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Будь ласка,
таточку!

Овва! Сашко,
Діно, в чому
справа?

А й справді!
Найважливішу розповідь
з найважливішої книги
Біблії, Божої Книги.

Біблійна
розповідь?
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Тиж обіцяв
розповісти нам
найцікавішу історію,
пам’ятаєш?

Це – не
просто Біблійна
оповідь. Це –
розповідь про
саму Біблію –
Звідки ж
замисел Божий відомо, що
для всього
Біблія – це
людства.
Божа книга?
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Адже
Бог не
пише
книг,
правда?

Бог скористався допомогою 40 різних
людей, Сашко. Вони писали Біблію
протягом більш ніж 1500 років. Вона
складається з 66 книг, що узгоджені
між собою по змісту і впорядкуванні.
Лише Бог міг створити подібну книгу.
А який він
насправді,
Бог?

Бог піклується про нас і відгукується, коли
ми просимо допомоги. Він – святий
і непорочний. Він – невидимий, але все бачить і
все знає. Він може зробити будь-що. Ось нехай
тато розкаже вам, і ви все зрозумієте самі.
Давним-давно Бог створив
світ і все, що в світі! Тоді Бог
створив сад і назвав його
Едемом, раєм. Він підготував
його для особливого творіння.

Це для нас!
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Сотворіння
Адама і Єви
Буття 1 і 2

І сказав Бог: «Створiмо людину за
образом Нашим, щоб була, як Я.» І тоді
Господь Бог створив людське тіло з
пороху земного і вдихнув в нього дух
життя. І стала людина живою душею.
«З пороху?»
«Так, Сашко. Бог може зробити будь-що!»
І тоді Бог сказав: «Не гоже чоловікові
бути самотнім. Я створю йому товариша,
що буде допомагати йому.» І зробив Бог
так, щоб Адам заснув міцним сном. Тоді
взяв Бог одне Адамове ребро і створив з
нього жінку.
І привів Бог жінку, Єву, до Адама, щоб
була йому за дружину.
Посередині саду Бог посадив дерево
життя і дерево пізнання добра і зла.
Але Господь Бог попередив людей: «Ви
можете вільно їсти будь-який плід в саду,
окрім плодів з дерева пізнання добра і
зла. Якщо ви будете їсти плоди з нього, ви
неодмінно помрете.»
Адам і Єва жили в саду і були дуже
щасливі. Вони були близько до Бога і
втішались спілкуванням з Ним. Але
одного дня...
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Гріх Адама і Єви
Буття 3

Сатана, ворог Божий, прийняв подобу змія. Він не
хотів, щоб Адам і Єва були з Богом і слухались Його.
Він запитав Єву: «Чи дійсно Бог вам сказав, що
ви не повинні їсти жодного плоду з саду?»
Вона відповіла йому: «Нам заборонено їсти
плоди лише з одного дерева, що росте посередині
саду. Бог каже, що ми не повинні їх їсти і навіть
торкатись їх, бо інакше помремо.»
«Ви не помрете!» – прошипів змій.
«Ви станете такими, як Бог.»
Змій переконав жінку. Плід виглядав таким
свіжим і спокусливим, а до того ж він зробить
її такою мудрою! Отож вона...
«НІ! Не їж його Єво!»
«Так, це добра порада, Сашко. Але вона з’їла
його а з нею їв і Адам.»
Раптом вони перелякались. Вони заховались
від Бога, коли Він вийшов на прогулянку в сад.
Вони вчинили гріх, бо не послухалися Бога.
Тому він відіслав їх геть з саду Едемського.
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Відіслав їх
геть? Невже Бог
розлюбив їх?

Я б ніколи
не послухала
Сатану!

А чи побачили
вони Бога знову?
Та зачекайте ж! Бог все ще
любив їх. Але Він ненавидить
гріх, бо гріх відділяє нас
від Бога.
Тоді навіщо
Бог посадив там
дерево?
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Бог любив Адама і
Єву. Він хотів,
щоб вони самі
зробили свій вибір:
любити їм Бога і
слухатись його,
чи ні. Тa вони
вибрали не
слухатись Бога.
Вони не знали,
яким жахливим
буде відділення від
Бога.

І тому, що вони
вибрали шлях гріха,
кожен, хто прийшов
на світ після них, був
народжений в гріху і
відділений від Бога.

Ти маєш на увазі,
що ми не можемо
бути з Богом
через них? Це ж
несправедливо!

Не лише через них, Сашко.
Ми всі чинимо гріх, коли
робимо щось погане. Але не
турбуйся. Бог мав чудовий
план як привернути нас назад
до Себе. Йому для цього
була потрібна одна
прекрасна особа.
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Коли все було
готове, Бог приступив
до здійснення Свого
замислу. Вiн почався з
появи немовлятка!
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Ісус народився
Матвія 1, Луки 2

Бог дав Марії народити Свого власного Сина
немовлятком. Він обрав Йосипа, щоб той допомагав
Марії доглядати за Ним. А що дитя було Сином Божим,
воно було народжене без гріха.
Ангел Господній з’явився Йосипу уві сні. І сказав
Ангел: «Марія народить сина, ти ж назoвеш його
Ісусом, тому що він спасе людей Своїх від їхніх
гріхів.» (Ім’я «Ісус» означає «Бог спасає».)
Якраз перед народженням дитини, Йосипа та Марія
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були змушені йти до Віфлеєму.
Там, у Віфлеємі, Марія народила свою першу
дитину, сина.
Бог послав ангелів повідомити людей про народження
Свого Сина. Всі прийшли подивитися на цю дивну
подію: Син Божий народився немовлям!
«Ісус зростав як і ви, діти.»
«Тату, а чи ходив Він до школи? І грався?»
«Так, Сашко. Він так само слухався своїх батьків
і свого справжнього Отця, Бога.
І Він ніколи не чинив гріха!»
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Ісус – Вчитель
Луки 2, Матвія 22, Івана 3

Коли Ісусу було 12 років, Він був у Єрусалимі з
вчителями.
Він був у храмі й обговорював з ними глибокі
змістовні питання. І всі, хто чув Його, дивувалися
Його відповідям і тому, як добре Він все розумів.
Ісус зростав, і разом з тим росла Його мудрість,
Його любив Бог і всі, хто Його знали.
Коли Ісусу виповнилось 30 років, Він почав
навчати і проповідувати. Він учив, що Богу не
байдуже, про що люди думають і як вони поводять
себе. І Він говорив: «Ви повинні любити Господа
Бога cвого всім своїм серцем, всією душею своєю
і всією своєю думкою.» Це-перша і найважливіша
заповідь. Друга заповідь теж дуже важлива:
«Люби ближнього свого, як самого себе.»
Ісус розповідав про чудовий Божий замисел, як
навернути людей назад до Бога.
Він казав: «Бог так полюбив світ, що віддав Свого
єдинородженного Сина, щоб кожен, хто вірує в
Нього, не загинув, а мав життя вічне.»
		
«Я вірю в Ісуса, тату!»
		
«Це – чудово, Діно!»
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Ісус – Зцілитель
Матвія 4 і 9

Ісус також допомагав людям
бочити, яким є Бог. Він показував
їм, як Бог любить їх. Одним з
проявів цієї любові було зцілення
всілякої недуги й немочі.
Недужі приходили до нього,
щоб зцілитись. І якою б не була
їх хвороба чи біль, чи були
вони біснуваті, епілептики або
паралізовані, - Ісус зціляв їх усіх.
Одного разу один управитель
впав перед Ісусом на коліна.
«Моя донька щойно померла,»
- сказав він, - «але Ти можеш
повернути її до життя,
якщо тільки прийдеш і
покладеш Свою руку
на неї!»
Ісус пішов, взяв
дівчинку за руку, і
вона піднялася!
«Овва! То Ісус
справді зціляв людей,
тату?»
«Так, Сашко. Для
Нього не існує нічого
неможливого!»
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Ісус – Чудотворець
Матвія 14, Івана 6

«Ісус творив багато інших чудових та дивних справ.
Він втихомирював бурі й ходив по воді!»
«Це, напевно, було так захоплююче!»
«Так, Сашко. Якось натовп людей, понад 5000
чоловік, пішли з Ним у віддалене місце. Його друзі,
послідовники та учні хотіли відіслати людей, бо
надійшов час вечері, і вони не мали чим їх нагодувати.»
Ісус сказав: «Нема потреби відсилати людей – ви
самі їх нагодуєте.»
Андрій каже: «Є тут хлопчина один, що має
п’ять ячмінних хлібин та дві риби! Але хіба ж того
достатньо для такого натовпу?!»
Ісус взяв хліб, подякував Богові і передав його
людям. Опісля Він зробив те ж саме з рибою. І всі
вони їли, поки не наситились!
«Тепер зберіть те, що залишилось, - сказав Ісус
своїм учням, - щоб нічого не пропало.»
На початку було лише п’ять ячмінних хлібин, під
кінець було зібрано дванадцять кошиків,
наповнених шматками хліба, що люди не з’їли!
«Залишків було більше, аніж тих хлібин,
що були на початку?»
«Вірно, Діно. Ісус вчив людей, що Бог
може задовольнити всі їхні потреби.
Теж саме Він робить і для нас, коли ми
Його попросимо.»
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Ісус і діти
Матвія 19, Марка 10

«Ісус показував людям, що Бог любить дітей. Він
лікував їх, дозволяв їм, щоб вони допомагали Йому (як
от хлопчик в розповіді про хліб) і навіть воскрешав їх з
мертвих, повертав їх до життя!»
Декотрі люди приносили своїх дітей до Ісуса, щоб
Він поклав на них Свої руки і помолився за них. Його
ж учні казали людям не турбувати Його.
Коли Ісус побачив, що діється, Він сказав:

MIS Ukranian.indd 18

9/30/21 1:57 PM

«Дозвольте дітям приходити до Мене. Не зупиняйте
їх! Той, хто не має такої віри, яку мають вони, не
ввійде в Царство Боже.» Тоді Він пригорнув дітей,
поклав Свої руки на їхні голови і поблагословив їх.
«Я хочу, щоб Ісус і мене поблагословив!»
«Так, Сашко, це можливо. Ісус не змінився. Він і
сьогодні любить дітей не менше.»
«Але не всі любили Ісуса. Те, що Він робив і чому Він
навчав, дратувало релігійних лідерів. Вони заздрили
тому, що люди так любили Ісуса. Отож вони замислили
позбутись Його.»
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Схоплення Ісуса й суд над Ним
Луки 22, Івана 19

«Одного вечора, коли Ісус розмовляв зі Своїми
друзями, релігійні вожді прислали служників з палицями
і мечами.»
Учні вигукнули: «Господи, чи ми повинні битись?
Ми принесли свої мечі!» І один з них підняв свого меча
на служника і відрубав йому праве вухо.
Але Ісус сказав: «Не чиніть опору.» Тоді торкнувся
Він того місця, де було вухо, і зцілив того чоловіка.
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«Ісус зцілив одного з Своїх ворогів?»
«Так, Діно. Бо Він любить всіх.»
Служники схопили Ісуса й заарештували Його. Вони
привели Його до правителя тієї місцевості, Пилата, і
влаштували суд над Ним. Воїни били Ісуса, поклали
Йому на голову терновий вінок і насміхалися над Ним.
Тоді Пилат звернувся до людей.
«Я виведу Його зараз до вас, але зрозумійте мене
вірно: я не бачу за Ним ніякої вини.»
«Покінчимо з Ним,» - Кричали вони. «Розіп’яти
Його!» І Пилат віддав Їм Ісуса, щоб Його розіп’яли.
«Але Він не зробив нічого поганого! Це ж не
справедливо!»
«Вірно, Сашко. Але пам’ятай, що в Бога був замисел.»
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Ісус вмирає на хрестi
Луки 23

«Ісуса прибили цвяхами до хреста.»
Ісус сказав: «Отче, прости цих людей, бо вони
самі не знають, що діють.»
Двоє інших, обидва розбійники, були розіп’яті
поряд з Ісусом. Один з них, що висів поруч, почав
насміхатись: «Отож ти і є Месія, чи не так?»
(Месія – це інше ім’я Сина Божого.) «Докажи це,
спаси себе і нас також, якщо ти – дійсно Месія!»
Другий же злочинець почав докоряти першому:
«Чи не боїшся ти Бога навіть тепер, перед смертю?
Ми заслужили таку смерть за наші злодіяння, але
ж цей чоловік не зробив нічого поганого.» Тоді він
звернувся до Ісуса: «Згадай мене, Господи, коли
прийдеш у Своє Царство.»
Ісус відповів: «Запевняю тебе: сьогодні ж будеш
зі Мною в раю.»
«Чи він пішов до Ісуса після своєї смерті?»
«Так, Діно!»
«Потім Ісус скрикнув до Свого Отця, Бога, і помер.»
«Отже, Ісус був часткою Божого замислу?»
«Вірно, Сашко. Бог послав нам Свого досконалого
Сина, Ісуса. Ісус помер і поніс кару за всі наші гріхи.»
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Ісус – Живий
Матвія 28, Луки 24

Друзі поклали тіло Ісуса в гріб. Рано-вранці в перший
день тижня дві жінки прийшли до гробу.
Раптом земля здригнулася – то ангел Господній
зійшов з небес і відсунув камінь, що закривав вхід
до гробу Ісуса.
«Не лякайтесь, - сказав він. Я знаю: ви шукаєте
Ісуса, що був розп’ятий. Але Його тут немає! Він
воскрес з мертвих, як і сказав, що так станеться.
А тепер поспішайте розповісти про це Його учням.»
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«Це – найкраща частина твоєї розповіді!»
«Так, Сашко. Після того, як Ісус заплатив за наші гріхи,
Бог воскресив Його з мертвих. Ось таким і був Божий
замисел.»
Згодом, коли учні Ісуса розмовляли між собою про
це чудо, сам Ісус несподівано з’явився посеред них.
Він промовив: «Мир вам.» Але всі учні страшенно
перелякалися, подумавши, що бачать привид!
«Чому ви налякались? – запитав Ісус. – Погляньте
на мої руки. Погляньте на мої ноги. Бачите, це – дійсно
Я. торкніться Мене, і ви переконаєтесь, що Я – не
привид!»
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Де Ісус тепер?
Івана 16, Дії Ап. 1

«Протягом багатьох тижнів Ісус був зі Своїми учнями.»
«Вони, напевно, були щасливі!»
«Гаразд, але де ж Ісус тепер?»
«Слушне запитання, Діно.»
Ісус казав: «Для вас буде краще, якщо Я піду, бо
якщо Я не піду, Святий Дух не прийде. Якщо ж Я піду,
Він прийде, - Я пошлю його до вас.
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Коли Ісус закінчив Свою розмову з учнями, вони
побачили, як Він піднявся на небо і зник за хмарами.
Два ангели сказали їм: «Ісус пішов від вас до неба. Але
одного дня ви побачите, як Він так само повернеться!»
Колись Ісус повернеться за Божими дітьми. За тими,
хто вірить, що Ісус прийняв смерть за них, і що їм
прощено їхні гріхи. Ми будемо з ним вічно. І вже ніщо і
ніколи не відлучить нас від любові Божої!
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Я хочу бути
дитиною Божою,
щоб завжди бути з
Ним.

Це чудово, Сашко! Це – найважливіше рішення в
твоєму житті! Біблія каже, що наш гріх відділяє нас
від Бога. Вона говорить: «Якщо ти устами своїми
визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати всім
своїм серцем, що Бог воскресив Його з мертвих, то
спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами
ісповідуємо для спасіння.»
Тепер я знаю – я
справді вірую в
Ісуса!

Римлянам 10:9-10

Тоді скажімо це Богу. Він завжди слухає, Сашко.
Він чує наші молитви і відповідає нам. Помолися
ось цією молитвою разом зі мною:
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«Дорогий Боже, я знаю, що я – грішник. Я погано
себе поводив і не завжди вибирав те, шо добре.
Прошу, прости мені. Я знаю, що Твій Син, Ісус,
помер за мої гріхи, і я вірю,
що Ти воскресив Його з
мертвих. Я хочу, щоб Ісус
був моїм Господом. Спасибі
Тобі за Твою любов і за те,
що Ти назвав мене своєю
дитиною. Тепер прошу:
наповни мене Своїм Святим
Духом, щоб я міг завжди
слухатись Тебе. Аминь.»
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Ура, я тепер вже Божа
дитина, правда?

Цілком вірно!
Тепер, щоб пізнати Бога
краще, обов’язково розмовляйте
Любити Бога,
з Ним в своїх молитвах і читайте
розповідати
про Нього в Його Книзі,
людям про
Біблії. Бог промовляє до вас Які саме,
Ісуса, і
зі сторінок Біблії і розповідає
через
свої дії
тату?
нам про важливі речі, які
проявляти їм
нам слід
Божу любов і
Його могутність.
виконувати.»

Ісус сказав Своїм послідовникам: «Тож ідіть
і навчайте... Вчіть людей дотримуватись всіх
заповідей які Я вам дав. І будьте певні:
Я – завжди з вами.» Матвія 28:19-20
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Після того, як Ісус вознісся на небо, Він
послав нам Святого Духа. Святий Дух вестиме
вас і навчатиме вас, даватиме вам Божу
надзвичайну силу розповідати іншим про Ісуса.

Я хочу
розказати
про Нього
своїм друзям!

Знаєш, щойно
сталося щось
надзвичайне!
Воно може
трапитись і
з тобою! Ти
можеш повірити
і прийняти таке
ж саме рішення
яке прийняв я!
Помолися, і Бог
почує тебе. Він
любить тебе. Він
простить тобі
і зробить тебе
Своєю дитиною!
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«Відкрийте для себе Божу Книгу!
Розпочніть найцікавішу пригоду
в своєму житті!»
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