
ПРО КАЯТТЯ І ПРОЩЕННЯ 

Луки 15:1-10, 1 Івана 1:8-10 

 

 



Дорогі діти, чи подобаються вам люди, котрі чинять погано і ніколи не перепрошують тих, 

кого образили й не вибачаються? Гадаю, що ні. Господу це також не подобається. Однак такі 

люди є. Вони вважають, що можна легко завдати комусь прикрощів і не каятись у скоєному. 

Є також інші люди – котрі помилково вважають, що вони ніколи не грішать і не мають за що 

каятись. Таке трапляється через те, що вони не читають Біблії, не знають якою є природний 

стан кожної людини після народження. А він такий: кожна людина приходить на світ 

грішною, відтак грішить і потребує Спасителя, яким є Син Божий Ісус Христос. Лише Він 

може цілковито змінити нас і шлях нашого мислення, спонукати нас подивитись на речі 

іншими очима, визнати свій гріх і покаятись у нім.  

Ви знаєте, що Бог дав людям 10 Заповідей. Поклавши руку на серце, скажіть, чи ви завжди 

належно виконували кожну Заповідь? Чи ніколи і за жодних обставин не порушили бодай 

одну з них? Чи спроможна людина взагалі досконало виконати всі заповіді? Отож, якщо ми 

будемо чесні та відверті, то мусимо визнати, що ми таки порушили ту чи іншу заповідь і 

згрішили, завинили перед Богом, справедливо заслужили на Його гнів і покарання. Якби Бог 

справедливо карав нас за наші гріхи, ми б не зосталися живими, жодна людина не могла б 

залишитися при житті. Але Бог є нашим Творцем і Небесним Отцем, котрий любить нас і 

хоче напровадити нас на добре. Знаючи про нашу неспроможність щодо досконалого 

дотримання Заповідей, Отець послав на землю Свого Сина, який виконав їх за нас і замість 

нас, віддав за нас і наші гріхи Своє житті і здобув для нас Божу ласку у вигляді прощення 

гріхів.  

Біблія говорить, що Бог і всі ангели Божі на небі радіють і тішаться, коли бодай один 

грішник зізнається у своєї гріхах і кається! Якщо людина може чинити зле, то вона так само 

може і повинна зізнаватись у цьому і каятись, чи не так? Натомість часто стається 

протилежне – людина грішить легко, а каятись у скоєному не хоче. Так не повинно бути. 

Каяття і сповідь є для кожного з нас великим Божим благословінням! Оскільки ми через 

свою недосконалість грішимо, інколи ненавмисно, то Бог милостиво запрошує нас до 

сповіді, до визнання гріхів, після чого так само милостиво заради Христа проголошує нас 

прощення наших провин. Це не означає, що ми повинні легко грішити, ні. Ми повинні 

молитися і намагатися не грішити, так коли це все ж стається – каятися і просити у Бога 

прощення. Так само ми повинні каятися перед своїми ближніми, якщо завдали їм прикрощів, 

перепрошувати їх. Якщо у вас є друзі, які чинять зле і не каються, скажіть їм про Христа 

Спасителя, який чекає на їхнє каяття і хоче пробачити їм гріхи.  Визнавайте свої провини 

перед Богом та один перед Богом. Пам’ятайте, що Бог радіє, коли грішник визнає провину і 

кається! Саме такому грішнику Бог милостиво прощає гріхи і радіє за нього! 

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Чи є у вас друзі та приятелі, які роблять зле і не каються у цьому? 

2. Чи ви самі не робите часом подібним чином? 

3. Чи є в Божих очах доброю та річ, коли грішник коїть зле і не кається? 

4. Чи може людина досконало дотримувати Божі Заповіді? 

5. Повторіть напам’ять 10 Божих Заповідей? 

6. Поміркуйте які з Заповідей ви порушили останнім часом? 

7. Хто виконав 10 Заповідей досконало і зробив це замість нас і для нас? 

8. Що дарує Бог грішникові, який кається? 

9. Чи може бути християнське життя без сповіді і каяття? 

10. Що нам слід казати друзям, які чинять зле і не каються? 


