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Адам та Єва

Змій у раю спокусив Єву, і вона взяла плід від дерева 
пізнання добра і зла та й з’їла його. А потім дала плід своєму 
чоловікові Адаму, і він також порушив Божий наказ: «Не їжте 
плодів із цього дерева!» 

Буття, 3:13
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Ной і всесвітній потоп

Ной намагався догодити Богові, слухаючись Його. Тому Бог 
мав особливі плани щодо Ноя: «Я пошлю на землю величезний 
потоп. Усе живе загине. Але з тобою Я укладу завіт, і веселка буде 
знаменням Моїх обіцянок. Побудуй собі великий корабель – 
ковчег – і ввійди до нього з усією своєю родиною. А також візьми 
із собою птахів і звірів по одній парі від усякого роду». Щойно 
будівництво ковчега завершилося, Ной увійшов до нього разом 
зі своєю сім‘єю і тваринами, й усі вони врятувалися.

Буття, 6–8
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Йосип і його брати

Йосип був улюбленим сином Якова. І це дуже не подобалося 
його братам. З ревнощів вони вирішили вбити Йосипа, але потім, 
передумавши, продали його в рабство в Єгипет. Там Йосип 
працював у домі Потіфара, царедворця фараона.

Але Бог був із Йосипом і давав йому успіх у всьому, хоч би 
що він робив. Господар навіть призначив його головним над 
усіма іншими рабами.

Згодом на парубка звернула увагу дружина Потіфара. Йосип 
був вродливим, і жінка зажадала, аби він став її коханцем. Однак 
отримала рішучу відмову. Розгнівавшись, жінка перед своїм 
чоловіком обмовила Йосипа, ніби він намагався її збезчестити.  
І Йосипа негайно кинули до в‘язниці. 

Але Бог і там охороняв його. В ув’язненні Йосип отримав 
відповідальну роботу. А ще з Божою допомогою він тлумачив 
сни в‘язнів. Одного разу навіть довелося тлумачити сни самого 
фараона. Вражений довірою Йосипа Богові та даром тлумачення, 
фараон поставив його головним над усім єгипетським краєм.

Через сім урожайних років розпочалися сім голодних. 
Але Йосип заздалегідь заготовив багато запасів, і тепер люди  
з усіх країн ішли в Єгипет, аби купити там хліб. Серед них були  
й брати Йосипа, яких він одразу впізнав, але не подав виду. Йосип 
вирішив їх спершу випробувати. Згодом чоловік відкрився своїм 
братам і простив їм. Йосип знав, що брати хотіли заподіяти йому 
зло, проте Бог обернув це на добро. Завдяки Йосипу та його вірі 
в Бога врятувалося безліч людей, зокрема і єврейський народ.

Буття, 37–50
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Мойсей і Десять заповідей 

На горі Синай Мойсей отримав від Бога дві кам‘яні скрижалі 
(плити), на яких було викарбовано Десять заповідей. На підставі 
цих Десяти заповідей Бог уклав завіт з ізраїльським народом – 
відтоді люди мали жити та діяти відповідно до цих правил. Бог 
обрав ізраїльський народ для того, щоб люди дотримувалися 
Його заповідей, аби весь світ побачив, наскільки це добре. 

Вихід, 19–20
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Давид і Ґоліят

Давид вийшов на битву проти Ґоліята. Сили були нерівними, 
адже пастух Давид не мав обладунків, тримаючи в руках лише 
просту пращу (зброя для метання каміння). Натомість Ґоліят був 
добре озброєним воїном. Але Давид покладався на Бога. Він 
хотів захистити свій народ від ворожих завойовників, аби ті не 
забрали їх усіх у рабство. Тож Давид, знаючи, що Бог на його 
боці, боровся за слабких людей, які перебували в небезпеці.

1 Самуїла, 17:1–54
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Нааман

Нааман, воєначальник сирійського царя, мав страшну 
хворобу. Якось маленька ізраїльська дівчинка-рабиня, яка 
прислуговувала в його домі, повідомила, що у Самарії є один 
пророк, на ім’я Єлисей, який міг би допомогти її пану. Коли 
Нааман прийшов до пророка, Єлисей не особисто, а через 
свого слугу передав воєначальнику, що тому потрібно сім разів 
зануритися в Йордан, аби хвороба залишила його. Нааман 
дуже розсердився. Однак воїни, що супроводжували свого 
воєначальника, вмовили його не гніватися й виконати пораду, 
адже це так просто. Нааман послухався і – зцілився!

2 Царів, 5:1–14
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Добрий Пастир

Господь турбується про мене як пастир, – 
я ні в чому не матиму недостатку. 
На зелених лугах – там Він мене оселив, 
при тихих водах піклувався мною; 
мою душу навернув, 
провів мене стежками правди заради Свого Імені. 
Коли я піду навіть серед смертної тіні, 
не злякаюся зла, бо Ти зі мною. 
Твій жезл і Твій посох – 
вони втішили мене. 
Ти приготував переді мною трапезу 
в присутності тих, які мене тривожили. 
Ти намастив мою голову олією, 
Твоя п’янка чаша – найкраща.
Твоє милосердя супроводжуватиме мене 
в усі дні мого життя, 
і я поселюся в Господньому домі на довгі дні.

Псалом, 22
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Друзі Даниїла в печі

Побачивши, як Бог зберіг друзів Даниїла від огненної печі, 
бо вони покладалися на Господа, цар Навуходоносор визнав: 
«Благословенний Бог Шадраха, Мешаха та Авед-Неґо! Він послав 
Свого ангела, щоб урятувати цих чоловіків, які служать Йому та 
які покладали свою надію на Нього. Вони не послухалися мого 
наказу, ризикуючи своїм життям, аби не вклонятися іншому 
богові».

Даниїла, 3
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Народження Ісуса

У місті Віфлеєм, у хліві, народився Ісус. Марія сповила Не-
мовля й поклала в ясла – годівницю для худоби.

Тієї ночі ангели з‘явилися пастухам, які неподалік випасали 
отару, й повідомили їм радісну звістку: «Спаситель людей на- 
родився!» Тоді люди рушили до хліва та з радістю вклонилися 
Немовляті.

Луки, 2:1–20
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Іди за Мною!

Першими учнями Ісуса були дві пари братів: Андрій і його 
брат Симон Петро, а також Яків із братом Іваном.

Через день після того, як Ісус покликав цих чотирьох 
чоловіків слідувати за Ним, Він зустрів Пилипа й сказав йому: 
«Іди за Мною!»

А потім Пилип розшукав Нафанаїла й радісно повідомив 
йому: «Ми знайшли Того, про Кого писав Мойсей у законі та 
пророки». І Пилип привів його до Ісуса.

Матвія, 4:18–22; Івана, 1:43–5
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Ісус звершує диво!

Ісус зі Своїми друзями рушив до міста Наїн. Біля міської 
брами вони побачили жалобну ходу. Помер єдиний син жінки, 
яка вже втратила чоловіка. Ісусові стало шкода нещасну жінку. 
Він підійшов до неї та сказав: «Не плач». І воскресив її сина, 
повернувши до життя.

Луки, 7:11–17
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Блудний син

Один батько мав двох синів. Родина мешкала на фермі. 
Сини допомагали батькові по господарству. Якось молодший 
син сказав: «Тато, я вже дорослий, хочу піти звідси. Дай належну 
мені частину фермерського господарства». Батько виплатив 
його частку грошима, і син вирушив до великого міста.

Там хлопець жив ні про що не переймаючись, доки не 
скінчилися всі його гроші. Голод змусив його шукати роботу. 
Він ледве влаштувався до одного фермера, щоб пасти його 
свиней. Життя хлопця дедалі гіршало, і тоді він згадав батька та 
рідний дім: «У мого батька стільки слуг, і ніхто з них не потерпає 
від голоду. Повернусь-но я до батька та наймуся до нього на 
роботу». Хлопець, звісно, боявся, що батько сердиться на нього, 
але все одно рушив додому. Побачивши сина здалека, батько 
з розкритими обіймами побіг йому назустріч. Хлопець сказав: 
«Тато, я втік від тебе і вже недостойний називатися твоїм сином». 
Натомість батько його міцно обійняв і промовив: «Ти був і будеш 
моїм сином, ти повернувся додому, це свято для нас. Будемо 
їсти й веселитися, влаштуємо святковий бенкет, бо повернувся 
мій син. Він зник і знайшовся».

Луки, 15:11–32
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Закхей

Ісус зі Своїми учнями проходив вулицями Єрихона. Там 
жив дуже заможний чоловік, на ім‘я Закхей. Він був головним 
збирачем податків. Закхей дуже хотів подивитися на Ісуса, який 
Він, але не міг побачити Його крізь натовп, бо був невисоким 
на зріст. Тоді, забігши вперед, чоловік заліз на фігове дерево, 
щоб побачити Ісуса, коли Той проходитиме повз. Христос, піді-
йшовши до дерева, звів на нього очі та промовив:

– Закхею! Зійди швидше! Я хочу завітати до тебе в гості!
Той негайно спустився долу й охоче прийняв Ісуса у своєму 

домі. Спостерігаючи за всім цим, люди почали обурюватись  
і говорити:

– Як Він може йти в гості до такого негідника й шахрая?!
Однак Закхей сказав Ісусові:
– Господи, присягаюся: половину майна віддам бідним,  

а з кого взяв зайве, поверну вчетверо більше.
– Сьогодні прийшло спасіння в цей дім, – сказав Ісус. – 

Адже й він син Авраамів. А Син людський прийшов, аби знайти 
та врятувати загибле.

Луки, 19:1–11
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Розп‘яття

Вирок оголошено: Ісуса, Сина Божого, мають розіп‘яти на 
хресті на Голгофській горі. Ісус був єдиною Людиною, яка ніколи 
не зробила нічого поганого чи грішного.

Багато людей спостерігало за подіями. Зокрема й кілька 
жінок, які слідували за Христом. Солдати і книжники глузували 
з Ісуса, а Він молився: «Батьку, прости їм, адже вони не знають, 
що роблять».

Ісус розумів, що Його вороги потребують прощення і все, 
що відбувається, входить до планів Божих. Тому Ісус помер на 
хресті.

Ми, люди, винні перед Богом. Це означає, що нас навіки 
відлучено від Бога. Однак Ісус сказав: «Я візьму це покарання 
на Себе». Христос хотів узяти на Себе покарання за гріхи людей, 
наші гріхи, щоб ми могли отримати прощення.

Тоді Його учні ще не усвідомлювали, що без смерті Христа 
вони не матимуть вічного життя з Богом. Але коли Ісус Христос 
воскрес, вони це зрозуміли.

Матвія, 27:27–56; Марка, 15:16–41; Луки, 23:26–49; Івана, 19:16–37
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Воскресіння Ісуса

Рано-вранці в неділю жінки прийшли до гробниці. Вони 
хотіли намастити тіло Ісуса запашною оливою. Йдучи, жінки 
переймалися: хто ж відвалить їм важкий камінь від входу до 
гробниці.

Як же вони здивувалися, побачивши велетенський камінь 
осторонь! Увійшовши до гробниці, жінки злякалися, бо всере-
дині сидів ангел.

– Не бійтеся! – промовив він. – Ви шукаєте Ісуса Назаряни-
на, але Він воскрес із мертвих! Розкажіть Його учням, що Він 
живий!

Марка, 16:1–7
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Вознесіння Ісуса

Воскреснувши, Ісус протягом сорока днів був зі Своїми 
учнями. Перш ніж піти на небо, Христос наказав їм залишатися 
в Єрусалимі, доки вони не отримають Святого Духа. Святий 
Дух діє, хоч ми Його не бачимо. Подібно як вітер, який ми не 
бачимо, але відчуваємо. Святий Дух допомагає учням Христа 
здійснювати Божу волю. 

«Розповідайте про Мене всім людям до краю землі!» – 
наказав Ісус учням на прощання. А потім сталося дещо дивне: 
просто на їхніх очах Ісус здійнявся в небо, хмара огорнула Його, 
і вони більше Його не бачили. Христос повернувся на небо  
й відтепер царює звідти над Своїми послідовниками, які живуть 
на землі.

Дії, 1:1–11; 1 Коринтян, 15:3–8; Об’явлення, 21:3–4
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Отче наш

Християни всього світу донині моляться цією молитвою, 
яку Ісус Христос дав Своїм учням. Молячись, ти розмовляєш 
з Богом. Він створив тебе. Він знає і любить тебе. Він бажає 
простити тобі й дуже хоче, щоб ти вірив у Нього і довіряв Йому. 
Ти просто зараз можеш помолитися Богу такими словами:

Отче наш, Який на небесах! Нехай святиться Ім‘я Твоє, 
нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, 
так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости 
нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не 
введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє  
є Царство, і сила, і слава навіки. Амінь. 

Матвія, 6:9–13
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