звістку».

Усі	апостоли	погодилися	з	ним.
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Павло	вирушив	у	нову	місіонерську	
подорож.	Цього	разу	апостол	узяв	із	собою	
друга,	на	ім'я	Сила.	Вони	чимало	пройшли	
доріг	і	пливли	по	морю,	поки	дісталися	до	
міста,	що	зветься	Филипи.

Насамперед	християни	попрямували	до	
берега	річки	–	місце	зустрічей	і	молитов.

Там	Павло	почав	свою	проповідь	про	те,	
що	Бог	може	простити	гріхи	й	допомогти	
розпочати	нове	життя.
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Одні	повірили	Павлу	й	Силі,	інші	ж	
опиралися.	Зрештою,	після	довгих	
суперечок	Павла	й	Силу	відвели	до	міської	
в'язниці.	Там	на	них	начепили	кайдани	та	
замкнули	в	камері.
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Павло	й	Сила	сиділи	в	ланцюгах	
у	холодній	і	темній	камері.	Але	вони	
не	нарікали,	а	співали,	прославляючи	
Господа.	Вони	співали	про	Божу	любов	
і	Його	могутність.	Вони	співали	про	Ісуса,	
як	Він	воскрес	із	мертвих,	перемігши	
смерть.



463

Аж	раптом,	коли	Павло	й	Сила	так	
сиділи	і	співали,	стіни	в'язниці	затремтіли,	
на	них	з'явилися	тріщини.	Це	був	
землетрус.

Кайдани	з	рук	ув'язнених	упали,	а	засуви	
на	дверях	відсунулися.
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Начальник	варти	в	розпачі	вбіг	до	їхньої	
камери:	він	думав,	що	бранці	втекли,	
й	хотів	уже	накласти	на	себе	руки,	боячись	
покарання.	Але,	на	превеликий	подив,	він	
почув	голос	Павла:	«Ми	тут!»

«О,	це	справа	вашого	Бога!	–	вигукнув	
із	полегшенням	начальник	варти.	–	Це	Він	
вас	звільнив.	Я	хочу,	щоб	Він	мені	простив	
і	був	моїм	Богом».

Так	начальник	варти	й	уся	його	сім'я	тієї	
ночі	стали	християнами.
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А	вранці	бранців	звільнили.
Павло	радів:	він	знав,	що	ще	багато	

людей	має	від	нього	почути	Добру	Звістку.	
І	він	намагався	використовувати	будь-яку	
слушну	нагоду	для	свідчення	про	Ісуса	
Христа.



Про Павла та його друзів ти можеш 
прочитати у книзі Дії апостолів.

Коли Павло став християнином, 
Бог показав чоловікові, як багато йому 
доведеться постраждати за Христа. 
Але Павло жодного разу не зійшов зі 
шляху: він вважав, що повинен усім 
і кожному проповідувати Євангеліє. 
Навіть там, де його переслідували, 
завжди знаходилися люди, які готові 
були слухати.

Щоразу більше людей погоджувалося 
слідувати за Христом.

Послання Павла написано окремим 
громадам віруючих, і вони настільки 
важливі, що займають більше третьої 
частини Нового Заповіту.

Остання розповідь – про одну 
корабельну трощу, в яку потрапив 
Павло дорогою до Рима, про діяльність 
апостола у в'язниці.
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ПАВЛО В УВ'ЯЗНЕННІ
Учні	Ісуса	були	дуже	стурбованими.	

Апостола	Павла,	який	безстрашно	
проповідував	Добру	Звістку,	заарештували.	
Ворогам	вдалося	схопити	його,	й	тепер	
апостол	сидів	у	в'язниці.
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Але	ніщо	не	могло	зупинити	Павла:	він	
розповідав	про	Ісуса	вартовим,	наміснику	
римського	імператора	й	навіть	царю.		
«Я	не	зробив	нічого	беззаконного,	–	
стверджував	Павло.	–	Я	тільки	розповідаю	
народу	про	Ісуса,	Якого	стратили	і	Який	
воскрес».
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«Це	стосується	тільки	твого	народу	–	
євреїв,	–	вирішив	намісник,	–	тож	ми	
відправимо	тебе	до	Єрусалима».

«Я	не	тільки	єврей,	а	й	римський	
громадянин,	–	відповів	Павло,	–	і	ніхто,	
крім	імператора,	не	має	права	мене	
судити».

«Тоді	ми	відправимо	тебе	до	Рима»,	–	
погодився	намісник.
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Павла	разом	з	іншими	ув'язненими	
посадили	на	корабель	і	відправили	до	
Рима.	Павло	втішався,	що	разом	із	ним	
є	його	друг	Лука.	Солдати	охороняли	
в'язнів.	Вони	пливли	вже	багато	тижнів,		
як	раптом	здійнялася	страшна	буря.
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Корабель	кидало	врізнобіч,	високі		
вали	падали	на	палубу.	Хвилі	то	підіймали,	
то	опускали	судно.	Усі	були	нажаханими:	
і	в'язні,	і	солдати.	«Ми	всі	загинемо!»	–	
кричали	вони,	втративши	надію	на	
порятунок.
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Але	Павло	знав,	що	ніхто	не	загине.	
Бог	відкрив	йому,	що	всі,	хто	є	на	судні,	
врятуються.	Апостол	заспокоював	
супутників,	кажучи,	щоб	вони	покладалися	
на	Бога	й	не	боялися.

На	світанні	мандрівники	побачили,	що	
наближаються	до	якогось	острова.

Раптом	почувся	страшний	тріск...	Усі	
зрозуміли,	що	корабель	сів	на	мілину.	
Гігантська	хвиля	накрила	судно,	й	воно	
почало	розвалюватися.

Люди	стрибали	в	холодну	воду,	
чіплялися	за	уламки,	й	незабаром	усі	
безперешкодно	дісталися	берега.
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Допомагаючи	один	одному,	мандрівники	
вибралися	з	води	й,	мокрі	та	змерзлі,	
подалися	вглиб	острова.

Швидше	набравши	хмизу,	потерпілі	
розпалили	багаття.	Мешканці	острова	
допомагали	їм	відновити	сили.	Змучені	
люди	сушилися	і	грілися	біля	вогнища.
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Набравши	оберемок	хмизу,	Павло	хотів	
кинути	його	у	вогонь.	Він	не	помітив	серед	
гілок	велику	отруйну	змію...	Всі	завмерли,	
бо	побачили,	як	змія	вкусила	Павла,	тож	
чекали,	що	він	зараз	помре.	Але	Павло	
тільки	струсив	плазунку	у	вогонь.	Бог	
зберігав	апостола	й	укотре	врятував	його	
від	смерті.
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Коли	зима	скінчилася,	можна	було	
продовжити	шлях.	В'язнів	посадили	на	
інший	корабель,	і	рушили	далі.

Під	час	їхньої	подорожі	була	прекрасна	
погода,	дув	попутний	вітер,	тож	усі	
безпечно	прибули	до	Рима.
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У	Римі	були	й	такі	жителі,	які	вже	знали	
про	Ісуса.	Почувши,	що	Павла	ведуть	у	Рим,	
вони	вибігли	на	дорогу	зустрічати	апостола.

Павло	зрадів,	дізнавшись,	що	й	у	Римі	
має	друзів	–	послідовників	Ісуса.
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Один	солдат	привів	Павла	в	будинок.	
«Ти	нікого	не	вбив	і	нічого	не	вкрав,	–	
сказав	він,	–	тож	можеш	залишатися	тут,	
а	не	у	в’язниці.	Тебе	охоронятимуть,		
також	тобі	не	можна	виходити	з	дому,		
але	твої	друзі	можуть	приходити».
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Отже,	всі	люди,	які	хотіли	послухати		
про	Ісуса,	збиралися	в	домі	Павла.	Апостол	
охоче	розповідав	їм	про	Христа	й	Царство	
Боже.



480

Багато	часу	витратив	Павло	на	листи.	
До	арешту	він	проповідував	у	різних	містах,	
тому	мав	чимало	друзів.	Вони	дивувалися:	
куди	ж	зник	апостол?	Деякі	знали	про	Ісуса	
Христа	зовсім	трохи,	й	Павло	писав	їм	
довгі	листи-послання.	Він	нагадував,	що	
Ісус	помер	за	їхні	гріхи	та	воскрес.	І	Бог	
дає	віруючим	у	Нього	нове	життя.	Павло	
навчав	християн,	що	їхнє	нове	життя	має	
відрізнятися	від	колишнього.
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Павло	передавав	послання	своїм	друзям,	
яким	він	довіряв,	і	вони	вирушали	в	дорогу	
пішки,	на	кораблях,	на	віслюках.

Іноді	шлях	був	дуже	довгим,	і	посланці	
витрачали	багато	часу,	щоб	дістатися	до	
тих,	кому	Павло	писав	свої	листи.
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Отримавши	послання	Павла,	християни	
збиралися	разом,	читали	й	перечитували.	
Вони	хотіли	знати	все	про	нове	життя	
з	Христом.
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Християни	дуже	дбайливо	ставилися	
до	послань	Павла.	Тому	багато	листів	
збереглося,	і	їх	можна	прочитати	в	Біблії.	
У	ній	можна	знайти	Послання	до	римлян,	
яке	написав	апостол	Павло	ще	до	того,	як	
він	сам	потрапив	до	Рима.

Його	розміщено	першим	у	Біблії.



485

Далі	йдуть	його	послання	до	віруючих	
у	Коринті,	до	християн	у	Галатії,	Ефесі,	
Филипах,	Колосах	і	Солуні.	У	Біблії	є	також	
послання,	які	апостол	Павло	написав	своїм	
друзям	–	Тимофію,	Титу	й	Филимону.
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Павло	слідував	за	Ісусом	усе	своє	
життя	й	дивився	вперед	–	він	бачив	той	
щасливий	день,	коли	після	смерті	віч-на-віч	
зустрінеться	з	Христом.

Апостола	Павла	стратили	в	Римі		
за	проповідь	світові	Доброї	Звістки		
про	Ісуса	Христа.
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Ту	саму	Добру	Звістку	слухають	люди		
по	всій	землі	ось	уже	дві	тисячі	років.

Вона	продовжує	свій	шлях	і	сьогодні.



Історію про Павла та його подорож 
до Рима описано у книзі Дії апостолів, 
у розділах 25–28. Апостол написав 
тринадцять послань до церков і до 
окремих людей – послідовників Христа. 
Ці послання свідчать про глибоку любов  
і турботу Павла про молоді християнські 
церкви в різних країнах.

В одному з останніх листів (Другому 
посланні до Тимофія) Павло робить 
підсумок свого життя, яке присвятив 
служінню Христу. Він готується до 
смерті. «Я змагався добрим змагом, – 
пише Павло, – свій біг закінчив, віру 
зберіг».

Смерть для апостола була 
бажанішою за життя, бо після смерті 
він чекав на зустріч із Христом, коли 
на голову йому буде призначено «вінок 
праведности», який Бог дасть кожному 
послідовнику Ісуса тоді, коли Він прийде 
судити світ.



Любий друже!

Ти прочитав другий том біблійних 
історій про Ісуса та перших християн. 
Ми сподіваємося, що розповіді про 
чудеса, які звершив Господь заради 
спасіння людей, послужили й тобі Божим 
благословенням, і що тепер ти більше 
дізнався про нашого Спасителя Ісуса 
Христа й полюбив Його.
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Дитяча Біблія – це збірник найулюбленіших 
біблійних історій, невичерпне джерело для 

батьків, учителів недільних шкіл і особливо для дітей, 
яким цікаво знайомитися з дивовижним світом Біблії. 

Вирушайте в неймовірну подорож по Новому  
Заповіту й насолодіться яскравими класичними історіями 
з ілюстраціями, що відображають найпопулярнішу книгу 
всіх часів – Біблію.

Дитяча Біблія –    
це збірник 

найвідоміших біблійних 
історій у двох томах:

Подорож по Старому 
Заповіту  та Подорож по 
Новому Заповіту.
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по Новому Заповітупо Новому Заповіту
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