Віруй в Господа Ісуса
і будеш спасений. Біблія - Діяння 16:31

Ной і Великий Потоп
Коли людство ще починалося, в людях потроху стало зʼявлятися
зло. Бога це дуже засмучувало, тож Він вирішив наслати велику
повінь і знищити все живе на Землі.
Але лишався один чоловік, який вірив у Бога й жив з ним у
серці. Його звали Ной. Бог хотів врятувати Ноя та його сім’ю.
Він також хотів зберегти всі види наземних тварин і птахів.
Тому Бог доручив Ною побудувати ковчег. Це такий великий
корабель. У Ноя пішло багато років на побудову ковчега.
Коли ковчег був готовий, Бог посадив на нього тварин, Ноя і
його сімʼю. Там були одні двері, тож Бог їх зачинив, і одразу
по цьому почався потоп. Усі на ковчезі залишалися в безпеці й
пережили потоп, який знищив увесь стародавній світ.
Через рік Ной зійшов з ковчега. Бог пообіцяв ніколи більше
не надсилати великий потоп і не знищувати Землю. Щоб всі
памʼятали про цю обіцянку, Він помістив між хмарами велику
різнокольорову дугу — ви коли-небудь бачили веселку?

Ось як можна потрапити на Небеса до Бога:
Бог завжди добрий. Біблія
також називає добро
«святим» і «праведним».
Бог не може просто закривати очі
на зло, а повинен справедливо його
покарати.
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Кожна людина винна
перед Богом за злі
думки, слова й вчинки
(це гріхи). Ти теж. Ніхто просто
так не потрапляє на Небеса.

2

Ісус, Син Божий, з
власної волі помер
на хресті. Він прийняв
на себе кару Божу, на яку ми
заслуговуємо.
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«Дорогий
Господи Ісусе, мені
прикро, що я часто вчиняв
погано (перелічи вчинки, які
спадають на думку). Дякую за те, що
Ти прийняв Божу кару на хресті!
Я хочу жити з Тобою.
Амінь».
Сповідайся в своїх
гріхах перед Богом і
віруй в Господа Ісуса!
Можна молитися Йому своїми
словами. Головне в молитві —
бути чесним. Тоді ти, як дитя
Боже, зможеш потрапити на
Небеса.

Живи з Господом
Ісусом! Щодня
розмовляй з ним
про все, що тебе радує або
гнітить. Читай Біблію, щоб
краще пізнати Ісуса Христа.
Зближайся з іншими людьми,
які люблять Господа Ісуса й
живуть з Ним.
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Про Ісуса казали:

Оце Агнець Божий, що на
Себе гріх світу бере! Біблія – Івана 1:29

Бог милосердний до Свого народу

чотири дні взяти до себе додому ягня.
Потім це ягня мали зарізати.

Євреї жили в Єгипті на правах
іноземців. До влади там прийшов
злий правитель, фараон. Він зробив
євреїв своїми рабами. Вони мусили
важко працювати на нього. Але Бог
змилосердився до євреїв, до Свого
народу. Тому Він наслав десять
пошестей на єгиптян. Це була сувора
кара. Таким чином Він хотів змусити
злого фараона відпустити євреїв.
Вода перетворилася на кров, єгиптян
замучили жаби, комарі та блохи, а потім
їхня худоба та й вони самі захворіли.
Їх мучили град і сарана, а на цілих три
дні настала повна темрява. Лише
в єврейських будинках лишалося світло.

Його кров, наче фарбу, наносили
на двері. Після цього нікому не
дозволялося виходити з дому. Бо тієї
ночі Єгиптом проходив Ангел Божий,
щоб в кожній родині убити старшого
сина, а також кожного первістка худоби.
Ангел оминав будинки євреїв лише
тому що бачив на дверях кров ягняти.
Тієї ж ночі євреї смажили ягнятину на
вогні. Їли поспішно, ніби щохвилини
може настати час йти. Захищені кров’ю
ягняти, або, як казали, агнця, вони були
в цілковитій безпеці.

Нарешті на волі!
Єгиптяни зрештою відпустили євреїв.
Бог звільнив їх. Які ж щасливі вони
були! Тепер перед ними стояла довга
подорож пустелею. Після цього Бог
взяв їх до обіцяного краю Ханаан.
Нащадки тих євреїв у всьому світіу досі
відзначають цю подію раз на рік, і тому
є свято Песах.

Перший Песах
Тоді Бог оголосив десяту й останню
пошесть. Нею він хотів показати всьому
світові, наскільки Він прагне звільнити
Свій народ. Перед тим, як наслати цю
останню пошесть, Бог сказав Мойсею,
що кожна єврейська сім’я повинна на
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Ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім.
Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, Який
є Христос Господь. Біблія – Луки 2:10-11

Спаситель у яслах

Пастухи в полі

За часів Марії та Йосипа Римська
імперія була величезною. Одного разу
імператор Август захотів дізнатися,
скільки людей живе під його владою.
Тому він наказав провести перепис
населення. Всі жителі краю повинні
були повернутися до своїх рідних міст,
щоб там їх внесли у список. Йосип
теж вимушений був піти з північного
Назарету, бо сам був із Віфлеєму на
півдні. З собою він взяв свою наречену
Марію. Вона була вагітна. Якраз коли
вони прибули до Віфлеєму, народилася
дитина. Про її народження оголосив
Ангел. Марія сповила дитину і поклала
в ясла, бо в них у Вифлеємі не було
іншого місця.

Тієї ж ночі пастухи охороняли свою
отару овець від хижаків. Раптом стало
ясно, наче вдень: їм явився Ангел.
Пастухи перелякалися. Але Ангел
сказав: «Не бійтесь! Я несу добру
звістку для всіх людей! Сьогодні
ввечері у Вифлеємі народився
Спаситель!» Поки Ангел пояснював
пастухам, як вони можуть знайти
Ісуса, на небі раптом з’явилося ще
багато ангелів, які прославляли Бога:
«Слава Богу на висоті, і на землі мир,
у людях добра воля». Коли ангели
зникли, пастухи швидко попрямували
до Віфлеєму. Вони знайшли Господа
Ісуса, дитину в яслах, а при ньому
Марію та Йосипа.
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Так бо Бог полюбив світ, що дав
Сина Свого Однородженого,
щоб кожен, хто вірує в Нього,
не згинув, але мав життя вічне.

Біблія – Івана 3:16

Господь Ісус розповів таку
притчу:

син нарешті повернеться! Він міцно
обійняв його й поцілував. Син запинався:
«Батьку, я був неправий. Я більше не
заслуговую бути твоїм сином». Він хотів
одразу запропонувати йому: «Зроби мене
свохм робітником».

Був собі чоловік, який мав двох синів.
Молодший з них пішов до батька й
каже: «Батьку, дай мені гроші, які мені
належать». З тяжким серцем батько віддав
синові належне й відпустив його.

Але батько не дав йому договорити.
Натомість він наказав своїм слугам:
«Швидше! Принесіть найкраще вбрання
й одягніть його. Принесіть перстень
йому на палець і сандалі для ніг. Тому
що мій син помер і повернувся тепер
до життя. Він заблукав, та врешті
знайшовся». А потім на його честь
влаштували велике святкування.

Син раптово розбагатів. Він пішов ген в
далекий край. Там він жив у достатку
й розкоші, доки не витратив усі свої
гроші. Потім почався голод. Справи у
сина пішли геть погано. В цій скруті йому
нічого не залишалося, окрім як пасти
свиней. Йому доводилося дивитися, як
вони їдять, а самому голодувати. Ніхто
йому не давав ані крихти.

Притчею про блудного сина Ісус показує,
що ми, люди, подібні до блудного сина.
Замість того, щоб жити з Богом, ми
тікаємо від Нього. І чим далі ми тікаємо,
тим нещаснішими стаємо. Але Бог чекає,
коли ми повернемося до Його дому. Бог
нас настільки сильно любить!

І тут в нього промайнула думка: «Чекайно, в мене ж є батько! На нього працюють
люди й ніхто з них не голодує! Я хочу піти
до батька і попросити у нього вибачення».
Тож син повернувся додому. А що батько?
Він побачив сина ще здалеку й побіг
йому назустріч. Увесь час він чекав, коли
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також називає добро
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Ісус каже: Син бо Людський
прийшов, щоб знайти та спасти,
що загинуло! Біблія – Луки 19:10

Господь Ісус у Єрихоні

Це було ідеальне місце: звідти він міг
бачити Ісуса, а сам лишався схований
поміж густого листя.

Одного разу Ісус прийшов до Єрихону.
Там жив Закхей, головний митар.
Митарі збирали з євреїв податки на
користь римлян. Оскільки Закхей був
євреєм, який працював на римлян, ніхто
його не любив. А ще багато хто йому
заздрив, бо він був дуже багатий. Закхей
мав багатство, бо таємно привласнював
частину грошей, які забирав у євреїв.
Але хоча у Закхея було так багато
грошей, він не був щасливий. Він
добре знав, що вчиняє неправильно.
Коли Закхей дізнався, що Ісус прийде
до Єрихону, він дуже захотів побачити
Його. Він чув хороше про Ісуса.

Невдовзі після цього підійшов Господь
Ісус. Але що ж це? Ісус зупинився під
деревом і подивився вгору. Звісно,
натовп теж залишився стояти при
ньому. Закхея викрили!

Нове життя з Ісусом
«Закхею, — сказав Ісус, — швидко
спускайся. Бо сьогодні я хочу бути
твоїм гостем!» Такого Закхей не чекав.
Який же він став щасливий! Він
швидко спустився з дерева й привів
Ісуса до свого дому. Потім Біблія
розповідає, як Ісус Христос змінив
життя Закхея. Закхей пообіцяв
виправити все, що зробив не так.
Він повернув людям у чотири рази
більше, ніж забрав у них. Він був такий
щасливий, що зустрів Господа Ісуса!

Але у Закхея була проблема: він був
не дуже високим. Йому б ніколи не
вдалося побачити Ісуса в натовпі. Тоді
в нього виникла ідея. Він швиденько
дістався місця, де мав проходити Ісус
Христос, і заліз там на високе дерево.
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