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З КНИГ
СТАРОГО ЗАВІТУ

ПОЧАТОК

1. Бог творить світ

На початку сотворив Бог небо і землю. Земля була 
пуста і порожня. А дух Божий ширяв над водами. 

І сказав Бог: «Нехай буде світло!» І настало світло. 
І Бог побачив, що світло добре. Бог відділив світло від 
темряви. він сказав до світла: «Ти – день». До темряви 
сказав: «Ти – ніч». І був перший день.

Бог сказав: «Нехай вгорі рухаються хмари. Хай з 
них дощ паде на землю. Хай внизу вода збереться, 
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щоб з неї виринув суходіл». Бог сказав до горішнього: 
«Ти – небо». До тверді він сказав: «Ти – земля». А до 
зібраної води сказав: «Ти – море». І побачив Бог, що 
небо і земля, суходіл і море добрі. І був день другий.

Бог сказав: «Нехай на землі ростуть усі види рос-
лин і дерев». І рослини зазеленіли і пустили паростки. 
Бог побачив, що добре воно. І був третій день.

Бог сказав: «Хай засяють світила на небі. Сонце – 
вдень, місяць і зірки – вночі. Хай вони показують час: 
день і ніч, тиждень і місяць і пори року». Побачив Бог, 
що добре воно. І був четвертий день.

Бог сказав: «Хай у воді плавають риби. Птахи нехай 
літають над землею. На землі хай водяться всі види 
звірів, малих і великих». І сталося так. Бог побачив, 
що добре воно. І був день п’ятий.

І сказав Бог: «Сотворім людей на образ наш, до нас 
подібних. Їм хочу дати землю: всі риби, птахи, твари-
ни і рослини». Бог створив людину на свій образ. Чо-
ловіком і жінкою створив їх. він поблагословив їх і 
сказав: «Будьте плідні й множтеся. ви більші за риб, 
птахів, тварин і рослин. Піклуйтеся про них. Хай рос-
лини будуть вам і тваринам на поживу». Бог побачив 
усе, що вчинив: дуже добре воно. І був день шостий. 

Упродовж шістьох днів творив Бог всесвіт: небо, 
землю, море і все живе. Сьомого дня Бог спочив. Тому 
сьомий день для людей благословенний і святий. 
(Бут. 1)

2. Бог дарує людям рай

Бог створив першу людину – Адама – із земного 
пороху і вдихнув йому віддих життя. І так чоловік став 
живою істотою.
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Тоді насадив Бог сад в Едемі. виростив у ньому 
різні дерева – і на вигляд гарні, і плоди їхні смаковиті. 
Посеред раю росло дерево життя і дерево пізнання 
добра і зла.

Бог поселив чоловіка, якого створив, у раю, щоб 
Адам його порав і доглядав. І сказав Бог йому: «Мо-
жеш їсти плоди з усіх дерев у саді. Тільки плодів із де-
рева пізнання добра і зла не смієш їсти, бо помреш».

Бог не хотів, щоб чоловік був сам, і привів до Ада-
ма усіх тварин і птахів, і надав Адам їм імена. Та між 
ними чоловік не знайшов такого, яке було б йому 
справжньою допомогою. Тоді Бог навів глибокий сон 
на нього. Узяв він одне з Адамових ребер і утворив з 
нього жінку. Як Адам її побачив, сказав: «вона – як 
я. Нехай зветься жінкою, бо вона взята від мене». Чо-
ловік і жінка були нагі. Одначе вони не соромились 
одне одного. (Бут. 2)
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3. Люди втрачають рай

Чоловік і жінка жили в раю, що їм Бог дав. Їжі було 
досить. З тваринами жили вони в мирі. вони були 
щасливі, бо Бог був їхнім приятелем. І все було доб-
ре. Аж одного разу змій сказав жінці: «Чи справді Бог 
заборонив вам їсти плоди з будь-якого дерева?» Жінка 
відповіла: «Зовсім ні! Можемо їсти з усіх дерев у саді. 
Тільки з того одного, що посеред раю, не сміємо їсти, 
а то помремо». «Ні», – сказав змій. – «ви не помрете. 
Навпаки. відкриються вам очі. І пізнаєте, що таке доб-
ро й зло – станете, як Бог».

Жінка побачила, що плоди того дерева смачні і мо-
жуть зробити її мудрою. взяла і скуштувала. І дала 
з’їсти чоловікові своєму. Тоді відкрилися їм очі. І пізна-
ли, що вони нагі. Тож сплели вони з фігових листків 
пояси на стегна. ввечері, почувши Божі кроки в саді, 
вони сховалися. Бог покликав чоловіка і спитав: «Ада-
ме, де ти?» Адам відповів: «Я почув твої кроки – зля-
кався і сховався, бо я нагий». Бог сказав: «Як знаєш, 
що ти нагий? Чи не їв ти з дерева, з якого я заборонив 
тобі?» Адам склав вину на жінку: «вона дала мені!» А 
жінка звинуватила змія: «він спокусив мене».

Тоді Бог сказав до змія: «За те, що ти вчинив таке, 
будь проклятий. На череві будеш плазувати і їстимеш 
землю. Жінка буде твоїм ворогом. Її потомство буде 
ворогом твого потомства. воно розчавить тобі голову, 
а ти будеш намагатися ввіп’ястися йому в п’яту».

А до жінки Бог сказав: «Буде тобі тяжко. в болях 
народжуватимеш своїх дітей». Чоловікові ж сказав: 
«Ти порушив мій закон. відчуєш, що земля не рай. 
Заки вмреш, мусиш тяжко працювати, щоб ти з твоєю 
сім’єю голоду не терпів. Тоді вернешся в землю, з якої 
я зробив тебе».
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Адам дав своїй жінці ім’я Єва, що означає життя. 
вона стала матір’ю усіх живих. Господь Бог вигнав 
людей з раю. Його сторож із полум’яним мечем стере-
же вхід і дорогу до дерева життя. (Бут. 3)

4. Каїн і Авель

Адам і Єва мали двох синів: Каїна й Авеля. Авель 
був пастух, Каїн – хлібороб. На полях Каїна росло ба-
гато збіжжя. З нього він приніс Богові подячну жертву. 
Авель пожертвував одне зі своїх ягнят. Богу сподоба-
лася жертва Авеля. На жертву Каїна він не споглянув. 
Тоді Каїн люто розгнівався. Бог остерігав його: «Чого 
ти гнівний? Чого споглядаєш так ненависно? Якщо за-
думуєш добре, можеш кожному дивитися в очі. Якщо 
задумуєш зле, гріх чигає на тебе. він хоче поглинути 
тебе, але ти можеш подолати його».
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І Каїн сказав до брата свого: «Ходи зі мною в поле». 
І коли вони були в полі, Каїн убив Авеля. Тоді Бог 
спитав Каїна: «Де Авель, твій брат?» Каїн відповів: 
«Не знаю. Чи я сторож брата мого?» Тоді Бог сказав 
до нього: «Що ти вчинив? Кров брата твого влилася 
в ріллю і не будеш вже хліборобом, бо земля більше 
не дасть тобі врожаю. Ти батьківщину втратив. Тепер 
неспокійно мандруватимеш з місця на місце».

І промовив Каїн: «Кара мені завелика. Проганяєш 
мене з поля і від себе віддаляєш мене. Робиш мене 
втікачем без батьківщини. Кожен схоче вбити мене». 
І зробив Бог на чолі Каїна знак, щоб охороняв його. 
(Бут. 4, 1–15)
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5. Ной і великий потоп

Бог бачив, що люди, яких він створив на свій об-
раз, дедалі більше задумували і чинили зла. Земля була 
сповнена насилля. І жалкував Бог, що створив людину. 
І сказав: «Людей, яких я створив, знищу. Людей, тва-
рин і все, що живе на землі».

Тільки Ной залишився вірний Богові. Тому Бог 
хотів урятувати його і його сім’ю. Бог сказав до Ноя: 
«Зроби з дерева ковчег, щоб, як корабель, плавав на 
воді. Бо зішлю на землю величезну повінь. все живе 
загине у воді. Лише ти й ті, що з тобою в ковчезі, бу-
дуть врятовані».

Ной і його сини почали робити ковчег, точно так, 
як звелів Бог. Спорудили багато комірок у ковчезі, бо 
мали взяти з собою, за велінням Божим, по одній парі 
з усіх тварин. Коли ковчег був готовий, зібрав Ной за-
паси і ввійшов з синами та їхніми сім’ями до ковчега. 
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З усіх тварин взяли з собою по одній парі. Сам Бог 
зачинив за ними дверi.

Тоді почався дощ. вода ринула і затопила землю. 
І прибувало води все більше й більше. Топилися всі: 
і тварини, і люди. Птахи не знаходили дерева, на яке 
могли б сісти. І так вимерло все живе на землі. Тільки 
Ной і ті, що були з ним у ковчезі, пережили потоп.

Нарешті, через сорок довгих днів дощ припинив-
ся. Спершу Ной випустив крука. Той скоро повернув-
ся до нього. А через тиждень випустив голуба. І він 
повернувся. Тільки другий голуб, якого Ной знову за 
тиждень випустив, приніс на ковчег у дзьобі оливну 
галузку. Незабаром Бог сказав до Ноя: «Тепер можеш 
вийти. Ти і всі з тобою врятовані». І вони вийшли з 
ковчега. Люди і тварини. Для всіх почалося нове жит-
тя. Ной подякував Богові і приніс йому жертву.

І сказав Бог до Ноя: «Хочу встановити мій заповіт 
з вами: з людьми і з усіма тваринами. З тим заповітом 
можете жити ви і ваші діти. Обіцяю вам, що не нашлю 
більше потопу, що нищив би життя на землі». (Бут. 6–9)

ПРО ПАТРІАРХІВ

6. Бог кличе Авраама

Авраам був пастухом. До нього Бог сказав: «виру-
шай у дорогу. вийди з батьківщини, від рідних, з дому 
твого батька та йди в край, який я тобі покажу. Я виве-
ду з тебе великий народ. Поблагословлю тебе і зроб-
лю великим ім’я твоє. По тобі пізнаватимуть усі люди, 
що означає бути благословенним. Усім, які тобі добра 
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бажають, також і я бажатиму добра. всіх, що тобі зла 
бажають, прокляну».

Авраам вирушив у дopoгy, як Бог наказав. Було 
йому сімдесят п’ять років. він узяв із собою свою жін-
ку Сару і свого небожа Лота. А також усіх тварин, які 
йому належали, і всіх, що працювали для нього. І ру-
шив Авраам у край, що Бог обіцяв йому і його дітям. 
Ханаан-край – добра і родюча земля. Там Авраам спо-
рудив жертовники Богові. (Бут. 12, 1–8)

7. Союз Бога з Авраамом

Однієї ночі Бог мовив до Авраама: «Не бійся! Я 
охоронятиму тебе і зроблю тебе багатим». Авраам від-
повів: «Що мені багатства, якщо Ти мені у найважливі-
шому відмовляєш? Не маю сина, котрий був би моїм 
спадкоємцем і міг би продовжувати моє ім’я». А Бог 
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вивів Авраама перед шатро: «Глянь на небо. Подивись 
на зірки. Стільки синів і доньок матимеш». Авраам 
повірив Господеві, а Бог признав Авраамову віру.

Авраам напнув свій намет між дубами Мамре. Коло 
полудня сидів він при вході в наметі. І побачив він трьох 
чоловіків, що йшли до нього. встав Авраам і побіг їм на-
зустріч: «Не минайте мене. Зайдіть і відпочиньте». Ав-
раам нагодував незнайомих маслом і молоком, м’ясом і 
хлібом. Після обіду один з гостей запитав: «Аврааме, де 
твоя жінка Сара?» «вона в наметі», – відповів Авраам. 
А незнайомий сказав: «За рік у таку пору прийду знову, 
і тоді Сара народить сина». Сара стояла за Авраамом у 
наметі. вона почула, що сказав гість. Засміялась і поду-
мала: незнайомий напевно не знає, скільки мені літ; та 
й Авраам уже старий. Тоді гість запитав: «Чи для Бога є 
щось неможливе?» (Бут. 15, 1–8; 18)



13

8. Авраамова віра

Бог сповнив обіцянку. Сара, стара жінка, стала 
матір’ю. Авраам, старий чоловік, став батьком і отри-
мав спадкоємця. Сара й Авраам дали своєму синові 
ім’я, яке йому сам Бог призначив – Ісаак. воно озна-
чає – «хай Бог усміхається ласкаво». Ісаак підростав.

Бог хотів Авраама випробувати. Тож сказав до ньо-
го: «візьми твого сина, якого любиш, і принеси мені 
його в жертву всепалення». вранці Авраам узяв осла і 
наклав дров на нього. Потім покликав слуг своїх і сина 
свого. Три дні йшли вони до гори. Там залишив Ав-
раам слуг і осла. «Залишіться тут», – сказав він. – «Іса-
ак піде зі мною на гору. Як помолимося і принесемо 
жертву, повернемося до вас». 

Ісаак ніс дрова. Авраам ніс ніж і посудину з роз-
жареним вугіллям. «Тату», – сказав Ісаак, – «маємо 
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дрова і вогонь, але не маємо жертви». «Бог подбає 
про це», – відповів Авраам. На горі Авраам спорудив 
жертовник із каменів. На нього поклав дрова. Потім 
зв’язав сина свого Ісаака і поклав його на дрова. взяв 
ніж. І раптом почув голос: «Аврааме! Не чини хлоп-
цеві нічого злого! Ти вже довів, що ти слухняний і 
довіряєш мені. Ти був готовий дати мені Ісаака, твого 
єдиного сина».

Коли Авраам оглянувся, побачив барана, що заплу-
тався рогами у густих кущах. І поклав його на жер-
товник та приніс жертву Богові. Потім він з Ісааком 
зійшли з гори. (Бут. 22)

9. Ісаак, Ісав і Яків

Ісаак успадкував Авраамові стада, слуг і служниць. 
Успадкував він також Боже благословення. А що його 
жінка Ревека неплідною була, молився він до Бога. 
Бог вислухав його. Ревека завагітніла. Народила двох 
синів близнят, яких ніхто не міг переплутати вже від 
першого дня. Первородний мав волосся на раменах і 
ногах. Батьки назвали його Ісав. Другий син мав глад-
ку шкіру. Назвали його Яків. Ісав був мисливець. Яків 
залишився при наметах і працював пастухом та хлібо-
робом. Ісаак любив Ісава більше, бо смакувала йому 
печена дичина. А Ревека любила більше Якова.

Якось наварив Яків юшки з сочевиці. Коли вис-
нажений Ісав прийшов додому, то сказав: «Дай мені 
попоїсти ось того червоного!» Яків відповів: «Ти пер-
ше продай мені твоє первородство». А Ісав сказав: «Я 
вмираю з голоду, яка користь мені з первородства». 
Присягнув і продав своє первородство. Щойно тоді 
Яків дав йому юшки зі сочевиці і хліба. 
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Ісаак постарівся і вже добре не бачив. Одного дня 
сказав до Ісава: «Іди на полювання. Принесеш мені 
печеної дичини. Після того хочу тобі передати Боже 
благословення». Ревека почула, що Ісаак сказав. 
вона хотіла придбати Боже благословення для Яко-
ва. Тому-то сказала Якову: «Принеси двоє козенят». 
вона спекла козляче м’ясо. Потім обв’язала козячи-
ми шкірами руки і шию Якова. І так пустила його до 
Ісаака.

Ісаак почув кроки. він спитав: «Хто ти?» «Я – 
Ісав», – сказав Яків. – «Я приніс тобі дичину. Спершу 
з’їж, а потім поблагослови мене, як ти обіцяв». Ісаак 
помацав руки свого сина і, відчувши козячу шкіру, дав 
себе обманути. він поблагословив Якова: «Хай Бог 
дасть тобі все, чого ти на землі потребуєш. Благосло-
вен, хто благословляє тебе!»
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відразу після того повернувся Ісав з ловів. він при-
ніс батькові печене м’ясо. він попросив про благосло-
вення. І тоді Ісаак пізнав, що Яків обманув його. Але 
благословення, яке він йому передав, не міг взяти на-
зад. Ісав розсердився і сказав: «Коли наш батько Ісаак 
помре, тоді вб’ю Якова». Ревека почула про це. вона 
сказала до Якова: «втікай до дядька твого Лавана в 
Харан. У нього можеш перечекати, поки Ісав не забуде 
своєї люті». І так прийшов Яків до Лавана. він працю-
вав пастухом у Лавана, але також турбувався і про свої 
стада. Яків оженився і мав дітей.

Двадцять років проминуло і Яків з усією родиною 
повернувся до Ханаану. По дорозі переночував на бе-
резі ріки Яббок. Увесь свій маєток він перевіз на ін-
ший берег і залишився сам. Тієї ночі хтось боровся 
з Яковом до світанку. Після боротьби поблагословив 
він Якова і сказав: «відтепер не називатимешся Яків, а 
Ізраїль, що означає: змагун Бога. Бо з Богом і людьми 
змагаєшся і залишаєшся переможцем».

Яків примирився зі своїм братом Ісавом. І жив він 
у Ханаані, і було в нього дванадцять синів: Рувим, Си-
меон, Леві, Юда, Іссахар, Савулон, Йосиф, веніямін, 
Дан, Нафталі, Гад і Ашер. вони – родоначальники 
ізраїльського народу. (Бут. 25–35)

10. Йосиф прибуває до Єгипту

Яків любив Йосифа більше, ніж усіх інших синів. 
Дав йому гарний одяг. Брати ж заздрили йому. Одного 
дня Яків послав Йосифа до братів на пасовище. Ті зло-
вили його і вкинули у висохлу криницю. Спершу вони 
хотіли вбити його. Але потім продали його чужозем-
ним купцям за двадцять срібняків. Брати роздерли Йо-
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сифову одежу і скропили її кров’ю ягняти. Посланцем 
передали одежу батькові. Яків відразу впізнав одежу і 
повірив, що хижий звір напав на Йосифа. Довго суму-
вав Яків за своїм улюбленим сином.

Йосиф же з купцями прибув до Єгипту. Там вони 
продали його вельможі Потіфару. Йосиф працював 
у Потіфара, й у всьому, що він робив, щастило йому. 
Потіфар наставив Йосифа управителем всього свого 
маєтку. Потіфарова жінка хотіла спокусити Йосифа. 
Коли ж він відмовив їй, вона очорнила його перед 
своїм чоловіком. І Потіфар вкинув його до в’язниці. 

У в’язниці сиділи також пекар і підчаший фарао-
на. І снився їм обидвом сон. Розповіли вони Йосифові 
свої сни, а він розтлумачив їх. Підчашого звільнять і 
повернеться він до своєї праці. Пекаря ж засудять на 
страту. І сталося, як сказав Йосиф. (Бут. 37; 39–40)
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11. Яків і його сини приходять до Єгипту

Два роки після того приснився фараонові, єгипет-
ському цареві, сон. він питав усіх мудреців і віщунів, 
але ніхто не міг пояснити йому того сну. І згадав підча-
ший Йосифа. він сказав до фараона: «У в’язниці є мо-
лодий ізраїльтянин. він міг мені і пекареві пояснити 
сон. І сталося, як він сказав». Фараон покликав Йосифа 
і розповів йому свій сон: «Сім здорових, ситих корів 
виходять з Нілу. За ними сім костистих, худих корів 
і поїдають здорових. Сім повних і дебелих колосків 
дозрівають на одному стеблі. Потім сім порожніх, ви-
сушених колосків поглинають повні». Йосиф пояснив 
фараонові: «Тієї ночі Бог показав тобі, що станеться: 
сім літ худоба плодиться і збіжжя на полях достигає. 
А тоді сім років без дощу. Худоба від спраги загине, а 
збіжжя висохне. Можу дати тобі пораду: вели споруджу-
вати склади, скуповуй надмір урожаю добрих років. 
Роби запаси на голодні роки». Фараон повірив Йоси-
фові й призначив його управителем. І коли по сімох 
роках доброго врожаю не було дощу, худоба гинула зі 
спраги, а збіжжя висихало, Йосиф відкрив склади. 

Здалека прибували голодні, щоб у Йосифа купити 
збіжжя. Також Яків і його сини вже не мали що їсти. І 
послав Яків синів своїх до Єгипту. Йосиф побачив своїх 
братів і зразу впізнав їх. Йосиф випробував братів. він 
бажав дізнатись, чи вони, як брати, заступляться один 
за одного. він наказав свою срібну чашу вкласти до 
венiямінового мішка. Коли брати були вже на зворотній 
дорозі, Йосиф послав за ними свого домашнього упра-
вителя. Той затримав їх і звинуватив: «Чому ви злом за 
добро відплатили? Чому ви вкрали срібну чашу мого 
пана?» Брати оборонялись: «Ми нічого не вкрали!» Але 
як обшукали мішок веніяміна, знайшли чашу.
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Тоді всі брати разом повернулися до Йосифа. Йо-
сиф сказав: «всі інші можуть іти. Тільки той один, 
у котрого знайдено чашу, мусить залишитися». Юда 
відповів йому: «Наш батько любить свого наймолод-
шого сина. він помер би з горя, коли б йому що злого 
трапилось. Дозволь мені залишитися замість венія-
міна». Йосиф не міг більше стриматися: «Я – Йосиф, 
ваш брат. ви мене продали; ви хотіли зле. Бог, одна-
че, обернув на добре. він дав прибути мені до Єгип-
ту, щоб я міг вас порятувати. Швидко повертайтеся 
до нашого батька і приходьте з ним до Єгипту. Тут не 
зазнаєте нужди». Яків з усього серця радів, як почув, 
що Йосиф живий. Зі своїми синами і їхніми родина-
ми вирушив до Єгипту. Там жили вони в землі Гошен 
як скотарі. І поки тривав голод, Йосиф турбувався 
про них. (Бут. 41–47)
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МОЙСЕЙ ВЕДЕ НАРОД 
ЧЕРЕЗ ПУСТЕЛю

12. Бог рятує Мойсея

Йосиф і його брати померли. Їхні діти і внуки, 
ізраїльтяни, жили в Єгипті. Там вони стали численним 
народом. Багато часу минуло. У Єгипті володарював 
новий фараон. він не знав нічого про те, що Йосиф 
поміг єгиптянам у великій нужді. він боявся ізраїль-
тян і мовив: «вони сильні. Мають багато дітей. Скоро 
будуть сильніші від єгиптян. Oднак я запобіжу тому». 
Спершу призначив ізраїльтян каторжниками. вони 
були змушені споруджувати міста. А потім фараон на-
казав ще й кожного новонародженого сина ізраїльтян 
топити в Нілі. Якщо не виростатимуть сини, скоро пе-
рестане існувати і народ.
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Одна мати хотіла врятувати свого малого сина. 
Спочатку переховувала його вдома. По трьох місяцях 
не могла його більше в хаті тримати. Сплела кошичок 
з очерету, вимазала його смолою, щоб вода не прони-
кала. Поклала свого синочка в кошик і сховала його в 
комишах на узбережжі Нілу. Його старша сестричка 
Міріям залишилася на березі, аби дивитися, що тра-
питься з кошиком. 

Аж ось дочка фараонова прийшла до Нілу скупа-
тися. вона зауважила кошичок і звеліла принести його 
на берег. Побачивши у ньому дитину, змилосердилася. 
Міріям вийшла зі сховку і запитала: «Чи маю знайти 
жінку, щоб доглядала малу дитину для тебе?» Фарао-
нова дочка сказала: «Так, знайди!» І привела Міріям 
матір свою. Дочка фараона дала дитя на піклування і 
назвала його Мойсеєм.

Підрісши, Мойсей почав жити в палаці. Його вихо-
вували як єгиптянина. Але він ніколи не забував, що 
належить до тих, які мусять виконувати тяжку, невіль-
ничу працю. Одного разу він побачив, як єгиптянин б’є 
ізраїльтянина. Мойсей розлютився і убив єгиптянина. 
Після цього випадку він мусив утікати. І так Мойсей 
прийшов у край Мідіян і став за пастуха в священика 
Їтра. (вих. 1–2)

13. Бог посилає Мойсея

Якось Мойсей зі своєю чередою йшов пустелею. 
Коли наблизився до гори Хорив, Божої Гори, побачив 
там кущ, що палав вогнем і не згоряв. Зацікавлений, 
Мойсей підійшов ближче і почув голос: «Мойсею! 
Мойсею! Я – Бог батька твого; Бог Авраама, Ісаака і 
Якова». І закрив Мойсей обличчя своє. Боявся дивити-
ся на Бога. А Бог мовив далі: «Я бачив, як знущаються 
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над моїм народом у Єгипті. Я почув їхнє голосіння. Я 
знаю, як терплять вони. Тому посилаю тебе до фарао-
на. Ти виведеш мій народ з Єгипту». Мойсей відповів: 
«Хто я такий, щоб іти до фараона і йому щось нака-
зувати?» А Бог сказав: «Я буду з тобою». А Мойсей 
ще заперечив: «Ізраїльтяни не повірять мені, коли їм 
скажу, що Бог отців наших посилає мене до них. вони 
вимагатимуть: скажи нам Його ім’я. Що тоді маю їм 
відповісти?» І Бог сказав: «Я той, хто є. Таке моє ім’я 
навіки». Мойсей все ще не хотів прийняти доручення 
і сказав: «Не вмію промовляти». На це Бог відповів: 
«Іди, а я скажу тобі, що маєш говорити». Мойсей напо-
лягав: «Пошли когось іншого!» Але Бог вибрав Мой-
сея. Мойсей повернувся з родиною до Єгипту. Йому 
назустріч вийшов його брат Арон. Разом з ним Мой-
сей скликав усіх старшин Ізраїля і розповів їм те, що 
Бог Авраама, Ісаака і Якова доручив йому. Ізраїльтя-
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ни почули, що Бог хоче відвернути від них біду. вони 
повірили йому і йому поклонилися. (вих. 3)

14. Звільни мій народ!

Мойсей і Арон пішли до фараона. вони вимагали: 
«Звільни народ наш! Так хоче Бог!» Фараон і не думав 
відпустити ізраїльтян. він сказав: «Хто той Бог Ізраїля, 
що я Його мав би слухати? Не знаю Його і не відпущу 
ізраїльтян. Ще більше праці буду вимагати, щоб вони 
не забували, хто має тут владу». Того ж дня наказав 
наглядачам: «вимагайте від ізраїльтян стільки праці, 
щоб вони забули це базікання». Ізраїльтяни стогнали 
від каторжної праці. Мойсей благав Бога. І Бог по-
обіцяв йому: «Я – Бог, і виведу вас з Єгипту. Приймаю 
вас за мій народ. ви пізнаєте, що я ваш Бог. Я приведу 
вас у землю, що я обіцяв Авраамові, Ісаакові і Яковові. 
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Я дам її вам як спадок у володіння». Бог дав відчу-
ти фараонові свою Божу силу. Тяжкі лиха навістили 
Єгипет: негода, неврожай, зіпсуття води, моровиця 
худоби. Шкідливі комахи проникали до хат. Повітря 
стало таке брудне, що всі діставали гнояки. Фараон 
добре знав причини цих нещасть. Два-три рази вда-
вав, наче хоче відпустити ізраїльських каторжників, 
але щойно лихо минало, він відмовлявся від свого 
слова. (вих. 5–11)

15. Перша Пасха

І сказав Бог до Мойсея: «Сьогодні вночі фараон 
відпустить вас. Готуйтеся до виходу. Нехай кожна ро-
дина заколе ягня. Його кров’ю зробіть знак на дверях 
ваших хат. взуйте мандрівні сандалі. візьміть палицю 
в руку. З’їжте поспіхом і не залишайте решток. Тієї 
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ночі помруть найстарші сини єгиптян. Попри хати, по-
значені кров’ю, ангел смерті пройде мимо». 

І сталося, як сказав Господь. Померли первородні 
сини єгиптян. Сини бідних людей і син фараона. Тієї 
ночі єгиптяни оплакували своїх синів. Тоді фараон 
покликав Мойсея й Арона і сказав: «Забирайтеся як-
найшвидше! Беріть із собою все, що вам належить». 
Ізраїльтяни зібралися і вирушили з Єгипту.

Не забув народ ізраїльський тієї першої пасхальної 
ночі. Батьки не забули, що Бог пощадив їхніх дітей. 
відтоді батьки після народження першого сина прино-
сять за нього жертву. Щороку святкують Пасху, свято 
виходу з неволі, а дітям пояснюють: могутньою рукою 
звільнив нас Бог з єгипетського рабства. (вих. 12–13)

16. Бог рятує свій народ

Фараон дуже скоро пожалкував, що звільнив 
ізраїльтян. він зібрав своїх вояків і керманичів бойо-
вих колісниць та з ними погнався за ізраїльтянами. Ті 
ж отаборилися при морі. Один їхній сторож побачив 
хмару пилюки: «Єгиптяни йдуть!» Ізраїльтяни зля-
калися, бо опинилися в пастці: перед ними море, а за 
ними озброєний ворог. вони звинувачували Мойсея: 
«Чому привів ти нас сюди на погибель? Тут усі за-
гинемо». Мойсей же відповів: «Не бійтеся! Сьогодні 
пізнаєте, як Бог спасає».

Мойсей простягнув руку свою над морем, як Бог 
йому повелів. І подув східний вітер, і розділив воду на 
два боки. Народ ізраїльський перейшов через море: чо-
ловіки, жінки, їхні діти, воли й вівці – довгий похід.

Єгиптяни підійшли до берега і, довго не вагаючись, 
погнали слідом. Але дорога, якою Ізраїль у довір’ї до 
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Бога міг пройти, стала для єгиптян дорогою загибелі. 
вода злилася знову. Коні і колісниці, все фараонове 
військо потонуло в хвилях. І побачили ізраїльтяни, як 
Бог спасає.

Міріям, сестра Мойсея, грала на тамбурині. вона 
танцювала з жінками і співала пісню перемоги: «Хваліть 
Господа, хваліть його, бо він великий і могутній. Зато-
пив єгипетські коні і колісниці в морі». (вих. 14–15)

17. Бог піклується своїм народом

від моря Мойсей повів свій народ у пустелю. Три 
дні шукали вони воду. Нарешті знайшли джерело. Але 
вода його була гірка, тож не могли її пити. І знову нарі-
кали ізраїльтяни на Мойсея: «Ти винен, що в пустелі 
вмираємо від спраги!» Мойсей просив Бога: «Допо-
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можи нам!» І Бог показав йому шматок дерева. Коли 
Мойсей поклав це дерево на воду, вона втратила гірко-
ту. Спраглі могли напитися.

Незабаром вони знову прийшли до Мойсея: «Чому 
вивів ти нас у пустелю? Чому ми не залишилися в 
Єгипті? Там мали ми казани, повні м’яса, і хліба до-
схочу». А Бог сказав до Мойсея: «Я дам вам м’ясо і 
хліб, щоб ви вчилися вірити мені». І справді: увечері 
зграя птахів налетіла на табір, і люди їх легко ловили. 
вранці лежали на землі білі солодкі зернятка – манна. 
Кожен міг збирати, і всі наситилися. Не тільки того 
дня, а й кожного. І весь час, поки ізраїльтяни йшли 
пустелею – сорок років, – Бог давав їм хліб і м’ясо.

відтоді батьки розповідають своїм дітям, як Бог 
піклувався і піклується про свій народ. всі мають зна-
ти, що Йому можна вірити і покладатися на Його до-
помогу. (вих. 15, 22 – 16, 36)
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18. Бог укладає союз із народом

Народ Ізраїля мандрував пустелею від одного місця 
відпочинку до іншого. Третього місяця після того, як 
вийшли з Єгипту, отаборилися вони біля гори Синай. 
Мойсей піднявся до Бога на гору. Бог доручив йому: 
«Скажи ізраїльтянам: ви бачили, що я сильніший від 
єгиптян. Я вас сюди ніс, як орел несе своїх пташенят. 
Тож коли слухатимете, що я кажу, і дотримуватимете-
ся моїх заповідей, будете народом, що ближчий мені 
від інших народів. вся земля моя. ви ж маєте нале-
жати мені, як ті священики, які готові служити мені. 
ви – вибраний, святий народ».

Коли Мойсей зійшов з гори і переказав народові, що 
Бог йому повелів, усі закричали: «Ми готові! Хочемо 
все робити, що Бог каже. Хочемо жити, як він хоче». 
З гори Синай Бог дав своєму народові заповіді. вони 
важливі й стосуються всіх людей і на всі часи. Кожен, 
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хто зберігає Богові вірність, пізнає, що Бог і йому вір-
ний. Бог сказав: «Я – Господь, Бог твій. Я вивів тебе з 
Єгипту, з землі рабства».

1. Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене.
2. Не взивай намарне імені Господа Бога твого.
3. Пам’ятай день святий святкувати.
4. Шануй батька твого і матір твою.
5. Не вбивай.
6. Не чужолож.
7. Не кради.
8. Не свідчи ложно на ближнього твого.
9. Не пожадай жінки ближнього твого.
10. Не пожадай нічого того, що є власністю ближ-

нього твого. 
Мойсей написав заповіді, які Бог дав своєму наро-

дові, на двох кам’яних таблицях. Ті таблиці він поклав 
у святу скриню – кивот. вони є запорукою заповіту, 
який уклав Бог з народом Ізраїля. (вих. 19–20)

19. Правила життя

Слухай, Ізраїлю: Господь Бог твій, Господь єдиний. 
Любитимеш Господа усім серцем твоїм, усією душею 
твоєю і всією силою твоєю. (втор. 6, 4–5)

Коли облягаєш місто, не зрубуй його дерев. Мо-
жеш їсти плоди тих дерев, але не смієш нищити їх. 
(втор. 20, 19)

Не будеш кривдити безборонної вдови або сироти. 
Якщо гнобитимеш їх і вони кликатимуть до мене, я 
стоятиму по їхньому боці. (вих. 22, 21–22)

Коли віл або вівця іншого заблукає, не приглядайся 
безчинно. відведи тварину тому, кому вона належить. 
(втор. 22, 1)
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Коли убогий працює для тебе, не дай йому чекати 
на заплату. Ще того самого дня заплати йому. (втор. 24, 
14–15)

Коли оббиватимеш оливне дерево і збиратимеш 
виноград, нехай те, що на оливному дереві і на вино-
градній галузці залишилося, буде для бідних. (втор. 24, 
20–22)

Не гнобіть чужих, які живуть у вашому краю. Дай-
те їм такі самі права, які ви маєте. Любіть чужинців, 
як самих себе, і не забувайте, що й ви в Єгипті були 
чужинцями. Я кажу так, Господь, Бог ваш. (Лев. 19, 
33–34)

Не говори зле про глухого, який не може боронити-
ся. На дорогу сліпому не кидай нічого, на чому він міг 
би спіткнутися. (Лев. 19, 14)

Не дай, щоб у серці твоєму зростала ненависть до 
брата твого. Докори ближньому твому, інакше будеш 
ти винний. Не мстися і не будь злопам’ятний. Люби 
ближнього твого, як себе самого. (Лев. 19, 17–18)

20. Смерть Мойсея

Бог визволив свій народ з єгипетської неволі. Со-
рок років у пустелі ізраїльтяни вчилися вірити в Бога. 
вчилися також, як люди мають жити разом. Жінки і 
чоловіки, які з Мойсеєм вийшли з Єгипту, померли в 
пустелі. І Мойсей постарівся. він відчув, що помре. 
Тож поблагословив народ: «Блаженний ти, Ізраїлю! 
Котрий народ такий, як ти, якого вирятував Господь?» 
І зійшов на вершину гори Нево. Там Господь показав 
йому всю землю Ханаанську, яку обіцяв своєму наро-
дові. Мойсей помер на межі цієї землі, як Бог йому 
був сказав: «Покажу тобі цю землю. Але туди не увій-
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деш». Тридцять днів ізраїльтяни оплакували Мойсея. 
(втор. 33–34)

ЦАРІ Й ПРОРОКИ

21. В обіцяній землі

Перед смертю Мойсей призначив Ісуса Навина 
своїм наступником. Той мав попровадити ізраїльтян 
у землю Ханаан, в якій раніше жили Авраам, Ісаак і 
Яків. Але народи, що жили у Ханаані, не хотіли впусти-
ти ізраїльтян у країну. Під проводом Ісуса Навина 
ізраїльтяни тримались Божої обітниці. вони не дали 
прогнати себе. Поступово завоювали землю. Заснову-
вали села і стали хліборобами, як ханаанці.
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Ізраїльтяни багато чого вчилися у ханаанців: коли 
сіяти збіжжя і збирати виноград; як робити кращі зна-
ряддя; як варити й одягатися. Але в одному не сміли 
вони наслідувати ханаанців, якщо хотіли бути вірни-
ми Божому заповіту: вони не сміли поклонятися хана-
анським богам і їм служити. Нелегко було ізраїльтянам 
дотримувати того наказу, бо ханаанці мали всюди – на 
землі, на горах і під високими деревами – жертовники, 
де вони служили своїм богам, просили про дощ і добрі 
жнива.

На той час ізраїльтяни вже переконалися на влас-
ному досвіді: доки вони вірні Богові Авраама, Ісаака 
і Якова, доти він дає їм захист і благословення. Щой-
но вони ставали невірними – одразу ж потрапляли в 
нужду і злидні. Коли ж до Бога свого наверталися, ви-
знавали свою вину і просили про прощення, тоді він 
знову до них звертався і благословив їх. (І. Н.; Суд.)
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22. Народ хоче царя

Землю Ханаан ізраїльтяни поділили між собою 
так, що кожна з дванадцятьох племінних груп отри-
мала власну частину. Старшини племен розподілили 
землю між родинами. Кожна родина отримала стільки, 
що могла задовольнити свої потреби.

Племена жили кожне для себе. Але проти ворога 
виступали всі разом. І тоді Бог дарував їм провідника, 
який виводив їх з небезпеки.

Але з часом Ізраїлеві стало дуже тяжко довіря-
ти тільки Богові і чекати, аж доки він у кожній нуж-
ді пошле їм рятівника. вони хотіли мати постійного 
провідника, хотіли царя. Самуїл був рятівником, якого 
послав Бог. він запитав народ: «Чи справді хочете схи-
лятися перед людиною, для неї працювати, їй платити 
податки?» Представники племен відповіли: «Ми хоче-
мо бути такі самі, як інші народи. Цар має казати нам, 
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що є закон, а що – несправедливість. Цар має бути на-
шим полководцем».

І сказав Бог до Самуїла: «Послухай, що люди вима-
гають. Не тебе, а мене вони відштовхнули». І з Божого 
веління Самуїл помазав Саула на царя над Ізраїлем. 
Бог дарував йому свого духа. Саул залишився б доб-
рим царем, якби усім серцем довіряв Богові. Але він 
не хотів ні на кого покладатися, навіть на Бога, і не 
довіряв жодній людині. Бог уже не був із Саулом. І 
тому цей цар не міг більше керувати ізраїльським на-
родом й обороняти його. (1 Сам. 8–15)

23. Давид – пастух з Вифлеєму

Давид з вифлеєму став другим і найбільшим ца-
рем Ізраїля. він довіряв Богові, і Бог був з ним. Тому 
Божий народ і не може забути ім’я Давида. в Ізраїлі 
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розповідають багато історій про нього. Давид – най-
молодший син Єссея. він пас вівці, коли прийшов Са-
муїл, щоб помазати його на царя. 

Давид був добрий пастух. він знав і любив своїх 
овець і не втікав, коли підкрадалися лев чи ведмідь. 
він був мужнім. Не боявся противників Божих, ані 
ворогів свого народу. Коли Давид був ще юнаком, він 
прийшов до своїх братів у польовий табір. Там він по-
бачив, як дуже сильний чоловік – велетень Голіят – 
зневажає ізраїльтян і їхнього Бога. Жоден ізраїльтянин 
не наважувався боротися з Голіятом. Давид же промо-
вив до нього: «Пізнаєш, який сильний Бог Ізраїля». 
він поклав камінь до своєї пращі, закрутив нею над 
головою, метнув і поцілив Голіятові просто в чоло. І 
налякалися вороги Ізраїля – не хотіли більше воювати 
проти Ізраїля, та й повтікали.

Давид умів гарно співати та грати на арфі. Бага-
то його пісень є у Книзі Псалмів – співанику Божого 
народу. Якийсь час псалмоспівець жив у царя Саула. 
Коли Саул сумував, Давид грав на арфі – і цар радів 
знову. 

Давид перемагав ворогів, бо з ним був Бог. Тож Саул 
настановив його полководцем. А що Давид перемагав 
і народ радісно вітав його, Саул почав ревнувати, аж 
хотів убити молодого воїна. Тому кілька років Давид з 
групою приятелів змушений був ховатися від Саула.

Коли филистимляни знову пішли війною проти 
Ізраїля, Саулове військо не могло встояти проти них. У 
горах Гільбоа загинули три сини Саула. А сам цар був 
тяжко поранений. І щоб не потрапити у руки ворога, 
він встромив у себе меча. (1 Сам. 16–31)
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24. Давид – цар у Єрусалимі
Після смерті Саула царем над усім Ізраїлем став 

Давид. він здобув Єрусалим і зробив його столицею. 
Сюди він звелів перенести святий ковчег з таблицями, 
на яких були Божі заповіді. Новий цар хотів, щоб Єру-
салим став Божим містом.

Давид довіряв Богові. Хотів дотримуватись Божо-
го заповіту. вчинивши погано, він визнавав свою про-
вину і просив Бога про прощення. Одного дня Давид 
звелів привести Натана – чоловіка, якого Бог обрав 
своїм пророком, – і промовив до нього: «Я живу в роз-
кішному палаці, а святий ковчег стоїть у наметі. Хочу 
збудувати Богові дім».

Наступного дня вернувся Натан до Давида і сказав: 
«Бог не хоче, щоб ти будував Йому дім. Навпаки, він 
хоче збудувати дім тобі – живий дім. Коли помреш, 
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твій син буде панувати над Божим народом. Те слово 
важливе на всі часи». Тому Божий народ вірив, що ве-
ликий Спаситель, Месія, якого Бог людям обіцяв, буде 
з Давидового роду. (2 Сам. 7)

25. Одна пісня Давида
 Господи, Ти мій пастир,
 тому не бракує мені нічого.
 Ти ведеш мене на зелені пасовища
 і на місце відпочинку біля води.
 Ти показуєш мені безпечні стежки.
 Навіть коли мушу пройти темне провалля,
 я не боюся,
 бо Ти зі мною. (Пс. 23)

26. Соломон будує Богові дім

Коли Давид помер його поховали в Єрусалимі. Ца-
рювати над Ізраїлем почав його син Соломон.
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Соломон був мудрим царем. Знав, що є справед-
ливо, а що – несправедливо. в Єрусалимі збудував 
собі палац, а для Бога спорудив дім – святиню. До 
неї велів перенести святий ковчег. У день посвячен-
ня святині Соломон молився: «Господи, Боже мій! Ти 
обіцяв, що в цій святині хочеш бути близько біля нас, 
вислухай мою молитву. Почуй усіх, що в цьому домі 
моляться до Тебе. вислухай нас і прости провини 
наші».

Соломон не мав потреби вести війни, як його бать-
ко Давид. він укладав договори з іншими народами. 
він провадив торгівлю і відправляв кораблі за море. 
Згодом він почав впроваджувати чужоземних уміль-
ців до краю і брати собі іноземних жінок. Чужинці 
ж, що їх велів приводити Соломон, хотіли служити 
своїм богам. І Соломон дозволив, щоб вони в ізраїль-
ській землі споруджували жертовники своїм богам. 
І врешті сам почав молитися до чужих богів. І так 
зрадив він єдиного Бога, порушивши союз. (1 Цар. 
5–11)

27. Соломонові приповідки

Послужлива дитина – потіха для батьків, а упер-
та – смуток. (10, 1)

Ненависть побуджує сварки; любов творить злаго-
ду. (10, 12)

Хто іншим допомагає, тому допоможуть. Хто на-
поїть спраглого, не вмре від спраги. (11, 25)

Хто простими дорогами ходить, той зважає на 
Бога; хто крутими дорогами ходить, той зневажає 
Його. (14, 2)
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Хто погорджує ближнім, грішить; блаженний, хто 
змилосердиться над убогим. (14, 21)

Хто не хоче чути крику бідних, того ніхто не почує, 
коли сам благатиме про поміч. (21, 13)

28. Два царі в одному народі

По смерті Соломона царем хотів стати його син 
Ровоам. Досвідчені мужі йому порадили: «Твій бать-
ко вимагав від людей багато плодів і високі податки 
від купців. Якщо ти жадатимеш менше, ізраїльтяни ви-
знають тебе царем». 

Але Ровоам не послухався поради досвідчених 
мужів. Тому десять племінних груп Ізраїля, які жили 
на півночі, сказали: «Нам не треба царя з дому Давида. 
Ми виберемо свого царя». Тільки одна племінна група, 
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що за сином Якова називалася коліном Юди та жила 
поблизу Єрусалиму, залишилася вірною Ровоамові. З 
того часу панував інший цар не тільки в Єрусалимі, а 
й у Сихемі. (1 Цар. 12)

29. Живий Бог

Єровоам, перший цар над північними племенами, 
подумав собі: «Це погано, що громадяни мого царства 
ходять до святині в Єрусалим, коли хочуть поклоняти-
ся Богу чи принести йому жертву». Тож наказав зро-
бити двох золотих бичків. Одного велів поставити на 
півночі в місті Дан, іншого – на півдні в місті Бетел. І 
оголосив народові: «Не треба вам уже ходити в Єруса-
лим, щоб відсвяткувати празник чи принести жертву. 
ви знайдете Бога в Дані й у Бетелі – того самого Бога, 
який вивів ваших батьків з Єгипту».
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Не всі ізраїльтяни послухалися Єровоама, бо па-
м’ятали, що Бог забороняє людям ставити собі ідолів, 
як це робили єгиптяни. вони знали, що коли, замість 
живого Бога, поставлять мертвий образ, то порушать 
союз із Богом. (1 Цар.; вих. 32–34)

30. Могутній Бог

Царі Ізраїля часто забували про Бога і Його заповіт. 
Але Бог дотримував союзу. він посилав царям і наро-
дові чоловіків – пророків, які говорили в Його імені. 

Цар Ахав поклонявся ваалові. Ілля ж був пророк Бо-
жий. він прийшов до царя Ахава і сказав: «Я служу Бо-
гові Ізраїля. він могутній. Ти пізнаєш Його силу і з то-
бою увесь край, бо від сьогодні не впаде з неба ні роса, 
ні дощ. Посуха триватиме доти, поки я не скажу».

Ілля боявся царевого гніву. він утік до сусіднього 
краю, до Фенікії. Там він жив у вбогої вдови, що мала 
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одинокого сина. Її син захворів і помер. І ця жінка 
звинувачувала Іллю: «Ти Божий чоловік і мешкаєш у 
мене. Тому Бог дивиться на мене; він бачить мої грі-
хи і карає мене». Ілля взяв мертву дитину і поклав на 
своє ложе. Потім нахилився над хлопцем і молився: 
«Господи, мій Боже, поверни життя цій дитині». Бог 
почув молитву свого пророка – дитина ожила. Ілля 
взяв хлопця за руку і привів матері. (1 Цар. 17)

31. Єдиний Бог

По двох роках Бог послав Іллю знову до Ахава. Той 
обвинуватив пророка: «Через тебе увесь ізраїльський на-
род не має що їсти!» Ілля ж відповів йому: «Не я, а ти 
і твоя родина причина, що народ терпить від страшної 
посухи. ви знехтували Богом – і пішли за ваалом. Тому 
склич усіх на Кармель-гору. Там з’ясується, хто єдиний 
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Бог». Цар скликав усіх. І прийшли на Кармель-гору не 
тільки жерці і пророки ваала, а й багато ізраїльтян.

Ілля сказав: «Зробіть вівтар, покладіть на нього 
жертовне звіря. Тоді взивайте до вашого бога. Може 
він зішле вогонь з неба і прийме вашу жертву». Жерці 
і пророки ваала спорудили вівтар і поклали на нього 
жертву. від ранку до полудня молилися вони. від по-
лудня до вечора кликали: «ваале, здійсни наше про-
хання!» Але кликали даремно. Ніщо не сталося.

ввечері Ілля поставив вівтар Богові Ізраїля. він 
поклав на нього жертву і полив її водою. Потім молив-
ся: «Господи, ти Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. 
Покажи всім, що ти – Бог в Ізраїлі, і що я – Твій слуга. 
Почуй мене, Господи! вислухай мене!» І впав вогонь з 
неба. Жертва згоріла. всі присутні кликнули: «Господь 
є Бог! Господь є Бог!» Незабаром насунулись хмари. І 
дощ ринув на висушену землю. (1 Цар. 18)

32. Бог кличе Іллю до себе
Ілля відчув, що Бог хоче взяти його до себе. він 

пішов у землі по той бік Йордану. Хотів бути на само-
ті. Але його учень Єлисей не хотів залишити учителя 
самого. він пішов з Іллею. Єлисей бачив, як вогонь 
зійшов з неба, наче могутній вихор. Цей вогонь охо-
пив Іллю і підняв його вгору.

Коли Єлисей повернувся з-за Йордану сам, зуст-
рів там п’ятдесят учнів пророка. вони запитали: «Де 
Ілля? Ми хочемо його шукати!» «Його ви не знайде-
те», – відповів Єлисей. Три дні шукали вони Іллю, але 
не знайшли. Повернулися вони і сказали: «Бог узяв 
пророка до себе на вогняній колісниці». З того часу в 
Ізраїлі вірять: наприкінці віку Бог пошле свого проро-
ка Іллю знову на землю. (2 Цар. 2)
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33. Голодні наситяться

До пророка Єлисея прийшов чоловік і приніс двад-
цять ячмінних хлібів та повний мішок зерна. Єлисей 
сказав своєму слузі: «Роздай, щоб усі наїлися». Слуга 
відповів: «Як можуть сто осіб наїстися тим?» Та Єли-
сей знову сказав: «Дай людям їсти. Побачиш, що за-
лишиться ще». І слуга роздав. Як вже всі попоїли, за-
лишилися ще рештки. Так як був сказав Господь через 
Єлисея. (2 Цар. 4, 42–44)

34. Бог дає знак своєму народові

Того часу, коли Ахаз був царем у Єрусалимі, два 
чужих царі оголосили йому війну. вони зі своїм війсь-
ком облягли Єрусалим. Затремтіло серце Ахаза і серце 
народу, як тремтять дерева у лісі, коли наступає буря.
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Цар Ахаз пішов перевірити водопровід. Туди прий-
шов також і пророк Ісая. він передав цареві вістку від 
Бога: «Будь спокійний, не бійся. Ті два задумують зло 
проти тебе. Тримайся Бога, то він триматиме і тебе». 
Тоді Ісая сказав: «Бог хоче подати тобі знак, щоб ти був 
упевнений у Його допомозі, – будь-який знак, який ти 
попросиш». Але Ахаз відповів: «Не хочу просити Бога 
про знак». Тоді Ісая сказав: «все-таки Бог дасть знак – 
ось, дівиця зачне дитину. вона народить сина і дасть 
йому ім’я Еммануїл. Це означає: З нами Бог». (Іс. 7)

35. Пророк Амос обвинувачує

Так говорить Господь: За три прогріхи Юди й за 
чотири, цього не відкличу. вони моїм словом знехту-
вали і моїх законів не виконували. Дали себе ідолам на 
манівці звести – як їхні батьки. Тому зішлю вогонь на 
Юду і згорять єрусалимські палати.
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Так мовить Господь: За три переступи Ізраїля й за 
чотири, цього не відкличу. вони невинного продали за 
гроші. Бідних топтали в поросі, слабих обманом поз-
бавили права.

І тому велю землі захитатися під вами, як хитається 
віз під тягарем снопів. Навіть найшвидший не зможе 
втекти, сила найпотужнішого ослабне, а наймужніший 
занепаде духом. (Ам. 2)

36. Єремія остерігає перед Божою карою

Народ, що жив у союзі з Богом, був невеликий. 
Його військові відділи не могли рівнятися з арміями 
сильних народів. вони не могли встояти проти асси-
рійців, які захопили їхню землю і багатьох з батьків-
щини вигнали на чужину. віруючі пізнали в тому Божу 
кару, якою Бог погрожував їм через своїх пророків.

в Єрусалимі Єремія остерігав: «Уже двадцять три 
роки я Божий пророк. всі його слова я передав вам. 
Та не слухали ви. Я говорив: Заверніть зі своїх крутих 
доріг. Перестаньте лихе чинити. Тоді залишитеся на 
землі, що Бог дав вашим предкам і вам на все. Але ви 
не слухали мене. Тому-то говорить Господь: приведу 
народи з півночі. Навуходоносора, царя вавилонсько-
го, зроблю моїм знаряддям. Допущу, щоб він нападав 
на вас і на ваших сусідів. він спустошить вашу землю. 
І мусите служити цареві вавилонському».

І сталося так. Навуходоносор зі своїм військом 
обліг місто Єрусалим. Незабаром забракло хліба. На-
стала велика нужда. І вавилонці зробили проломи в 
мурах Єрусалиму. вони вдерлися в місто, спалили 
святиню, царський палац і великі доми. Повалили 
мури. Святі посудини зі святині вавилонці забрали 
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як здобич. Усіх знатних громадян, а також ремісників 
змусили піти на вигнання до вавилону. Тільки бід-
ні люди – хлібороби і виноградарі – залишилися на 
батьківщині. (Єр. 25; 52)

37. Бог хоче простити своєму народові

Бог промовив до свого народу через пророка Єзе-
киїла: «А що ви не були мені вірними, не слухали моїх 
слів, нехтували моїми заповідями, тому ви втратили 
батьківщину і мусите жити на вигнанні. А вавилон-
ці кажуть: І це є Божий народ? Чому вони втратили 
рідну землю? вони насміхаються з вас і з мене. Але 
вони пізнають, що я – Господь. Я зберу вас і поведу 
знов y вашу країну. вчиню з вас нових людей, – лю-
дей, які мені служитимуть. З ваших грудей вийму сер-
це кам’яне і подарую вам людське серце. Подарую вам 
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мій дух, щоб ви шанували і виконували мої заповіді. ви 
будете жити в країні, що я дав вашим предкам. Будете 
моїм народом, а я – вашим Богом». (Єз. 36, 20–28)

38. Повернення з Вавилону на батьківщину

вигнанці з Юдеї і Єрусалиму сорок років перебу-
вали у вавилоні. Тоді перський цар Кир здобув вави-
лон. він наказав у всій країні оголосити: «Господь, Бог 
неба, дав мені владу над усіма царствами землі. він 
доручив мені відбудувати його дім у Єрусалимі. всі, 
що належать до Божого народу, нехай повертаються в 
Єрусалим. Нехай відбудують святиню».

І вирушили вони – всі, які сприйняли Божого Духа. 
Сусіди їхні дали їм золото і срібло, худобу й інші да-
рунки. Цар Кир наказав принести святі посудини, що 
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їх Навуходоносор пограбував у святині і забрав до ва-
вилону. (Єз. 1)

39. Пісня тих, хто повернувся з неволі

 Коли Господь закінчив нашу неволю,
 попровадив нас у Єрусалим.
 Уста наші сповнилися сміху,
 ми могли тільки радіти.

 Мовили тоді інші народи:
 велике вчинив з ними Господь!
 Так, велике вчинив Господь з нами,
 ми веселі стали. (Пс. 126)
 

ОЧІКУВАННЯ МЕСІЇ

40. юдейський народ

Родини, які повернулися з вавилонської чужини, 
поселилися на землі племені Юди – в Єрусалимі і його 
околицях. вони стали основою юдейського народу. 
вони хотіли жити так, як жили їхні батьки. Але все 
вже було по-інакшому. вавилонці заселили Єрусалим 
і околиці чужинцями, що мали свої власні звичаї і слу-
жили своїм божкам.

Мур довкола Єрусалиму був знищений. Збудований 
Соломоном храм лежав у руїнах. Та юдеї відбудували 
свої доми і єрусалимський мур. Через рік після повер-
нення вони заклали фундамент другого храму.
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Юдеї жили знову на своїй землі, але їхній край вже 
належав великим імперіям чужих царів. Ті посилали в 
Єрусалим свої війська, своїх управителів і своїх зби-
рачів податків. Бувало, що чужинці намагалися від-
вернути юдеїв від віри їхніх батьків. Були часи, коли 
чужоземний цар хотів примусити усіх мешканців сво-
го царства служити його божкам.

У ті століття священики в Єрусалимі збирали свя-
щенні перекази і традиції. Того часу побожні дотриму-
вались законів і вказівок. вони глибше зрозуміли Бога 
і Його заповіді. вони сподівалися царя, визволителя, 
якого Бог пообіцяв своєму народові. Їх переслідува-
ли і мучили. Але й умираючи, вони визнавали віру в 
живого Бога, який може своїх врятувати навіть крізь 
смерть. (Єз., Неєм., Мак.)
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41. Йов вимагає від Бога відповіді

Йов був побожний чоловік. він вірив Богові і не 
схилявся до зла. Був багатий. Було в нього сім синів і 
три доньки, мав багато овець і верблюдів, ослів і ос-
лиць. I не було йому тяжко прославляти Бога, який все 
те дав йому.

Та все ж Бог випробував Йова. ватаги розбійників 
напали на Йовові отари, повбивали пастухів і вкрали 
худобу. Йов не збентежився. він довіряв Богові. Не-
забаром його спіткало друге нещастя. Коли усі його 
сини і доньки разом сиділи при столі, здійнявся над 
домом сильний буревій, і завалився дім. Під руїнами 
загинули Йовові сини і доньки. Коли сталося те не-
щастя, Йов сказав: «Я був нагий, як прийшов на світ. 
І буду нагий, як помру. Господь дає, він і бере. Хвалю 
Господа».
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Але Йова спіткало ще більше горе. він сам за-
хворів на проказу. все його тіло було вкрите струпа-
ми. Колись багатий, Йов сидів на попелищі і чухався 
черепком. Жінка його прийшла до нього і сказала: 
«От тобі й маєш за твоє довір’я до Бога! Проклени 
Бога і вмирай». А Йов відповів їй: «Говориш як хтось, 
хто Бога не знає. Як ми приймаємо добро, що він нам 
зсилає, то чи не маємо також і зле приймати з Його 
руки?»

Йов мав трьох приятелів – Еліфаза, Білдада, Цо-
фара. Як почули вони про його нещастя, прийшли до 
нього. Хотіли утішити його. Але як побачили його в 
такому горі, почали плакати. І сиділи вони з ним сім 
днів і сім ночей. Ніхто не сказав ані слова, бо ж бачи-
ли, що біль Йова був великий. І почав тоді Йов з Богом 
говорити. він скаржився на своє горе і обвинувачував 
Бога, що на нього невинного наслав стільки лиха.

Приятелі Йова злякалися. Хотіли обороняти Бога і 
казали: «Як можеш обвинувачувати Бога? Кожен знає, 
що він справедливий. За добро винагороджує, а за зле 
карає. він і не наслав би на тебе стільки нещастя, якби 
ти не заслужив на кару». Але Йов стояв на своєму. він 
вимагав від Бога пояснення: чим він, побожний чо-
ловік, заслужив на таке горе.

Приятелі довго-довго говорили, аби переконати 
Йова, що не має рації він, бо Бог не може бути неспра-
ведливий. Йов не здавався. він хотів зрозуміти, чому 
Бог за вірність відплачує злом. 

Бог промовив до Йова під час бурі. він питав: 
«Хто ти такий, що вимагаєш від мене звіту? Чому го-
вориш про речі, яких ти не можеш зрозуміти? Де ти 
був, як я закладав землю? Ти відділив землю від моря? 
Чи ти призначив дневі і ночі їхній час? Чи то ти ве-
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лиш сузір’ям підніматися на небі? Чи ти даєш поживу 
звірятам?» Йов чув запитання, але відповіді не знав. 
І усвідомив він, що Бог небзагненно великий. Такий 
великий, що Йому можна довіряти, навіть коли Його 
плани не зрозумілі нам.

Йов відповів Господеві: «Тепер знаю, що Ти все мо-
жеш. Що Ти задумаєш, можеш здійснити. У безглуз-
дості моїй я вимагав від тебе звіту. Твої плани чудесні. 
Я не можу їх збагнути. Досі я знав Тебе з чуток. Тепер 
однак побачили Тебе мої очі. Тому благаю прощення і 
довіряюся Тобі». (Йов)

42. Йона пізнає Бога

Бог промовив до свого пророка Йони: «вибирайся 
в дорогу. Йди у Ніневію, столицю ассирійського цар-
ства, і скажи всім мешканцям, що я їх покараю за їхні 
переступи». Але Йона не хотів іти до Ніневії. він утік 
на корабель, що мав далеко плисти. він хотів утекти 
геть, далеко від Бога.

Але Господь наслав бурю на море. І сколихнувся 
корабель на хвилях. всі налякалися. Кожен молився 
до свого бога. А Йона спав у середині корабля. На-
чальний моряк збудив Йону: «Як ти можеш спати? 
вставай! Проси твого Бога, може він врятує нас». Мо-
ряки говорили між собою: «Киньмо жереб, щоб дізна-
тися, хто винен у цьому лиху». Жереб упав на Йону. І 
Йона сказав: «Киньте мене в море і врятуєтеся. З моєї 
бо вини найшла на вас ця буря». Моряки веслували з 
усіх сил. Але бачили, що проти вихору безсилі. Тоді 
молилися: «Господи, що ми тепер зробимо, не постав 
нам за провину проти невинного». І взяли вони Йону 
та вкинули в море. І відразу море втихло.
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Але Господь наслав велику рибу. вона проковтнула 
Йону. Три дні і три ночі був Йона в рибі. Там молився 
він до Господа, свого Бога. Риба припливла до берега 
і вивергла Йону. І вдруге Бог наказав Йоні: «Іди в Ні-
невію, у велике місто. Проповідуй там все, що я тобі 
скажу». Йона пішов у Ніневію. І об’явив: «Ще сорок 
днів, і Ніневія буде зруйнована».

Люди в Ніневії послухали Йону. вони повірили 
Богові. Почали великий піст і одягнули покутну оде-
жу. всі: великі і малі, багаті і бідні – увесь народ. Бог 
бачив навернення мешканців Ніневії. він відкликав 
свою погрозу. Але Йона був невдоволений і розгнівав-
ся. він молився: «О, Господи, я не хотів іти в Ніневію. 
Я бо знав, що Ти любиш людей і простиш їм. Ліпше, 
як був би я помер, ніж таке пережити!»



55

Йона вийшов з міста в напрямку на схід. він сів і 
чекав, що станеться. А Бог виростив рициновий кущ, 
щоб давав Йоні тінь. Йона тішився кущем. Але вночі 
черв’як підточив коріння і кущ усох. Сонце пекло 
страшенно. Йона не міг вже терпіти спеки. він сказав: 
«Ліпше мені вмерти». А Бог спитав Йону: «Жаль тобі 
рицинового куща, який за одну ніч виріс і за одну ніч 
усох. А мені чи не мало бути жаль великого міста Ні-
невії з його багатьма дітьми і звірятами?» (Йона)

43. Царювання Господа

Пророк Даниїл описує видіння, що було від Бога: 
«Поставили престоли. І засів ветхий деньми. Його 
одежа – біла, немов сніг, Його волосся – біле, як чиста 
вовна, Його престол – як вогненне полум’я, колеса – 
як палаючий вогонь. вогненна течія йшла від Нього. 
Тисяча тисяч служили Йому. Безчисленні десятки ти-
сяч стояли перед Ним.

І ось на небесних хмарах ішов ніби Людський Син. 
Наблизився до ветхого деньми, і приведено Людсь-
кого Сина поперед Нього. він дав йому владу, славу 
і царство. всі народи, люди всіх мов і рас служили 
Йому. влада Його вічна, що ніколи не минеться. Його 
царство незнищенне». (Дан. 7, 9–14)

44. Пісня про Слугу Божого

Пророк співає пісні про Слугу, який у всьому чи-
нить Божу волю. Через нього, слухняного, приходить 
Божа справедливість і спасіння на землю: 

«Дивіться, ось мій слуга, я підтримую його. Мій 
вибраний, його я люблю. Я дав йому мій дух, він спові-
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голосу не чути на вулиці. Надломленої очеретини не 
доламає, ґноту, що тліє, не погасить. У вірності при-
несе справедливість. він не втомиться, не подасться, 
поки не встановить на землі мого Закону. Найдальші 
острови чекають на його повчання». (Іс. 42, 1–4)

45. Божий новий світ

Так говорить Господь: «Я створю все нове: нове 
небо і нову землю. Що перед тим було, забудеться. 
ви ж будете радуватися і веселитися із-за того, що я 
створю. Не буде більше плачу, ні ридання, ні скарг. I 
не народиться більше дитина, що живе лише кілька 
днів. Ніхто не буде вмирати в середині віку. Люди бу-
дуть старі, як дерева. Що зароблять, ніхто їм не від-
бере. І перш ніж мене попросять, відповім. вони ще 
промовлятимуть, а я їх уже вислухаю. І будуть тоді 
вовк і ягня на одному пасовиську. Лев, наче віл, їсти-
ме солому. Ніхто не чинитиме зла, лиха, ані шкоди». 
(Іс. 65, 17–25)
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З КНИГ 
НОВОГО ЗАВІТУ

БОГ ДОТРИМУЄ СЛОВА: 
МЕСІЯ – ІСУС

46. Він – Син Всевишнього

Бог послав Ангела Гавриїла як свого вістуна до На-
зарету до діви на ім’я Марія. вона була заручена з Йо-
сифом, чоловіком з роду царя Давида. Гавриїл з’явився 
Марії і сказав: «Радуйся, Маріє! Бог з тобою. він вибрав 
тебе». Марія злякалася і почала зважувати в думці, що 
ці слова могли б означати. А Гавриїл сказав: «Не бійся, 
Маріє, бо ти знайшла ласку в Бога. Бог любить тебе. 



58

Ти зачнеш дитину; народиш сина. І даси йому ім’я Ісус. 
він буде великий і назветься Сином всевишнього».

Марія запитала: «Як воно станеться, коли я не знаю 
мужа?» Гавриїл відповів: «Святий Дух, сила всевиш-
нього, зійде на тебе. Для Бога немає нічого неможли-
вого». А Марія сказала: «Я слугиня Господня. Що Бог 
хоче, хай станеться мені». (Лк. 1, 27–38)

47. Він називається Еммануїл – З нами Бог

Йосиф був справедливий і побожний чоловік. він 
зауважив, що його наречена Марія очікує дитину. А 
що він її любив і не хотів її скривдити, задумував, чи 
має тайкома з нею розлучитись. Та вночі з’явився йому 
ангел і сказав: «Йосифе, сину Давида, не бійся. візьми 
Марію до себе. Дитина, яку вона очікує, від Божого 
Духа. вона народить сина, і ти даси йому ім’я Ісус, бо 
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він помирить народ з Богом. І так здійсниться це, що 
пророк Ісая сказав: Ось, дівиця зачне. вона народить 
сина; дадуть йому ім’я Еммануїл, що означає: з нами 
Бог». (Мт. 1)

48. Він народиться у Вифлеємі

Того часу в Римі панував цісар Август. він наказав: 
«Усі люди, що живуть у моєму царстві, мають бути за-
несені до списків. Кожен у місцевості, звідки походить 
його родина». Тому Йосиф і Марія пішли з Назарету до 
вифлеєму, родового міста Давидового роду. І там Марія 
народила свого первородного сина. Сповила його в пе-
ленки і поклала в ясла, бо в заїзді не знайшли вони місця.

Недалеко від вифлеєму були пастухи зі своїми отара-
ми. До них прийшов Божий посланець. Його світло осяя-
ло їх, і пастухи дуже налякалися. Та ангел промовив: «Не 
бійтеся. Звіщаю вам і всьому народові велику радість: 
сьогодні в місті Давидовім народився Спаситель. він 
Господь. Ось вам знак: знайдете дитя, сповите в яслах».

І вмить появилося на полі багато ангелів. Хвалили 
Бога і мовили: «У небі співають Богові славу, а на зем-
лі людям мир, бо Бог їх любить». І пастухи залиши-
лися знову самі. вони говорили один одному: «Ході-
мо до вифлеєму і подивімся, що там сталося». вони 
побігли туди і знайшли там Марію, Йосифа й дитину, 
що лежала в яслах. Пастухи дивилися і розповідали, 
що їм Бог сповістив про цю дитину. всі, що слухали, 
дивувалися. Марія зберігала все у своєму серці і роз-
думувала над цим. 

Пастухи повернулися до своїх отар. вони хвалили 
Господа і дякували Йому за все, що побачили і почули. 
Коли дитині виповнилося вісім днів, дали їй ім’я, про 
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яке сказав був Гавриїл – Ісус, що значить – Бог рятує. 
(Лк. 2, 1–21)

49. Він – цар юдейський

У той час, коли Ісус народився, в Єрусалимі пану-
вав цар Ірод. І тоді прийшли в Єрусалим три мудреці зі 
Сходу. вони спитали: «Де новонароджений цар юдей-
ський? Ми спостерігали, як зійшла його зоря. Тож і 
прийшли поклонитися йому».

Як цар Ірод почув це, злякався. Разом з ним наля-
калися всі, що в Єрусалимі мешкали. Ірод велів прий-
ти священикам і книжникам, що знали священні пи-
сання. І він випитав їх: «Де має народитися Месія, 
Спаситель?» вони йому відповіли: «він народиться у 
вифлеємі. Так говорить пророк Міхей: Ти, вифлеєме, 
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в землі Юди значне князівське місто; бо в тобі наро-
диться той, хто має вести і керувати народ Ізраїля».

Ірод відіслав мудреців до вифлеєму: «Ідіть, шукай-
те дитину! Коли її знайдете, сповістіть мені, щоб і я 
міг піти і поклонитися». Як мудреці рушили в дорогу, 
зоря, яку вони бачили на сході, йшла перед ними. вона 
зупинилася над хатою, де був Ісус. вони зраділи усім 
серцем. Увійшли в хату, побачили Марію з Дитятком і 
поклонились Йому низько. І піднесли Йому свої дари: 
золото, ладан і миро. А вночі Бог їм наказав, щоб не 
завертали до Ірода. Тож пустились вони в край свій 
іншою дорогою. (Мт. 2, 1–12)

50. Його переслідують

Тієї ночі Бог звелів Йосифові уві сні: «встань! візь-
ми дитятко і матір його. Ідіть до Єгипту і залишіться 
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там, поки не скажу, що тобі робити. Ірод хоче знайти 
дитину і вбити її». Негайно вночі Йосиф встав і втік з 
Марією і дитям до Єгипту. Ірод, однак, зауважив, що 
мудреці не повернулися до Єрусалиму. він розлютив-
ся і наказав у вифлеємі та в околиці міста повбивати 
всіх хлопців, що мають менше, ніж два роки. А як Ірод 
помер, ангел Божий сказав Йосифові уві сні: «встань! 
візьми дитятко і матір його. Повертайтеся в ізраїль-
ську землю». Йосиф устав, взяв Марію і дитятко та 
прийшов у край ізраїльський. Оселились вони в місті 
Назарет. (Мт. 2, 13–23)

51. Він належить Богові

Батьки Ісуса ходили щороку в Єрусалим на свято 
Пасхи. Коли Ісусові було дванадцять років, взяли його 
з собою. Після празника пустилися додому. Та Ісус 
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зостався в Єрусалимі, а батьки його про це не знали. 
ввечері шукали його в родичів і знайомих. А як не 
знайшли, повернулися схвильовані в Єрусалим. вони 
шукали сина по всьому місті. Третього дня знайшли 
його в святині. Ісус сидів з учителями Святого Пись-
ма. він слухав і запитував їх. всі дивувалися, як він 
мудро запитував і відповідав.

Батьки, побачивши його, були здивовані. Його мати 
сказала до нього: «Дитино, чому ти це вчинив? Твій 
батько і я, сповнені страху, шукали тебе». Ісус же від-
повів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба ви не знали, 
що я належу до дому Отця мого?» Тоді Ісус пішов з 
ними в Назарет і був їм слухняний. (Лк. 2, 41–52)

52. Визнання Хрестителя

Йоан, син священика Захарії і його жінки Єли-
савети, жив у пустелі. Коли Бог покликав його на 
свого пророка, він пішов в околиці ріки Йордан і 
промовляв до людей: «Наверніться! Змініть ваше 
життя! Охрестіться у Йордані, щоб Бог простив вам 
провини ваші». Було це так, як написано в книзі 
пророка Ісаї:

«Голос вопіющого в пустині: Прокладайте шлях 
для Господа, вирівнюйте дорогу йому. Кожна долина 
заповниться, кожна гора і горб знизиться. Круте ста-
не пряме, а криве – рівне. І всі сотворіння пізнають 
спасіння, що його дарує Господь». (Іс. 40, 3–5)

Багато людей приходило до Йоана над Йордан. 
вони хрестилися і питали: «Що маємо чинити?» Йоан 
відповів: «Хто дві одежі має, нехай дасть одну тому, 
хто не має. Хто їсти має, нехай поділиться з голодним». 
Митникам сказав: «Не беріть більше, як призначено». 
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До вояків сказав: «Не грабуйте, кривди не робіть ніко-
му, вдовольняйтесь вашою платнею».

Багато юдеїв думали, що Йоан – Месія, Спаси-
тель. він же їм казав: «Я вас хрещу тільки водою. За 
мною йде Той, хто могутніший від мене. Я негідний 
розв’язати Йому ремінця від взуття. він буде хрестити 
вас Святим Духом і вогнем». (Лк. 3, 1–18)

53. Свідчення Отця

У той час Ісусові було приблизно тридцять років. 
він прийшов до Йоана над Йордан і охрестився, як 
усі інші. Потім молився. І відкрилося небо, і Святий 
Дух у вигляді голуба зійшов на Ісуса. І з неба залу-
нав голос: «Ти – мій син улюблений. Тебе я вподобав». 
(Лк. 3, 21–23)
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ПЕРЕМІНІТЬ СВОЄ ЖИТТЯ:  
ІСУС НАВЧАЄ І ЗЦІЛЯЄ

54. Благовістування Ісуса

Ісус прийшов у Галилею. він проповідував Боже 
Євангеліє і промовляв: «Сповнився час, і Царство 
Боже близько. Покайтеся й вірте в Добру Новину, яку 
вам приношу». (Мр. 1, 14–15)

Коли Ісус прибув у рідне місто Назарет, суботнього 
дня увійшов він у синагогу. Там прочитав один уривок із 
книги пророка Ісаї: «Дух Господній на мені, бо він мене 
вибрав. він послав мене звістити Добру Новину бідним; 
ув’язненим – волю; сліпим – прозріння; пригнобленим – 
визволення; і оповістити час Божої благодаті».

Усім у синагозі Ісус пояснив: «Сьогодні збулося сло-
во, яке ви зараз почули». Спочатку всі були захоплені, 
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але згодом почали міркувати: «Чи не він син Йосифа?» 
Ісус сказав до них: «Амінь, істинно кажу вам: Ніякого 
пророка не поважають у його батьківщині». 

Почувши це, люди в синагозі вельми розлютилися. Схо-
пившись, вигнали вони Ісуса з міста і хотіли скинути його 
згори. Але не могли йому нічого заподіяти. (Лк. 4, 16–30)

55. Рибалки ідуть за Ісусом

Ісус прийшов на берег Галилейського моря. Там 
побачив він Симона, що звався також Петром, і його 
брата Андрія. вони якраз закидали сіті, бо ж були ри-
балками. Ісус мовив до них: «Ідіть за мною, я зроблю 
вас рибалками, які ловлять людей». Обидвоє відразу 
покинули сіті й пішли за Ісусом. Незабаром Ісус по-
бачив Якова, сина Зеведея, і його брата Йоана. вони 
зі своїм батьком були в човні і ладнали свої сіті. Ісус 
покликав їх. І вони негайно залишили човен і батька 
свого, та й пішли слідом за ним. (Мт. 4, 18–22)
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56. Знак Його Слави

У Кані Галилейській святкували весілля, і була там 
Марія, мати Ісуса. Ісус і його учні були також запро-
шені. весілля є радісним святом. До цього належить 
святковий стіл. Коли забракло вина, молодим та їхнім 
гостям стало незручно. Марія це зауважила і спитала 
Ісуса: «Чи не можеш їм помогти?» Ісус сказав: «Що 
мені робити? Зараз ще не час показувати, хто я такий».

Марія сказала слугам: «Що тільки скаже вам, 
робіть». Було там шість посудин на воду. Ісус мовив слу-
гам: «Наповніть ті посудини водою». вони наповнили 
їх по вінця. Далі Ісус сказав: «Зачерпніть тепер і несіть 
до весільного старости». Коли староста покуштував, 
ствердив, що вода стала вином, прекрасним вином. він 
не знав, звідки вино взяли. Але слуги, котрі зачерпнули 
воду, про це добре знали. Староста закликав молодо-
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го і мовив: «Кожен господар дає гостям спершу доб-
ре вино, а опісля щойно гірше. Ти ж добре вино зберіг 
на кінець». Ось такий початок чудес учинив Ісус і тим 
об’явив свою славу. Було це в Кані Галилейській. І його 
учні увірували в нього. (Йо. 2, 1–11)

57. Паралітик ходить

Ісус повернувся у Капернаум. Незабаром усі в місті 
знали, що він прийшов до одного дому. І зібралося 
багато людей, тиснулися в домі і перед дверима. Ісус 
проповідував усім, що Бог їх любить. 

І от прийшло четверо чоловіків, що несли паралі-
тика. вони хотіли принести свого приятеля до Ісуса, 
але натовп не розступався і вони не могли пройти. Тоді 
вони пробралися на пласку покрівлю дому. Розібрали 
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стелю, якраз над тим місцем, де був Ісус. І спустили 
розслабленого на ношах. Ісус бачив, що ті чоловіки 
довіряють йому. він сказав до паралітика: «відпус-
кається тобі твоя провина».

Деякі книжники почули, що Ісус сказав. вони по-
думали: «Як може він таке говорити? Це зневага Бога! 
Людина не може прощати гріхів. Це може тільки один 
Бог». Ісус знав, що думали вони. Тому сказав до них: 
«Чого таке думаєте? Що легше сказати: твої гріхи 
відпускаються, а чи паралітику: встань, візьми своє 
ліжко і ходи? Маєте знати, що владою від Отця можу 
на землі гріхи відпускати». І сказав він до хворого: 
«встань! візьми ложе твоє і йди додому!» Той чоловік 
зараз устав, взяв ліжко і пішов. всі це бачили. вони 
славили Бога і говорили один до одного: «Ще ніколи 
такого ми не бачили». (Мр. 2, 1–12)
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58. Ісус кличе грішника
Митники не мали доброї слави. вони вимагали 

більше податків, аніж приписано. вони працювали 
за дорученням римського окупанта. Тому фарисеї не 
хотіли з ними спілкуватися.

Одного дня Ісус ішов уздовж моря і побачив митни-
ка Левія, що сидів у своїй митниці. Ісус сказав до нього: 
«Іди за мною». Левій устав і пішов з Ісусом. Коли Ісус 
сидів при столі у хаті Левія, багато грішників та митни-
ків поруч сиділи і їли з ним і з його учнями. Фарисеї та 
книжники бачили це й казали учням: «Як може він їсти 
з грішниками?» Ісус почув запитання і відповів: «Не 
здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати 
не праведних, а грішних». (Мр. 2, 13–17)

59. Ісус вибирає дванадцять апостолів
Ісус покликав до себе учнів і вибрав з них два-

надцять чоловіків, аби завжди були при ньому: аби 
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бачили, що він творить, і чули, що він говорить. Тих 
дванадцять він і бажав послати як своїх апостолів про-
повідувати Добру Новину і його владою оздоровляти 
недужих. Оті дванадцять були: Симон, якому він дав 
ім’я Петро, Яків, син Заведея, і його брат Йоан, Анд-
рій, Филип, вартоломей, Матей, Тома, Яків, син Ал-
фея, Тадей, Симон і Юда Іскаріот, що пізніше зрадив 
Ісуса. (Мр. 3, 13–19)

60. Ісус вибирає народ

Ісус ходив по Галилеї. він навчав у синагогах і про-
повідував благовість Божу. він оздоровляв усіх хворих 
і терплячих. в усій країні говорили про нього. Зусібіч 
люди приходили до нього. І якось Ісус, коли побачив 
силу народу, вийшов на гору і почав навчати:

«Щасливі вбогі духом, бо їхнє Царство Небесне.
Щасливі тихі, бо вони успадкують землю.
Щасливі засмучені, бо будуть утішені.
Щасливі голодні та спраглі справедливости, бо 

вони наситяться.
Щасливі милосердні, бо вони зазнають милосердя.
Щасливі чисті серцем, бо вони побачать Бога.
Щасливі миротворці, бо вони синами Божими на-

звуться.
Щасливі переслідувані за правду, бо їхнє Царство 

Небесне». (Мт. 4, 23–25; 5, 1–10)

61. Ісусові правила життя

ви знаєте заповідь, яка каже: не вбивай. Якщо хтось 
уб’є когось, підпадає судові. А я вам кажу: кожний, хто 
гнівається на брата свого, підпадає судові. (Мт. 5, 21)
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Коли ти йдеш принести Богові дар і згадаєш, що 
брат твій щось має на тебе, залиши дар твій перед 
жертовником. Піди і примирись перше з братом твоїм. 
Тоді повертайся і принось твій дар. (Мт. 5, 23)

Знаєте заповідь, що каже: подружжя має зберіга-
ти вірність. А я кажу вам: хто тільки в серці пожадає 
іншу жінку або іншого чоловіка, вже зламав вірність. 
(Мт. 5, 27–28)

ви вчилися: люби ближнього свого і ненавидь во-
рога свого. Тепер я кажу вам: любіть ворогів ваших і 
робіть добро тим, що проти вас діють. Таким чином 
будете дітьми вашого Отця в небі. він бо велів своєму 
сонцю світити на добрих і злих. він дарує дощ правед-
ним і неправедним. (Мт. 5, 43–45)

Любіть ворогів ваших, допомагайте і позичайте, що 
їм бракує, як навіть не можете сподіватися, що отри-
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маєте що-небудь назад. Бог вас винагородить; будете 
його дітьми. Бог добрий також для невдячних і гріш-
ників. Будьте милосердні, як і він. (Лк. 6, 35–36)

Не судіть один одного, і Бог не буде вас судити. Не 
осуджуйте нікого, і Бог не буде вас осуджувати. Про-
щайте собі взаємно провини, і Бог простить вам. Да-
руйте, і Бог буде вам давати. (Лк. 6, 37–38)

62. Молитва Ісусових послідовників

Ісус сказав до своїх учнів: «Так маєте молитися: 
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. Хліб наш насущний 
дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми 
прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у споку-
су, але визволи нас від лукавого». (Мт. 6, 9–13)

63. Ісус дарує померлому життя

Ісус з учнями прибув до міста Наїн. Багато народу 
йшло з ними. Та ось при міській брамі зустріли вони 
похоронний похід. Це несли ховати юнака – єдиного 
сина в матері. Жнка ця була вдовою і тепер залишила-
ся сама-самісінька. Сусіди і приятелі йшли з нею по-
хоронити сина.

Ісус побачив жінку, й стало йому жаль її. Тоді ска-
зав до неї: «Не плач!» Підійшов та торкнувся до нар  – 
носії зупинились. Ісус промовив до юнака: «велю тобі, 
встань!» Хлопець підвівся і почав говорити. І Ісус від-
дав його матері.

Усіх присутніх огорнув страх. вони хвалили Бога і 
говорили: «великий пророк діє між нами. Сам Бог до-
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помагає своєму народові». По всій країні розповідали, 
що Ісус чинив для людей. (Лк. 7, 11–17)

64. Чому боїтеся?

Одного вечора Ісус сказав до своїх учнів: «Пере-
пливімо море на інший берег. Сіли всі в човен і від-
чалили від берега. Раптом над морем зірвалася сильна 
буря. Хвилі бушували, човен наповнився водою. А 
Ісус спав на кормі човна. Учні збудили його і казали: 
«Чи тобі байдуже, що ми потопаємо?» 

Тоді Ісус устав. Погрозив вітрові й до моря сказав: 
«Тихо! Заспокійся!» вщух вітер, і стало тихо. А до уч-
нів Ісус сказав: «Чому боїтеся? Чому не маєте віри?» 
Тоді налякалися учні і питали один одного: «Хто він та-
кий, що йому вітер і море послушні?» (Мр. 4, 35–41)
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65. Голодні наситилися

Ісус хотів побути сам зі своїми апостолами. Але люди 
пішли за ними. Ісус говорив людям про життя, яке Бог 
дарує. він оздоровив усіх, що потребували його помочі. 
Надвечір підійшли апостоли до нього і сказали: «від-
пусти людей до сіл, щоб там знайшли притулок і щось 
їсти. Бо тут як у пустелі». А Ісус їм відповів: «Дайте 
ви їм їсти!» вони відказали: «Ми маємо тільки п’ять 
хлібів і дві риби. Хіба підемо купити їсти для всіх». А 
було там п’ять тисяч чоловіків і ще жінки й діти.

Та Ісус звелів: «Скажіть їм, щоб вони групами посі-
дали по п’ятдесят». Учні вчинили, як Ісус наказав. Ісус 
узяв п’ять хлібів і дві риби, поглянув на небо та побла-
гословив їх. Тоді поламав і дав учням, щоб розділили. 
всі присутні їли і наситилися. Ще й залишилося пов-
них дванадцять кошиків решток хліба. (Лк. 9, 10–17)
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66. Хліб життя

Люди, що їли, говорили між собою: «він справді 
той пророк, якого Бог посилає в світ». Ісус знав, що 
вони хотіли зробити його своїм царем, тому віддалив-
ся сам.

Наступного дня шукали його в Капернаумі. Знай-
шовши, спитали: «Коли ти прибув сюди?» А Ісус їм 
відповів: «Знаю, що шукаєте мене лише тому, що ви 
їли хліби і наситилися. Та ви старайтеся не про хліб, 
що псується. Турбуйтеся про інший хліб, який дає 
життя вічне».

Тоді вони питали його: «Що Бог хоче від нас?» Ісус 
сказав: «Бог хоче тільки одного: щоб ви вірили тому, 
кого він послав. Я – хліб, що дає життя. Хто до мене 
приходить, вже не голодуватиме. Хто в мене вірує, ні-
коли більше не матиме спраги». (Йо. 6)
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67. Визнання учнів

Ісус молився на самоті. Його учні були з ним. І він 
запитав їх: «Що думають про мене люди?» вони від-
повіли: «Деякі думають, що ти Йоан Хреститель. Інші 
кажуть: Ілля або інший пророк повернувся на землю». 
Ісус же спитав: «А ви? За кого вважаєте мене?» Тоді 
Петро відповів: «Ми віримо, що ти Месія, Спаситель, 
якого Бог пообіцяв».

Ісус заборонив своїм учням про це з іншими гово-
рити. він сказав: «Людський Син мусить багато страж-
дати. Старші в народі, первосвященики і книжники 
відкинуть його. І вб’ють його. Але третього дня він вос-
кресне». Це сказав Ісус про себе самого. (Лк. 9, 18–22)

68. Свідчення Отця

Ісус узяв Петра, Якова та Йоана на гору. Там хотів 
помолитися. І коли він молився, змінився вигляд його 
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обличчя, а одежа його стала білішою від снігу. І ось 
з’явилися два мужі – Мойсей та Ілля – і розмовляли з 
Ісусом. Сяйво небесне освітлювало їх. Обидвоє гово-
рили з Ісусом про те, що за задумом Божим має стати-
ся з ним у Єрусалимі.

Петра і двох інших апостолів зморив сон. А як вони 
проснулися, побачили Ісуса в блискучому сяйві. вони 
побачили також обидвох мужів, що були при ньому. 
Коли ті двоє хотіли відійти, Петро сказав: «Господи, доб-
ре нам тут. Дозволь поставити тут три намети: для тебе, 
для Мойсея і для Іллі». Петро не розумів, що говорить. 
І коли він ще говорив, насунулась хмара на гору. Страх 
огорнув апостолів. З хмари пролунав голос: «Це – мій 
Син, мій вибраний. Його слухайте». Коли голос замовк, 
вони не побачили нікого, крім Ісуса. У той час учні ніко-
му не оповіли, що бачили на горі. (Лк. 9, 28–36)

ІСУС НАВЧАЄ 
ПРО ЖИТТЯ З БОГОМ 

І З ЛюДЬМИ

69. Кому Бог дарує життя вічне?

Один чоловік, що знав закон Мойсея, хотів Ісуса 
випробувати. Тож запитав його: «Що мушу робити, 
щоб осягнути життя вічне?» А Ісус спитав його: «Що 
написано про це в Святому Письмі?» Законовчитель 
відказав: «Люби Бога всім серцем, всією душею і всі-
ма силами твоїми. І люби ближнього твого, як себе са-
мого». «Добре», – сказав Ісус. – «Як робитимеш це, 
здобудеш життя вічне». Але книжник не задовольнив-
ся і запитав: «А хто мій ближній?» 
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Тоді Ісус розповів: «Один чоловік ішов з Єрусали-
му до Єрихону. в дорозі напали на нього розбійники, 
пограбували його, побили і покинули напівживого. 
Ішов тією дорогою священик. Побачив поранено-
го і пішов далі. Так само і левит проходив, побачив 
його, але не зупинився. врешті надійшов чоловік із 
Самарії – чужинець. він побачив пораненого і зми-
лосердився. Підійшов до нього, обмив і перев’язав 
рани. Потім посадив його на власну скотину і при-
вів до заїзду. Там турбувався про нього». Наступного 
ранку перед від’їздом дав господареві гроші і сказав: 
«Заопікуйся пораненим. Якщо на це більше витратиш, 
заплачу тобі, коли їхатиму назад». 

Ісус запитав законовчителя: «Що ти думаєш? 
Котрий із тих трьох вчинив як ближній?» Книжник від-
повів: «Той, хто був милосердний». Ісус сказав йому: 
«Йди і ти роби, як він». (Лк. 10, 25–37)
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70. Кого Бог прийме у своє Царство?

Одного разу Ісус сказав: «Коли Людський Син при-
йде знову, то скличе всі народи. І буде людей судити та 
відокремлювати, як пастух овець від кіз відділяє. Од-
них поставить праворуч себе, інших – ліворуч. До тих, 
що праворуч, він скаже: «Прийдіть! Отець благосло-
вить вас. Житимете в Його Царстві; воно приготоване 
вам від початку. Бо коли я голодував, ви дали мені їсти. 
Коли я мав спрагу, ви дали мені пити. Коли я не мав 
ні батьківщини, ні дому, то ви прийняли мене. Коли я 
нагий був, ви дали мені одежу. Коли хворий я був, ви 
відвідали мене. Коли я був у в’язниці, ви прийшли до 
мене». І тоді всі, що праворуч, запитають: «Господи, 
коли ми це вчинили?» він відповість їм: «Істинно вам 
кажу: що ви вчинили одному з найменших братів моїх, 
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ви це мені зробили». До тих, що ліворуч, він скаже: 
«Чого ви не вчинили моїм найменшим братам, не зро-
били ви того і мені». (Мт. 25, 31–45)

71. Про помилку багатого господаря

Ісус застерігав усіх, що з ним були: «вважайте і бе-
режіться, щоб жадібними ви не стали. Бо навіть і багач 
не може сам собі забезпечити життя». І розповів він 
їм притчу: «На полях одного багатого чоловіка росло 
вдосталь збіжжя. І міркував він собі: що маю з ним 
зробити? Не знаю, де складати так багато зерна. От і 
прийшла йому думка: розберу мої стодоли і поставлю 
більші. Там складу зерно і всі інші достатки. Тоді буду 
вже забезпечений на довгі роки, нічого не хвилюва-
тиме мене! Не мушу більше працювати. Можу добре 
їсти, пити і веселитися життям. А Бог промовив до 



82

того чоловіка: Нерозумний! Ще цієї ночі вмреш. Нащо 
тоді придатні тобі твої запаси?» 

Ісус сказав: «Отак з усіма людьми, що багатства 
збирають для себе, а в Бога не багатіють». (Лк. 12, 
15–21)

72. Про загублену вівцю
До Ісуса приходило багато митників і грішників. 

вони слухали його. А фарисеї і книжники сердилися 
на це і казали: «він пристає з грішниками! Навіть їсть 
разом з ними».

Тоді Ісус розповів їм притчу: «Уявіть собі, що один 
чоловік має сто овець. Коли загубиться одна вівця, то 
чи не залишить він тих дев’яносто дев’ять на пасовищі 
і не шукатиме тієї однієї загубленої, поки її не знайде? 
Коли знайде, то тішиться. І на своїх плечах несе її назад. 
Як же прийде додому, каже своїм сусідам і приятелям: 
Радійте зі мною! Бо я знайшов мою вівцю, що загубила-
ся!» Ісус сказав: «Так і в Бога в небі. він радіє з кожного 
грішника, який змінює своє життя». (Лк. 15, 1–7)

73. Про доброго пастиря

Ісус сказав: «Я – Добрий Пастир. Добрий Пастир 
готовий і своє життя віддати за своїх овець. Пастир, 
що працює тільки за заплату, втікає, коли надходить 
вовк, хапає овець і розганяє отару. він утікає, бо йому 
йдеться тільки про заплату, а не про вівці. Я ж Добрий 
Пастир. Я знаю своїх овець, а вони мене знають. Я го-
товий вмерти за своїх овець».

Юдеї, що чули Ісусові слова, сперечалися між со-
бою. Одні казали: «Злий дух говорить через нього. Не 
знає, що каже». Інші казали: «Так, як він, біснуваті 
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не говорять. Як може злий дух оздоровляти хворих?» 
(Йо. 10, 11–14. 19–21)

74. Про батька і його синів

Ісус розповів: Один чоловік мав двох синів. І от 
якось молодший сказав: «Батьку, дай мені мою час-
тину спадщини». І розділив батько майно своє. Мо-
лодший взяв усю свою частку і подався на чужину. 
він хотів утішатися життям і бездумно витрачав гро-
ші. Коли ж він усе витратив, настала скрута. Юнак не 
мав навіть що їсти. Пішов до одного селянина і попро-
сився на роботу. Той послав його в поле пасти свині. 
Юнак був голодний і охоче їв би те, що їдять свині. 
Та і того ніхто не давав йому. І став він роздумувати: 
«Мій батько має багато наймитів. вони мають удос-
таль їжі. Перш ніж умру тут з голоду, повернуся і піду 
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до мого батька. Я скажу йому: Отче, я прогрішився 
супроти Бога і супроти тебе. Дозволь мені працювати 
наймитом у тебе».

Батько здалека побачив, як ішов його молодший 
син. І змилосердився над своїм сином, побіг йому на-
зустріч і обійняв його. А син мовив: «Отче, я прогрі-
шився проти Бога і проти тебе. Тож і не гідний бути 
більше твоїм сином». Але батько сказав своїм слугам: 
«Нам треба святкувати і веселитися. Мій син був мер-
твий, тепер знову живий. Пропав був, тепер повернув-
ся додому».

Коли старший син прийшов з поля, почув музику і 
веселі голоси. Та й спитав одного слугу: «Що це зна-
чить?» Той сказав йому: «Твій брат повернувся додо-
му. Твій батько влаштував велике свято, бо знову має 
сина». Розсердився старший син і не ввійшов у хату. 
Батько вийшов до нього і хотів йому все пояснити. А 
син сказав до батька з докором: «всі ті роки я працював 
для тебе, та ти не подарував мені ніколи навіть козеня-
ти, щоб я міг запросити приятелів на бенкет». Батько 
відповів йому: «Ти – мій син. Ти завжди при мені. все, 
що я маю, належить також і тобі. Але сьогодні треба 
тільки радіти і святкувати. Бо твій брат був мертвий, 
тепер знову живе. Пропав був, тепер повернувся додо-
му». (Лк. 15, 11–32)

75. Про жебрака і багача

Був один багатий чоловік. Носив найцінніший одяг 
і мав усе, що бажав. Перед дверима його дому сидів 
бідний, на ім’я Лазар. вигляд його був жалюгідний. 
На всьому тілі струпи. І був він такий голодний, що 
охоче їв би те, що падало на землю зі столу багача. 
Бродячі пси докучали йому і лизали його рани.
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Коли Лазар помер, прилетів ангел і заніс його до 
Авраама на небо. Також помер багач і поховали його. 
У світі померлих він терпів багато мук. І як він звів 
очі, то побачив Авраама. Побачив також Лазаря на лоні 
 Авраама. І закричав він: «Отче Аврааме, змилуйся наді 
мною. Пошли Лазаря, нехай умочить у воду свій па-
лець і прохолодить мій язик – бо терплю страшні муки 
в цьому вогні». Та Авраам відповів йому: «Згадай! все 
твоє життя ти мав усе, що бажав. А в Лазаря – все було 
зовсім навпаки. Зате він тепер тішиться тут. Між нами 
і вами лежить глибока пропасть. І ніхто не може пе-
рейти ні звідси до вас, ані від вас до нас».

«Отче, – благав багач, – прошу тебе, пошли Лазаря 
у дім батька мого. Хай остереже моїх п’ятьох братів від 
того, щоб і вони не попали в це місце муки». Авраам 
відповів: «вони мають повчання Мойсея і пророків. 
Нехай дотримуються їх». Багатий ще раз просив: «Так, 
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вони мають навчання Мойсея і пророків, але коли до 
них прийде хтось із мертвих, змінять своє життя». На 
це Авраам сказав: «Якщо вони не слухають Мойсея і 
пророків, то навіть коли б хтось із мертвих воскрес, не 
переконаються». (Лк. 16, 19–31)

76. Про одного самоправедного і митника

Одного разу Ісус зустрів кількох фарисеїв. вони 
вважали, що виконують усі Божі заповіді і тому можуть 
погорджувати іншими людьми. Їм оповів Ісус притчу. 
Два чоловіки зайшли в святиню помолитися. Один був 
фарисей, інший – митник. Фарисей став спереду і мо-
лився: «Боже, дякую тобі, що я кращий від інших. Я не 
грабую, не обманюю, я вірний своїй жінці, а також я 
не такий, як оцей митник. Пощу два рази на тиждень і 
десятину з мого прибутку даю на святиню». 
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Митник залишився позаду, схилив голову, бив себе 
в груди і молився: «Боже, я грішний! Змилуйся надо 
мною». Ісус додав: «Справді кажу вам: цей митник пі-
шов додому виправданий Богом. А той інший – ні». 
(Лк. 18, 9–14)

77. Сліпий вірить

Ісус наближався до міста Єрихон. Там край дороги 
сидів сліпий жебрак. Коли жебрак помітив, що мимо 
проходить натовп людей, спитав: «Що діється?» Йому 
сказали, що Ісус з Назарету йде до міста. Тоді сліпий 
почав кликати: «Ісусе, сину Давида! Змилуйся наді 
мною!» Люди, що йшли перед Ісусом, суворо свари-
лись на нього: «Мовчи! Будь тихо!» Та він кричав ще 
голосніше: «Сину Давидів! Змилуйся наді мною!» Ісус 
зупинився і звелів привести сліпого до себе. Коли той 
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стояв перед ним, Ісус спитав: «Що хочеш? Що маю 
зробити тобі?» Сліпий відповів: «Господи, я хотів би 
бачити!» Ісус сказав: «Прозри! Твоя віра спасла тебе». 
від тієї миті сліпий міг бачити. він пішов слідом за 
Ісусом і прославляв Бога. Також інші, які там були, 
славили Бога. (Лк. 18, 35–43)

78. Закхей змінює своє життя

Ісус ішов через Єрихон. Там жив Закхей, началь-
ник усіх митників. він був дуже багатий. Закхей бажав 
побачити Ісуса, але маси людей не допускали його, до 
того ж він був малий зростом. Тому він побіг наперед 
на місце, куди Ісус мав проходити, і виліз там на фіго-
ве дерево. Коли Ісус прийшов на це місце, зупинився, 
глянув угору і сказав: «Закхею, злізай! Сьогодні хочу 
побути в твоїм домі».

І зліз Закхей швидко з дерева. він радів, що Ісус 
бажав бути його гостем. Та інші, що бачили те, обурю-
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валися: «До грішника зайшов!» Закхей сказав Ісусові: 
«Господи, половину майна мого хочу дати бідним. А 
тим, яких я скривдив, віддам учетверо». Ісус же про-
мовив: «Сьогодні ти і твоя родина пізнали, що Бог ря-
тує. Бо я прийшов, щоб шукати і спасти загублених». 
(Лк. 19, 1–10)

ІСУС ВМИРАЄ – ЙОГО ПОХОВАНО.
ВІН ВОСКРЕСАЄ

79. Ісус іде до Єрусалиму на свято Пасхи

Кілька днів перед святом Пасхи Ісус сказав до два-
надцятьох апостолів: «Тепер ідемо в Єрусалим. Там 
видадуть мене первосвященикам і книжникам. вони 
засудять мене на смерть і передадуть римлянам. А ті 
знущатимуться надо мною, плюватимуть на мене, би-
чуватимуть мене й уб’ють. Але по трьох днях я вос-
кресну». (Мр. 10, 32–34)

Коли вони наблизилися до міста, Ісус послав на-
перед двох учнів: «Йдіть у село. Там побачите осла, 
на якому ще ніхто верхи не їхав. відв’яжіть його і 
приведіть до мене. А як хтось запитає: Що ви роби-
те? – тоді скажіть: Господь потребує цю тварину, він 
її незабаром поверне». Ті два пішли в село. І знайшли 
все, як Ісус сказав. вони привели осла до Ісуса.

верхи на ослі Ісус в’їхав у Єрусалим. Люди, що 
були з ними у дорозі, розстеляли свій одяг перед Ісу-
сом, немов пишний килим. Наламали галузок з кущів і 
клали їх на дорогу. Численні, що йшли з ним, викрику-
вали голосно: «Осанна! він благословенний! він при-
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ходить в ім’я Боже! Благословенне царство отця нашо-
го Давида! Тепер здійсниться воно. Осанна на висоті!» 
(Мр. 11, 1–10)

80. Учень юда зраджує свого Господа

Два дні перед святом Пасхи зібралися первосвяще-
ники і книжники. вони шукали нагоди, щоб підступом 
спіймати Ісуса і вбити. І говорили між собою: «Але це 
не повинно статися під час свята, а то люди можуть 
вчинити заколот!»

Один з дванадцятьох апостолів – Юда Іскаріотський – 
пішов до первосвящеників і сказав: «Я готовий ви-
дати вам Ісуса». вони зраділи й обіцяли йому винаго-
роду – тридцять срібняків. З того часу Юда шукав на-
годи, щоб видати Ісуса. (Мр. 14, 1–2. 10–11)
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81. Тайна Вечеря

А того дня, коли юдеї жертвують пасхальне ягня, 
Ісус промовив до Петра та Йоана: «Ідіть у місто. Там 
зустрінете чоловіка, що буде нести глек води. Ідіть за 
ним, аж доки він увійде в дім. А господаря цього дому 
від мого імені запитайте: Де кімната, в якій з учнями 
моїми можу спожити Пасху? він покаже вам кімнату». 
Пішли вони і все знайшли так, як Ісус їм сказав. вони 
приготували пасхальну вечерю.

ввечері Ісус зі своїми апостолами сів до столу. І 
сказав: «Я дуже бажав, ще перед моїм стражданням, 
спожити з вами оцю Пасху. Бо не буду більше її їсти, 
аж поки не настане Царство Боже». І взяв хліб, по-
дякував Богові, переламав, дав своїм учням і мовив: 
«Прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на 
відпущення гріхів».
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Так само взяв по вечері і чашу, поблагословив, по-
дав своїм учням і мовив: «Пийте з неї всі, це є кров 
моя Нового Завіту, що за вас і за багатьох проливаєть-
ся на відпущення гріхів». (Лк. 22, 7–20)

82. Ознака Ісусових учнів

По вечері Ісус показав своїм учням, як він любить 
їх і як вони мають один одного любити. Ісус устав і 
обв’язався рушником. Потім налив води в умивальни-
цю та почав обмивати своїм учням ноги. Симон Петро 
не хотів прийняти цієї послуги. він відмовлявся: «Ти, 
Господи, хочеш мені мити ноги?» Ісус йому відповів: 
«Що я роблю тобі тепер, зрозумієш пізніше. Якщо не 
зроблю тобі цієї послуги, не належатимеш мені». І 
сказав Петро: «Господи, то не тільки ноги помий мені, 
але руки і голову».
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Потім, як Ісус знову сидів за столом, сказав: «Чи 
розумієте, що я зробив вам? ви звете мене вчитель і Го-
сподь – і правильно. Я ваш Господь і Учитель. Тож, як 
я обмив вам ноги, так і ви маєте один одному служити 
і мити ноги. Я дав вам приклад. Любіть один одного! 
Як я вас полюбив, так і ви маєте любити один одного. 
Це має вас визначати: як будете так любити один од-
ного, кожен спізнає, що ви мої учні. Найбільшу любов 
має той, хто віддає життя своє за друзів. Чиніть, що 
доручаю вам».

Ісус сказав: «вже не довго буду з вами. Але не бій-
теся. віруйте в Бога і віруйте в мене. Я йду до Отця. 
У нього приготую вам місце. Потім повернуся і візьму 
вас до себе. Будете вічно зі мною. Проситиму Отця, 
щоб зіслав вам могутнього помічника, Святого Духа. 
він – Дух Правди. він нагадає вам усе, що я вам ска-
зав». (Йо. 13, 2–15. 34–35)

83. Ісус молиться на Оливній горі

По вечері Ісус пішов у сад на Оливну гору. Його учні 
пішли з ним. Коли вони прибули на місце, Ісус сказав їм: 
«Моліться, щоб були ви сильні проти спокуси». Сам же 
пішов далі. Там упав на коліна і молився: «Отче, коли 
хочеш, віддали від мене ці муки і смерть. Але не моя, а 
Твоя нехай буде воля». Ісус молився у смертельній три-
возі так ревно, що піт його, наче краплі крові, спадав на 
землю. А як помолився, встав і підійшов до своїх учнів. 
вони спали, бо страх і журба втомили їх. Ісус сказав 
до них: «Як можете спати? Просніться і моліться, щоб 
витримати наступне випробування».

Коли Ісус ще говорив зі своїми учнями, до саду 
ввійшли люди. Їхнім провідником був Юда Іскаріот-
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ський. він підійшов до Ісуса і хотів привітатися з ним 
поцілунком. Ісус спитав: «Юдо, хочеш зрадити мене 
цим поцілунком?» Учні, побачивши, що ті люди хо-
чуть схопити Ісуса і взяти з собою, сказали: «Господи, 
ми будемо тебе обороняти!» Один із них витягнув меч 
і відтяв праве вухо одному слузі первосвященика. Та 
Ісус заборонив їм. «Лишіть!» І доторкнувся до вуха 
пораненого й оздоровив його. Потім сказав до гони-
телів: «взяли ви з собою мечі, щоб мене схопити. Чи 
не був я день у день з вами в святині? Чому ви там не 
насмілились вдіяти щось проти мене? Але тепер ваша 
година, тепер владу має темрява». (Лк. 22, 39–53)

84. Петро відрікається від Господа

Люди, що схопили Ісуса, повели його в дім перво-
священика. Петро, почекавши трoхи, пішов слідом за 
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ними. Посередині двору горів вогонь, і Петро присів 
до тих, що грілися при вогні. Одна служниця побачила 
Петра і впізнала його: «А чи й ти не один із тих, що з 
Ісусом?» Але Петро заперечив і сказав: «Не знаю його». 
Після того й інший впізнав його: «Ти належиш до Ісу-
сових учнів!» Петро знову відрікся: «Ні, зовсім ні!»

Через годину третій слуга сказав: «Ти був разом 
з ним, бо ти також з Галилеї». Петро настоював: «Не 
знаю, про що говориш». в ту мить заспівав півень. І 
згадав Петро, як на останній вечері Ісус сказав йому: 
«Перше, ніж перед світанком півень заспіває, ти відре-
чешся від мене тричі». Тоді Петро відійшов. І плакав 
гірко. (Лк. 22, 54–62)

85. Ісус перед Радою старших

вранці зібралися старші народу, первосвященики 
і книжники. До них і привели Ісуса. Тоді домагалися 
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вони: «Коли ти спаситель, якого Бог обіцяв своєму на-
родові, то скажи нам це». Ісус відповів: «Навіть коли я 
вам скажу, ви не повірите мені! А якщо я вас спитаю, 
ви не відповісте мені. Та віднині Людський Син сиді-
тиме по правиці Бога». Тоді вони запитали: «Отже, ти 
Син Божий?» Ісус відповів: «ви це кажете – я є». Тоді 
всі закричали: «Не потребуємо свідків проти нього. 
Ми всі чули, що він сказав». (Лк. 22, 66–71)

86. Ісус перед Пилатом

Провідники народу привели Ісуса до римського 
правителя Понтія Пилата. вони звинувачували Ісуса: 
«він бунтує народ! він твердить, що він – спаситель, 
цар!» Пилат спитав його: «Чи ти цар?» Ісус відповів: 
«Моє царство не від світу цього. Інакше слуги мої во-
ювали б за мене. Я цар і прийшов у світ, щоб свідчити 
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правду. Кожен, хто за правду, слухає, що я говорю». 
Тоді спитав Пилат: «Що це є правда?» 

До тих, що Ісуса оскаржили, Пилат сказав: «Я не 
знаходжу нічого, щоб його визнати винним. Щоро-
ку на свято Пасхи звільняю одного з ваших в’язнів. 
Чи на цю Пасху маю Царя Юдейського відпустити?» 
Тоді вони закричали: «Не Ісуса! варавву звільни!» А 
варавва був розбійник. Отож Пилат звільнив варав-
ву, а Ісуса наказав бичувати. вояки, на посміховище, 
сплели вінок із тернини і поклали Ісусові на голову. На 
його плечі накинули червоне рядно і знущалися над 
ним: «Радуйся, Царю Юдейський!» І били його по об-
личчі. 

І вивів Пилат Ісуса надвір до тих, хто його обвину-
вачував, та й сказав: «Дивіться, ось на цю людину». 
Та вони закричали: «На хрест його!» Пилат сказав: 
«То беріть ви його і розіпніть! Я не знаходжу провини, 
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щоб його засудити». А вони заперечили: «Але ми має-
мо закон, який приписує, що він мусить умерти. він бо 
сказав про себе, що він – Божий Син». вони натискали 
на Пилата доти, аж поки той не налякався і не засудив 
Ісуса на смертну кару на хресті. (Йо. 18, 28 – 19, 16)

87. Ісус вмирає на хресті

І поніс Ісус хрест аж за місто на пагорб, що зветься 
Голгота. Там його прибили до хреста. З ним повісили 
двох злочинців. Їхні хрести стояли ліворуч і праворуч 
від Ісусового хреста. Пилат звелів прибити таблицю 
на хресті Ісуса. На ній був напис: «Ісус Назарянин – 
Цар Юдейський». Первосвященики, однак, сердилися 
на це і казали до Пилата: «Цей напис зміни, а напиши: 
«він сам твердив, що він Цар Юдейський». Але Пилат 
відмовив: «Що я написав – залишається написане». 
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При хресті Ісусовім стояли чотири жінки: Його мати, 
сестра його матері, жінка Клеопова і Марія Магдалина. 
Учень, якого Ісус любив, стояв біля його матері. Поба-
чивши їх, Ісус сказав до матері: «відтепер він твій син». 
До учня сказав: «А вона – мати твоя». І з того часу взяв 
учень Марію до себе і піклувався про неї.

Ісус знав, що він все сповнив, і мовив: «Зверши-
лось!» І, схиливши голову, помер. (Йо. 19, 17–30)

88. Похорон Ісуса

Йосиф Ариматейський був знатний чоловік – він був 
радником юдейським, – але й він очікував, що настане 
Боже Царство. ввечері пішов він до Пилата і просив: 
«Дозволь зняти з хреста Ісусове тіло і поховати». Пилат 
дозволив Йосифові поховати померлого. Чоловік купив 
полотно, зняв з хреста Ісусове тіло, обгорнув у полотно 
і поклав у гріб, що був висічений y скелі. Потім закрив 
гріб, прикотивши до його входу великий камінь. Дві 
жінки – Марія Магдалина і Марія, мати Йосії, – диви-
лися, де він поклав тіло Ісуса. (Мр. 15, 42–47)

89. Сповіщення ангела

Коли минула субота, Марія Магдалина, мати Яко-
ва, і Саломія накупили пахощів, щоб піти до гробу і 
намастити Ісусове тіло. Раненько, як сходило сонце, 
прийшли вони туди. По дорозі питали одна одну: «Хто 
нам відкотить камінь від входу до гробу?»

Але прийшовши, побачили, що камінь був відва-
лений. Жінки ввійшли в гріб і побачили юнака в білій 
одежі, що сидів праворуч. І злякалися дуже. Та ангел 
промовив до них: «Не лякайтесь! ви шукаєте Ісуса 
Назарянина, який помер на хресті. Його тут немає. він 
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воскрес. Дивіться, на цьому місці лежало його тіло. 
верніться і скажіть його учням, і зокрема Петрові, що 
він перед вами прийде до Галилеї. Там його побачите, 
як він сказав вам». І жінки, пройняті страхом та три-
вогою, повернулись й утекли від гробу. І нікому про це 
не сказали, бо боялися. (Мр. 16, 1–8)

90. Два учні зустрічають Воскреслого

Того ж дня два учні йшли дорогою з Єрусалиму 
в Емаус і розмовляли про все, що пережили в Єруса-
лимі. І от Ісус наблизився й ішов разом з ними. Але 
вони не впізнали його. він спитав: «Про що говорите 
між собою?» Ті, повні смутку, зупинились. Один з них, 
Клеопа, запитав: «Ти справді не знаєш, що сталося в 
Єрусалимі?» Незнайомий відповів: «А що сталося?» 

Обидва учні розповідали: «Ми говоримо про Ісуса На-
зарянина. він був пророк. він могутньо промовляв і діяв 



101

перед Богом і людьми. Його засудили на смерть і вбили. 
Ми надіялися, що він Спаситель. А ось уже третій день, 
як все те сталося. Сьогодні вранці деякі жінки з гурту 
учнів пішли до гробу. вони не знайшли його тіла. вони 
твердять, що бачили ангела і чули від нього, що Ісус живе. 
Потім декілька учнів пішли до гробу. вони знайшли все 
так, як жінки сказали. Його ж вони не бачили».

А незнайомий промовив до обох учнів: «Чи ж не 
розумієте, що сталося? Не можете повірити словам 
пророків? Месія мусив усе те витерпіти, тому Бог дає 
йому гідність, владу і життя». І пояснював він їм, що 
в Святому Письмі написано про Месію. Так три ман-
дрівники прийшли в село Емаус. Ісус обернувся, наче 
хотів йти далі. Тоді ті два наполягали: «Залишися з 
нами! вже вечоріє. День закінчується». 

Ісус увійшов з ними в дім і залишився. А як він 
сидів з ними при столі, взяв хліб, поблагословив, роз-
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ламав і дав їм. Тоді відкрилися обом очі, і вони впізна-
ли Господа. А за мить вже не бачили його. І один до 
одного сказали: «Чи ж не палало серце наше, коли він 
нам пояснював, що означає Боже слово?» 

Ще тієї ночі ці обидва повернулися в Єрусалим. 
Там зібралися одинадцять апостолів і багато учнів, 
й апостоли сказали до тих двох: «воістину! Господь 
воскрес! він з’явився Петрові». Тоді ті розповіли, що 
пережили в дорозі до Емаусу і як вони Ісуса впізнали, 
коли він ламав хліб для них. (Лк. 24, 13–35)

91. Зустріч в Єрусалимі

Учні зібралися в Єрусалимі. вони, затривожені 
і перелякані, замкнули двері. Раптом Ісус з’явився 
посеред них і сказав: «Мир вам!» І показав рани на 
своїх руках. впізнавши свого Господа, учні зраділи. А 
Ісус іще раз мовив до них: «Мир вам. Як мене послав 
Отець, так я вас посилаю». він сказав їм: «Прийміть 
Духа Святого. Кому відпустите гріхи – відпустяться їм, 
кому ж затримаєте – затримаються». (Йо. 20, 19–23)

92. Господь посилає своїх вістунів до всіх народів

Одинадцять апостолів пішли в Галилею на гору, куди 
їм призначив Господь. Там вони побачили Ісуса. вони 
поклонилися йому до землі. А деякі сумнівалися, чи то 
Ісус. він приступив до них і сказав: «Отець дав мені вся-
ку владу на небі і на землі. Тією владою посилаю вас. 
Ідіть до всіх народів. Зробіть усіх людей моїми учнями. 
Хрестіть їх в ім’я Отця і Сина, і Святого Духа. Навчайте 
їх і скажіть їм усе, щоб вони могли жити так, як я вам 
показав. І будьте певні: не залишу вас самих. Я буду з 
вами повсякдень аж до кінця віку». (Мт. 28, 16–20)
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ІСУС ЗАЛИшАЄТЬСЯ З НАМИ

93. Прощання з учнями

Минуло сорок днів від воскресіння. Упродовж 
того часу Господь зустрічався зі своїми учнями і гово-
рив їм про Царство Боже. І звелів їм: «Залишайтеся в 
Єрусалимі і чекайте на Помічника, якого Отець пошле 
вам. Йоан у Йордані водою хрестив. ви будете охре-
щені Святим Духом. Тоді будете моїми свідками, і тут, 
в Єрусалимі, й у всіх країнах, і по всій землі».

І як він своїм учням усе те сказав, вознісся на небо. 
Хмара найшла й огорнула його. Учні, неначе зачаро-
вані, дивилися в небо. Аж два мужі в білій одежі ста-
ли при них і сказали: «Чому стоїте тут і дивитеся на 
небо? Ісус, який від вас був взятий на небо, так само 
повернеться. ви впізнаєте його». (Ді. 1, 1–11)
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94. Божий новий народ: Церква Ісуса Христа

У день П’ятдесятниці всі Ісусові учні, чоловіки і жін-
ки, були разом з Марією, матір’ю Ісуса, в одному домі. 
вони очікували Помічника, якого Ісус їм пообіцяв. І ось 
раптом зчинився сильний шум з неба, немов велика буря, 
і увесь дім наповнився ним. І з’явилися язики, немов би 
вогненні, й осіли на учнів. Святий Дух наповнив їх. І про-
славляли вони Бога і славили Ісуса Христа, Сина Його.

На празник в Єpусалим прийшло багато людей з 
далеких країв. Перед домом, де були учні, юрмилися 
люди. всі збентежилися, бо кожен почув, як Ісусові учні 
говорили їхньою мовою. Здивовані говорили один до 
одного: «Що це значить?» Тоді Петро почав говорити: 
«Люди, вислухайте мене! Сьогодні тут здійснюється 
те, що з Божого веління провістив пророк Йоіл: в кін-
ці віку Бог дасть всім людям Свого Духа. Згадайте Ісу-
са Назарянина. він прийшов з Божого веління і чинив 



105

Божі діла. ви самі це пережили. Бог жертвував свого 
Сина – а ви його видали римлянам на смерть. він по-
мер на хресті, але Бог воскресив Його із мертвих. Ми 
всі – його свідки. Бог возніс його. він – Месія».

Петрові слова впадали в серця багатьом. А ті пита-
ли: «Брати, що нам робити?» Петро відповів: «Змініть 
ваше життя. Охрестіться в ім’я Ісуса Христа – на відпу-
щення ваших гріхів. Тоді він дарує вам Святого Духа». 
Багато послухали Петра й охрестилися. Того дня три 
тисячі осіб пристало до Христових учнів. (Ді. 2)

95. Життя з Ісусом – вмерти за Нього

Апостоли перебували в Єрусалимі. вони оздоровля-
ли хворих та свідчили про життя і смерть Ісуса. Постій-
но збільшувалася кількість віруючих. Первосвященики 
і книжники ізраїльські хотіли, щоб люди забули Ісуса. 
Тому вони ув’язнювали апостолів, допитували і заборо-
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няли їм навчати іменем Ісуса. Але апостоли не зважали 
на заборону. Стефана, одного з перших дияконів, зака-
менували. Але перш ніж впасти під градом каміння, він 
кликнув: «Бачу відкрите небо. Бачу Сина Людського. він 
стоїть праворуч Бога. Господи Ісусе, прийми мене!»

в Єрусалимі переслідували Христових учнів. всіх, 
що визнавали їхню віру, вигнали з міста. Але всюди 
вони проповідували, що Бог через Ісуса Христа вчи-
нив для людей. У всіх тих місцевостях вони заснову-
вали нові Церкви. (Ді. 2–8)

96. Павло – апостол народів

Павло був побожний юдей. він знав Священні Писан-
ня й був переконаний, що Ісус не може бути Спасителем. 
Тому він ішов від міста до міста, щоб тих, які визнава-
ли Ісуса, відвернути від їхньої віри або покарати. Коли 
він їхав верхи до Дамаску, щоб там знайти християн, 
схопити їх і привести до Єрусалиму, сталася подія, яка 
змінила все його життя. Світло з неба осяяло його. він 
упав на землю і почув голос: «Чому мене переслідуєш?» 

Павло не знав, що з ним. він спитав: «Хто ти, Госпо-
ди?» І почув відповідь: «Я – Ісус, якого ти переслідуєш. 
Тепер же встань! Іди в місто. Там тобі скажуть, що 
маєш робити». Павло прийшов у Дамаск. Там зустрів 
він Ананію, одного Ісусового учня. Ананія не хотів 
повірити, що Павло зустрів Господа і став Його учнем. 
Але Господь сказав йому: «Я вибрав Павла, щоб ніс моє 
ім’я усім народам». І Ананія прийняв Павла до громади.

відтоді Павло уже не гонитель християн, але про-
повідник Христа. У Дамаску й інших містах пропові-
дував він Ісуса Христа як Спасителя. він став мандрів-
ним проповідником, промовляв юдеям у їхніх домах 
молитви. Засновував християнські громади. він праг-
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нув, щоб юдеї і греки – люди всіх народів землі – на-
лежали до нового Божого народу.

Павла переслідували і виганяли з міста в місто, аж 
до Греції. він писав листи до громад, які заснував. У 
листах застерігав громади і підбадьорював їх. У них по-
учав, як важливою для людей є віра в Ісуса Христа і що 
означає жити як християнин. У Єрусалимі Павла схопи-
ли і ув’язненого відправили в Рим. Там його засудили і 
стратили. він умер заради Ісуса Христа. (Ді. 9–28)

97. Павло пише громадам
Ісус помер, воскрес і сидить праворуч Бога. він за-

ступається за нас. Що може нас відлучити від Христа 
і Його любові? Чи злидні або лихо, голод а чи холод, 
переслідування чи смерть? Те все ми подолаємо, бо 
він любить нас. Я певний: жодна влада цього світу не 
може нас від нього відлучити. (Рим. 8, 34–39) 

Любіть один одного без застереження. Боріться 
проти злого, чиніть добро. Любіть себе взаємно, як 
брати. (Рим. 12, 9–10)

Через віру в Ісуса Христа ви – дочки і сини Божі. 
ви охрещені і належите до спільноти Ісуса Христа. У 
тій спільноті вже не питають, чи хтось юдей чи грек, 
раб чи вільний, чоловік чи жінка – бо всі одно в Хрис-
ті. (Гал. 3, 26–28)

Завжди радійте. Моліться безупинно. Дякуйте за 
все. Того очікує Бог від тих, що визнають Ісуса Хрис-
та. Будьте відкриті на те, що Дух каже вам. все пе-
ревіряйте, зберігайте те, що добре. Стримуйтеся від 
злого. (1 Сол. 5, 16–22)

Любов Христа спонукає нас. Ми бо пізнали, що 
один умер за всіх, щоб живі жили вже не для себе, а 
для Того, хто за них помер і воскрес. (2 Кор. 5, 14–15)
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Брати! Радуйтеся, прямуйте до досконалості, не 
сперечайтеся і живіть у мирі! Тоді Бог любові й миру 
буде з вами. Благодать Господа Ісуса Христа, любов 
Бога Отця і причастя Святого Духа нехай буде з усіма 
вами. (2 Кор. 13, 11. 13)

98. Ми живемо не як ті, що не мають надії
Бог дає життя. Не лише ми, люди, але все, що живе, 

має життя від нього. Однак життя наше триває при-
близно 70 років. Більшість труд і скорбота. І минає 
швидко, як птиця летить, так скоро минає. (Пс. 90, 10)

Усі люди помруть. вони питають: «Чи смерть силь-
ніша від Бога?» Однак віруючі впевнені, що Бог силь-
ніший від смерті. Його любов нікого не залишить на-
призволяще. Псалмоспівець мовить у молитві, на що 
багато людей надіються: «Ти не покинеш мене в аді. 
Того, хто довіряє Тобі, Ти ніколи не залишиш назaвжди 



109

в гробі. Ти показуєш мені дорогу життя. У Тобі знайду 
повноту радощів. Блаженство по твоїй правиці вічне». 
(Пс. 16, 10–11)

Апостол Павло пише: «Брати, не сумуйте за вашим 
померлим, як ті, що не мають надії. Бо коли Христос умер 
і воскрес, – у що ми віруємо, – то Бог також померлих в 
Ісусі приведе разом з ним до себе». (1 Сол. 4, 13–14)

Ізраїльські пророки говорять про «День Господ-
ній». вони мають на увазі той день, коли минуться всі 
земські сили, бо прийде Бог, щоб зібрати свій народ 
і утворити своє Царство. «День Господній» – це «ос-
танній день» нашого минущого світу. Того дня Бог пе-
ремінить створіння, разом з його структурою неспра-
ведливости, гріха i терпiння.

Того дня небо розтане у вогні і стихії розтопляться 
в жарі. Тоді очікуємо, як Бог пообіцяв, нового неба і 
землі нової, в яких справедливість перебуває. (2 Пт. 3, 
12–13)

Ісусові учні нетерпеливі. вони питають: «Ска-
жи, коли настане царство Боже!» Ісус їм відповідає: 
«Ніхто не знає ні дня, ні години, навіть ангели в небі. 
Також і Син не знає, а тільки один Отець. (Мт. 24, 36; 
Мр. 13, 32) Одне робіть: чувайте, бо не знаєте, якого 
дня прийде Господь». (Мт. 24, 42)

А як прийде Господь сотворінь і їх завершить, учи-
нить суд над живими і мертвими. На тому суді люди 
спізнають, що є тільки один Господь і одна Любов. 
вони спізнають, що є лиш одне нещастя – бути виклю-
ченим з Божої спільноти; і тільки одне щастя – щастя 
жити в спільноті разом з Ним.

Так пише Апостол Павло: «Бог призначив нас не 
на суд свого гніву, але на те, щоб ми осягнули спасіння 
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через Господа нашого Ісуса Христа. він умер за нас, 
щоб ми жили разом з Ним». (1 Сол. 5, 9–10)

До батька, що оплакував свою померлу дитину, Ісус 
сказав: «Не бійся – тільки віруй». (Мр. 5, 36)

99. Божий новий світ

Ясновидець Йоан бачить новий Божий світ. він 
пише: «Я побачив нове небо і землю нову. Бо першого 
неба, старої землі, а також моря – вже нема. Я побачив 
новий Єрусалим, що сходить від Бога на землю. І чув 
я гучний голос, що кликав: От, відтепер Бог житиме 
з людьми. вони будуть його народом, а він назавжди 
залишиться з ними. він зітре всі сльози з очей їхніх. 
І смерті не буде більше, ні смутку, ні зойку, ні нуж-
ди. Що досі було, минуло. І той, хто на престолі сидів, 
сказав: Ось, творю все нове. Так! Прийди, Господи 
Ісусе!» (Од. 21, 1–5)
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