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Це – 
справжня 
історія про 
Царя, Який 
існував ще 
задовго до 
того, як 
народився!

З устріч
   з 

Царем!
З устріч 

   з 
Царем!



Б

2

  агато років тому в ізраїльському місті Назарет жила 
             молода дівчина. Вона не була багатою чи відомою, однак 
це її не засмучувало. Незабаром дівчина мала вийти заміж! 
З якою радістю вона чекала на цю подію!

Одного дня до неї хтось завітав… Не сусідка, не двоюрідна 
сестра.., але Ангол, особливий посланець від Бога!

Дівчина злякалася. Думаю, ти також злякався б, якби 
побачив Ангола!

- Не лякайся! – промовив Ангол. – Бог вибрав тебе для 
особливого задуму.

Що б це могло бути?



- Ти матимеш Дитину, – вів далі Ангол. – Назвеш Немовля Ісусом. 
Він – Син Божий, Цар.

- Але як? – здивувалася Марія (саме так звали дівчину). – Адже я 
ще незаміжня.

- Для Бога немає нічого важкого, – пояснив Ангол. – З тобою 
станеться диво, яке створить Бог Дух Святий.

- Нехай буде так, як хоче Бог, – погодилася Марія.
Коли Ангол зник, дівчина мала багато чого обміркувати…
… Вона матиме Дитину.
… Він – Син Божий.
… Немовля-Цар! 3

Існує лише один Бог Син. Він завжди 
перебував з Богом Отцем. Він 
існував і тоді, коли створювався 
наш світ. В Біблії ми читаємо, 
що «усе через Нього повстало…» 
(Єв. від Івана 1:3).
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М     инув час. Марія знала, що незабаром має народити. 
                       Для подорожі той час був не дуже вдалий, але Марія  
                     мала вирушити в дорогу.

Імператор видав наказ зробити перепис населення. Тобто він 
хотів порахувати людей у своїй імперії. Тому кожен мешканець 
мав прийти до міста своєї родини.

Марія та Йосип пройшли близько 120 км від Назарету до 
Віфлеєму. Можливо, вони йшли пішки, а, можливо, Марія їхала 
верхи на віслюкові.

У Віфлеємі вже було повно народу. Стомлене подружжя 
ніяк не могло знайти місце для ночівлі, тож їм довелося 
розташуватися там, де тримали тварин.



Тієї ночі народився Цар, Немовля!
- Його звати Ісус, – прошепотіли Марія і Йосип, лагідно 

загортаючи Малюка у пелюшки.
Немовля поклали в ясла, 

годівницю для домашньої 
худоби.

Йосип знав, що Немовля 
було не його дитиною, але 
він дуже радо піклувався про 
Нього. Ангол сказав Йосипові, 
що Немовля – то Син Божий.

- Назвеш Його Ісус, – 
промовив Ангол, – бо Він спасе 
людей Своїх від їхніх гріхів.

Як же Ісус спасе Своїх людей 
від їхніх гріхів? Йосип не знав. 5

Бог Син прийшов, щоб виконати 
місію спасіння. Він врятує 
людей від їхніх гріхів. Гріхи – це 
погані вчинки, слова і думки, 
які порушують Закон Бога. 
Наприклад, обман, егоїзм, 
непокора батькам або крадіжки. 
Людина грішить, коли думає, 
говорить і чинить, як хоче вона, 
а не Бог. В Біблії написано, що всі 
ми «…розпорошились кожен на 
власну дорогу…» (кн. Ісаї 53:6).
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У  метушливому Віфлеємі ще ніхто не знав про дивне 
                Немовля. Але Бог знову послав Свого вісника, Ангола, 
            сповістити добру новину пастухам.

Навколо Ангола сяяло сліпуче світло. Як і Марія, пастухи 
злякалися, побачивши Ангола.

- Не лякайтеся, – промовив Ангол. – Я приніс вам добру 
новину. Ця новина – для вас і для всього світу. В Давидовім місті 
народився вам Спаситель. Він – Той, Кого обіцяв Бог, Він – Цар. 
Зараз Він сповитий лежить у яслах.

Раптом нічне небо охопило яскраве сяйво від безлічі 
Анголів. Всі Анголи славили Бога за те, що Бог послав на Землю 
Свого Сина.



Коли Анголи повернулися в Небеса, пастухи говорили між собою 
про щойно почуте.

- Тож підемо! – вирішили вони.
Пастухи поспішили до 

Віфлеєму і знайшли Немовля, Яке 
лежало в яслах, у годівниці для 
тварин.

Вони захоплено і здивовано 
дивилися на Малюка. Пастухи 
знали, що Він – їхній Спаситель 
і Цар.

Дорогою додому вони всім 
пересічним розповідали:

- Ми бачили Немовля! Це – 
обіцяний Богом Спаситель!

- Так, Він – Спаситель!
- Він – Цар! 7

Спаситель – означає «рятівник». 
Нам з тобою необхідно 
врятуватися від гріха. Через 
гріх ми не можемо жити так, 
як хоче цього Бог. Гріх утримує 
нас далеко від Божого Царства 
і заважає нам стати друзями 
Бога. Всі ми заслуговуємо лише 
на покарання за наші гріхи. І Бог 
вчинив би цілком справедливо, 
якби покарав нас навіки. Але 
натомість, Він послав на Землю 
Свого Сина, щоб спасти нас 
від гріха.
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В же з перших днів життя Немовляті-Царю, Яким був Ісус, 
        загрожувала небезпека!

Іншому цареві, Іроду, така звістка дуже не сподобалася. Отже, 
він спробував убити нового Царя. Але Бог зберіг життя Свого Сина. 
Адже Він послав Ісуса на Землю, щоб врятувати «людей Своїх від 
їхніх гріхів». Бо замість Нього ніхто цього не міг зробити.

Ісус виріс в оселі Марії та Йосипа в Назареті. Він був справжнім 
Хлопчиком і виглядав, як усі інші. Він вчився читати і писати. 
Напевно, Йосип, тесля, навчив Ісуса виробляти різні речі з 
деревини. Ісус грався зі Своїми братиками і друзями. Він добре 
знав, що таке щастя, сум, хвилювання, самотність і біль. Так, колись 
Ісусу було стільки ж років, скільки зараз тобі!

Але чимось Ісус зовсім відрізнявся від усіх. Він ніколи не бився 
з братами. Був завжди слухняний батькам. Він завжди залишався 
добрим, некорисливим і правдивим. Навіть думки Ісуса завжди 
були чистими. Він – єдина досконала Людина. Він був таким завжди!



Коли Ісус став 
дорослим, Він почав 
навчати людей і 
розповідати їм про 
Боже Царство. Ісус 
відкривав людям, Який 
Бог є насправді. Він 
робив те, що було під 
силу тільки Богові.

Одного разу з 
людиною, яка не могла 
більше ходити, сталася 
дивна річ. Четверо 
друзів того чоловіка 
сказали:

- Ми віднесемо тебе 
до Ісуса.

І вони понесли 
хворого вулицями 
міста. Однак у будинку, 
де перебував Ісус, 
було так багато людей, 
що друзі не змогли 
протиснутися до 
Нього.

Та вони не 
відступили. Боковими 
сходами вони підняли 
хворого друга на 
плаский дах. Вони 
навіть розібрали дах, 
зробивши в ньому 
отвір! І через отвір 
хворого спустили 
прямо до ніг Ісуса.

Що ж зробить Ісус?

9
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«Прощаються» – всі погані 
вчинки, слова і думки більше 
не є проблемою між тобою 
і Богом. Бог ставиться до 
тебе так, ніби в твоєму 
житті ніколи не було нічого 
поганого. Ось які слова Бога 
про прощення ми читаємо 
в Біблії: 
«…їхню провину прощу, 
і не буду вже згадувати їм 
гріха!» (кн. Єремії 31:34).

        сус поглянув на 
       хворого і побачив 
    у його житті дві великі 

  проблеми. Перш за все, 
Ісус Христос розв’язав 
найбільшу проблему того 
чоловіка. Він сказав йому:

- Прощаються тобі 
гріхи твої.

Дехто з присутніх 
подумав: «Що!? Лише Бог 
може прощати гріхи!» 
Так, люди мали рацію, але 
вони не знали, що Ісус – 
Бог і Людина одночасно.

Потім Ісус розв’язав й 
іншу проблему хворого.

- Піднімайся, – сказав 
Він, – бери своє ліжко та 
іди.

Чоловік одразу ж 
піднявся і почав ходити! 
Того дня Ісус Христос 
звершив два дива 
для однієї людини.



Дехто з людей повірили в Ісуса Христа і пішли за Ним. Багато 
хто полюбляв дивитися на чудеса Ісуса, але не всі захотіли, щоб Ісус 
став Царем їхнього життя. Деякі релігійні начальники ненавиділи 
Ісуса за те, що Його названо Сином Божим.

Одного дня Ісуса Христа заарештували. Його вороги вчинили 
несправедливий суд і засудили Ісуса на смерть. Ісус Христос міг 
уникнути суду і вироку, але не зробив цього з власної волі. Він знав, 
що таким чином виконує волю Свого Отця.

Римські воїни глузували з Ісуса. З гілля з великими гострими 
шипами вони сплели вінець і зодягли Ісусові на голову. Воїни наділи 
на Ісуса пурпурове вбрання і почали бити Ісуса, кажучи:

- Радій, Царю Юдейський!
Потім вони відвели Ісуса на пагорб, що знаходився за межами 

Єрусалиму, і там вони прибили Його до хреста. Над головою Ісуса 
почепили напис: «Ісус Назярянин, Цар Юдейський».

11
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Л  юди дивилися на Ісуса 
                    на хресті, але не бачили всієї 
глибини Його страждань. Опівдні землю 
вкрила темрява: Бог карав Свого Сина 
за наші гріхи. Саме через це смерть 
Ісуса була найжахливішою в світі.

Коли все скінчилося, Ісус вигукнув:
- Звершилося! – і помер.
Деякі друзі Ісуса з любов’ю поховали 

Його тіло в печері. Як вони сподівалися, 
що Він – Цар! Але Ісус помер.

Щоб ніхто не зміг потрапити до 
печери, релігійні начальники наказали 
привалити до входу величезний камінь 
і поставити печатку. Біля гробниці також 
залишили воїнів чатувати. Та субота 
була довгим і сумним днем.

Якби Ісус не помер, жоден з нас 
не зміг би одержати прощення 
гріхів. Бог має покарати 
всі гріхи, адже Він – святий 
і справедливий. Однак Бог 
так міцно любить тебе, що 
запланував оцю місію порятунку 
і послав на Землю Свого Сина, 
Який страждав і помер. Ісус 
Христос так сильно любить 
тебе, що з власної волі взяв на 
Себе покарання, на яке заслужив 
ти. Ісус помер, щоб спасти 
«людей Своїх від їхніх гріхів». 
Подумай над цими словами з 
Біблії: «…Божого Сина, що мене 
полюбив, і видав за мене Самого 
Себе» (посл. до Галатів 2:20).



Рано-вранці в неділю стався землетрус. Зійшли два Анголи 
і відкотили величезний камінь від гробниці. Перелякані воїни 
повтікали.

Тоді ж до гробниці прийшли декілька жінок. Вони хотіли 
намастити тіло Ісуса пахощами.

- Його нема тут! Він живий! – сповістив Ангол. – Підіть, подивіться.
Жінки так і зробили. Пізніше до гробниці прийшли Петро та Іван, 

учні Ісуса, щоб побачити все на власні очі. Ісуса Христа в гробниці не 
було. Де ж Він був?

Ісус повернувся до життя. Марія Магдалина побачила живого 
Ісуса в саду неподалік від гробниці.

Двоє друзів, які прямували до іншого міста, зустріли Ісуса Христа 
дорогою.

Ісус несподівано з’явився у кімнаті, де зібралися Його учні. Також 
учні бачили Ісуса на березі озера і разом з Ним поснідали.

Протягом наступних 40 днів воскреслого Ісуса Христа бачили 
понад 500 людей. Цар Ісус живий! Він ніколи не помре!

13
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O     дного дня Ісус Христос і Його послідовники піднялися 
           на гору. Коли Ісус ще говорив до учнів, Його ноги 
відірвалися від землі. Ісус почав підноситися в небо. Друзі Ісуса 
дивилися на Нього, аж поки хмара не сховала Ісуса з їхніх очей.

Коли ж учні 
продовжували з подивом 
вдивлятися в небо, 
з’явилися два Анголи.

- Він повернеться так 
само, як піднісся, – звістили 
вони.

Господь Ісус Христос 
повернувся в Небеса.

Можеш собі уявити, 
як зустріли Ісуса Царя в 
Небесах? Бог підвищив 
Ісуса вище понад усе та усіх.

Тепер Ісус – Цар над 
усім.

Немає нікого, подібного до Царя 
Ісуса! В Біблії ми читаємо: «І 
нема ні в кім іншім спасіння. 
Бо під небом нема іншого 
Ймення, даного людям, що 
ним би спастися ми мали» 
(Дії Апостолів 4:12). Лише Він 
може врятувати тебе від 
гріха і від покарання, на яке 
ти заслуговуєш. Прощення 
ти можеш одержати лише 
через Нього. Та лише Він може 
допомогти тобі жити так, як 
хоче Бог.  І лише Він – єдиний 
шлях до Бога і до Небес.



Цар Ісус перебуває в Небесах, але одного дня Він повернеться 
на Землю. Тоді Він навіки покарає тих, хто вперто вирішив жити, як 
заманеться. А всіх Своїх прощених друзів Він радо прийме до Себе. 
Тоді прощені люди житимуть зі своїм Царем у Його незбагненому 
Царстві, якому немає кінця. Ісус Христос може стати і твоїм Спасителем 
і Царем…

* Чи тобі дійсно прикро через те, що ти жив, як заманеться, а не так, 
як хоче Бог?

* Чи бажаєш ти змінитися?
* Чи ти віриш, що, помираючи на хресті, Ісус взяв на Себе покарання, 

на яке заслуговуєш ти?
* Чи бажаєш ти, щоб Ісус Христос узяв твоє життя в Свої руки?

Якщо на всі питання ти відповів «так», тоді прямо зараз особисто 
поговори з Царем Ісусом. Ти можеш сказати Йому в молитві приблизно 
такі слова: «Любий Господи Ісусе, я жив, як хотів, і зробив багато 
поганого. Мені прикро за це. Прости мене, будь ласка. Дякую, що Ти 
помер замість мене. Візьми моє життя в Свої руки і допоможи мені 
жити так, як хочеш цього Ти».

Якщо ти зі щирою вірою в серці звернешся до Царя Ісуса, тоді ця 
обітниця з Біблії здійсниться у твоєму житті: «…кожен, хто покличе 
Господнє Ім’я, буде спасений» (посл. до Римлян 10:13).
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     оли Господь Ісус врятує тебе від гріха, тоді почнеться зовсім 
                     нове життя!

* Ти ніколи не залишишся сам. Господь Ісус обіцяє: «Я тебе не покину, 
ані не відступлюся від тебе!» (посл. до Євреїв 13:5). Твій Цар завжди 
перебуває з тобою. Ти можеш говорити з Ним у молитві в будь-який 
час. З плином часу ти все більше й більше пізнаватимеш Його.

* Ісус Христос, твій Цар, допоможе тобі жити так, як хоче Він, за будь-
яких обставин. Ось, які слова записано в Біблії: «Я все можу в Тім, Хто 
мене підкріпляє, – в Ісусі Христі» (посл. до Филип’ян 4:13).

* Якщо ти знову згрішиш, зізнайся в цьому Ісусові. «…Він вірний та 
праведний, щоб гріхи нам простити, та очистити нас від неправди 
всілякої» (1 посл. Івана 1:9).

* Читаючи Біблію, ти більше дізнаєшся про Бога та Його шляхи. Біблія – 
то Божа Книга, тому дуже важливо читати її, вірити та виконувати те, 
що в ній написано.
На наступній сторінці ти дізнаєшся про особливу пропозицію. Це 

допоможе тобі краще зрозуміти те, що Бог каже в Біблії. Запиши у картці 
своє повне ім’я і адресу. Потім виріж картку і надішли її на подану адресу. 
Тоді ти приєднаєшся до клубу «Поштова скринька». І це – безкоштовно! 
Одержавши урок, прочитай його, дай відповіді на питання і надішли 
аркуш з відповідями назад. Потім ти одержиш новий урок. Це дуже 
цікавий спосіб пізнавати біблійні істини.



Так!Я хочу приєднатися до клубу «Поштова скринька».

Виріж картку і надішли на адресу: 
 а/с 1, м. Ірпінь, Київська обл., 08205

Прізвище, ім’я, по батькові

Адреса (вулиця, дім, корпус, квартира):

Область/Місто/Село: Індекс:

Тiльки-но уяви:
пошта 
особисто для тебе!

Ти не лише одержуватимеш 
пошту, але й матимеш 
власну картку учасника 
клубу, персональні нотатки і 

невеличкі подарунки! Це 
– дуже легко! Лише 

приєднайся до 
клубу «Поштова 

скринька» і 
одержуватимеш 

цікаві уроки, 
які навчать тебе 

багатьом істинам з 
Божого Слова, з Біблії! 

Приєднуйся до клубу 
вже сьогодні! 

Дата народження:






