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Урок 11
Нічна розмова Ісуса з Никодимом
(Ів.3:1-18)

“Ісус відповів і до нього сказав: Поправді, поправді кажу Я тобі: Коли хто не
народиться згори, то не може побачити Божого Царства.”
(Івана 3:1-3)
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Ісус і Никодим
Побачивши чуда, які чинив Ісус Христос на початку Свого земного служіння, в
Нього повірили багато людей, серед котрих були не лише прості люди, а також
начальники юдейські. Одним з них був юдей на ім’я Никодим. Він належав до тих, що
називали себе фарисеями. Никодим шукав нагоди особисто зустрітись з Ісусом Христом
і більше дізнатись про Боже Царство, проповідуване Ним. Якось надвечір він прийшов
до дому, в котрому на той час перебував Ісус і попросив Його про розмову, кажучи:
“...Учителю, знаємо ми, що прийшов Ти від Бога, як Учитель, бо не може ніхто таких
чуд учинити, які чиниш Ти, коли Бог із ним не буде” (Ів.3:2). Цими словами Никодим
підтвердив, що все, що робив Ісус, було зроблено з волі небесного Отця і що Він – Син
Божий.
Як кожна віруюча людина, Никодим хотів більше дізнатись про Боже Царство і
про те, як і хто може потрапити до нього.
“Ісус відповів і до нього сказав: Поправді, поправді кажу Я тобі: Коли хто не
народиться згори, то не може побачити Божого Царства” (Ів.3:3). Никодим не міг
зрозуміти, що означають слова Господа “народитись згори”, і як стара людина, подібна
до нього може народитись знову? Однак, Ісус говорив йому не про людське народження,
коли дитина народжується матір’ю, а про небесне. Він знову пояснив Никодиму, що
означають слова “народитись згори”: “Поправді, поправді кажу Я тобі: Коли хто не
родиться з води й Духа, той не може ввійти в Царство Боже. Що вродилося з тіла є тіло,
що ж уродилося з Духа є дух. Не дивуйся тому, що сказав Я тобі: Вам необхідно
родитись згори.” (Ів.3:5-7). Тобто Ісус говорив про Таїнство Хрищення, коли з разом
водою присутнє Боже Слово і Його обітниця про прощення гріхів, вічне життя і
спасіння. Охрищена людина ніби народжується ще раз але вже “згори”. Ісус також
сказав: “...Пустіть діток, і не бороніть їм приходити до Мене, бо Царство Небесне
належить таким” (Мт.19:16). Отже, згідно Ісусових слів, Боже Царство належить також і
діткам, тому і дорослі, і малі діти повинні бути охрищені в ім’я Отця, і Сина, і Святого
Духа. Через Хрищення Святий Дух приводить нас до віри і робить Божими дітьми,
змінює людське серце. І хоч людина не може бачити Святого Духа, ми, однак, можемо
спостерігати за результатами Його праці – коли бачимо довкола себе людей, серця
котрих змінені роботою Святого Духа, який приходить з Божим Словом, і тоді людина з
невіруючої стає віруючою.
Далі Ісус пояснив Никодиму Божий план спасіння людства і таємницю Його
приходу на землю: “І, як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути й
Син Людський, щоб кожен, хто вірує в Нього, мав вічне життя. Так бо Бог полюбив світ,
що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав
життя вічне” (Ів3:13-16). Цими словами Христос пояснював Никодиму незміренну Божу
любов до гріховного людства, а також те, що повинно статись при кінці Його земного
служіння – Він має бути розіп’ятий і померти за гріхи всього людства, щоби викупити
його від влади гріха, диявола і смерті, і так подарувати вічне життя всім, хто вірує в
Нього.
Отже з любові до нас “...Бог не послав Свого Сина на світ, щоб Він світ засудив,
але щоб через Нього світ спасся. Хто вірує в Нього, не буде засуджений; хто ж не вірує,
той вже засуджений, що не повірив в Ім'я Однородженого Сина Божого” (Ів.3:17-18).
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Завдання 1
Дай відповіді на питання і обведи правильну відповідь кружечком:
1. Хто прийшов до Ісуса Христа однієї ночі?
• Пастух, якого звали Симеон
• Цілитель
• Юдейський начальник Никодим, фарисей
2. Чому Никодим повірив, що Ісус був посланим від Бога?
• Тому що Ісус зовні був схожим на Бога
• Тому що Ісус жив у царському палаці
• Тому що Ісус чинив такі чуда і зцілення, котрі були під силу тільки
Тому, Хто прийшов від Бога
3. Ісус сказав Никодиму, що увійти до Божого Царства можна тільки тоді,
коли він:
• знову стане малою дитиною
• Народиться згори від води і Святого Духа
• Помре
4. Яку віру дає нам Хрищення в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа?
• Що ми через Хрищення робимось Божими дітьми і належимо до
Божої сім’ї, а Бог є нашим небесним Отцем
• Що ми перестаємо бути тілом, і стаємось духом
• Що ми знаємо щось таке, чого не знають інші
5. Який план спасіння людства приготував для всіх нас люблячий небесний
Отець, піславши у світ Свого Сина, котрий помер за нас?
• Що тепер ми маємо безтурботне і щасливе життя
• Що ми можемо увійти до Божого Царства, якщо робитимемо багато
добрих діл
• Що тільки той, хто вірує в Ісуса Христа, як Свого єдиного Господа і
Спасителя, має спасіння і вічне життя

Iвана 3:3
Коли хто не народиться згори, то не може
побачити Божого Царства.

Пам’ятна скарбничка

Iвана 3:16
Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого
Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього,
не загинув, але мав життя вічне.
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Господня молитва
Господня молитва – це найкраща молитва, тому що нею навчив нас молитися сам Господь Ісус
Христос. Знаходимо її у Святих Євангеліях від Матвія (Матвія 6:9-13) та від Луки (Луки 11:24). Господня молитва дає нам зразок того, як ми повинні молитися Богові.
“Отче наш, щo єcи на небecax! Нехай святиться Ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш нacyщний дай нам сьогодні. І
прости нам пpoвини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у cпoкycy,
але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки віків! Амінь“
(Матвія 6:13)

ЧЕТВЕРТЕ ПРОХАННЯ
Хліб наш насущний дай нам сьогодні.
Що це означає?
Бог, звичайно, дає насущний хліб всім людям – в тому числі і злим – незалежно від наших
прохань. Але тут ми молимося, щоб Він привів нас до цінування цього, і навчив отримувати
насущний хліб з вдячністю.
Що таке насущний хліб?
Насущний хліб – це все, що стосується наших щоденних потреб, як от: їжа, пиття, одяг, взуття,
дім, подвір’я, земля, худоба, гроші, майно, побожний чоловік чи дружина, побожні діти,
побожні робітники, побожні керівники, добрий уряд, сприятлива погода, мир, здоров’я, освіта,
повага, вірні друзі, чесні сусіди, тощо.

Завдання 2
Проведи стрілочки від слів у лівому стовпчику до тих слів у правому, які мають
однакове з ними значення:

Святий Дух
Син Людський

* Померти за нас на хресті
* Святе Таїнство, яке робить
нас Божими дітьми і членами
Божого Царства

Никодим

* Приводить людей до віри в
Бога
* Ісус Христос
* Бути охрищеним
* Юдейський начальник

Хрищення
Бути піднесеним догори (Ісус)
Народитися згори

