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Після того, як воскреслий Ісус об’явився Своїм учням, в їхніх серцях завдяки Святому 
Духові Утішителеві утвердилося палке бажання звіщати світові послання про Ісуса Христа 
– Викупителя і Спасителя людей від їхніх гріхів. Перед Своїм розп’яттям, Ісус сказав, що 
Його Євангеліє буде ширитися цілим світом. Згодом це почало звершуватись завдяки 
проповідуванню Євангелія учнями Ісуса. Одним із них був апостол на ім’я Пилип (гр. 
Φίλιππος, що любить коней). 

Якось дорогою від Єрусалиму до Гази їхав возом заможний чоловік з Ефіопії. При 
дворі ефіопської цариці Кондаки він виконував обов’язки наглядача над усіма 
царськими скарбами. Що ж цей чоловік робив у Палестині? Він прибув сюди, щоб 
відвідати Єрусалимський храм, який був відомий далеко за межами Палестини, і 
вклонитися Богові. Вертаючись з Єрусалиму, він дорогою читав Святе Писання. 
Вочевидь, він придбав його в Єрусалимі. Біблійна книга, яку він досліджував, звалась 
«Книгою пророка Ісаї». Це одна з улюблених книг багатьох християн усіх часів. У ній 



містяться численні пророцтва про Божого Сина, про Його земне життя та служіння щодо 
нашого спасіння.  

Втім, ефіопський вельможа, читаючи Писання, не розумів, про що і про кого воно 
навчає. Йому потрібен був хтось, хто б розтлумачив йому цей біблійний текст. Біблія 
говорить, що той, кого Бог навчив розуміти Писання, повинен ділитися знаннями з 
іншими людьми. В церкві Святе Писання нас вчать розуміти священник і вчитель 
Недільної школи, а вдома – наші батьки, яких було навчено в церкві. Ефіопського 
вельможу до цього часу не було кому навчити. Але Бог добре знав про його духовні 
потреби. Милосердний Господь знає усі наші потреби і вчить нас молитися про 
найважливіше.  

Щоб допомогти вельможі пізнати прочитане, Бог послав йому апостола Пилипа, 
який опинився біля повозу вельможі саме в той час, як той читав книгу пророка Ісаї. 
Пилип спитав чоловіка, чи той розуміє, про що йдеться у цьому тексті. У відповідь 
вельможа промовив, що він би дуже хотів знати, про що каже пророк, але нема кому 
пояснити це йому. Тоді Пилип запропонував вельможі свою поміч. Той зрадів і почав 
благати Пилипа сісти поруч із ним і навчити його розуміти прочитане. У біблійному тексті 
мова йшла про жертовне служіння Господа Ісуса Христа, Його страждання і смерть 
заради нас, заради прощення наших гріхів і нашого спасіння. То був текст із 53 розділу 
книги пророка Ісаї.  Пилип розтлумачив вельможі, про кого говорить пророк, розповів 
йому про Ісуса, про запроваджене Ним Таїнство Святого Хрищення, завдяки якому люди 
можуть увійти до Царства небесного. Святий Дух через звіщене Слово створив у серці 
вельможі віру і той забажав якнайшвидше охриститись. Неподалік дороги була вода. 
Пилип спитав ефіопського вельможу чи той вірить в Ісуса, як Сина Божого, свого єдиного 
Господа і Спасителя. Той ствердно відповів, що вірить. Вони зійшли з воза і Пилип 
охристив вельможу.  Охристившись, чоловік неймовірно радів і тішився, що став 
дитиною Божою.  Через Хрищення Господь подарував йому прощення гріхів, життя і 
спасіння. Ці благословення має завдяки Хрищенню кожен із нас – цінуймо їх і дякуймо 
за них Богові. Розповідаймо іншим про Христа Спасителя, як це робили учні Ісуса.  
Пам’ятаймо, що віра в Христа дається Богом через слухання Божого Слова!   

 
ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 
1. До чого спонукав учнів Ісуса Святий Дух після Його воскресіння? 
2. Звідкіля їхав ефіопський вельможа?  
3. Яку книгу Святого Писання він читав дорогою? Якої допомоги він потребував? 
4. Кого послав Бог в поміч вельможі? 
5. Про що він благав Пилипа? 
6. Як Пилип пояснив вельможі текст із книги пророка Ісаї? 
7. Хто допомагає нам розуміти Біблію? 
8. Як Бог створює в нашому серці віру? (через Боже Слово).  
9. Які благословення містяться у Таїнстві Святого Хрищення? 
10. Якими словами вельможа висловив сповідання своєї віри в Ісуса?  
11. Яке велике доручення дав нам Ісус? (Матвія 28:18-20).   

 


