
                   

ПРИТЧА ПРО ДВОХ СИНІВ  

Матвія 21:28-32 

 

 

 

*** 

Під час Свого земного служіння Ісус постійно закликав грішників до каяття. 

Без каяття немає правдивого християнського життя.  Якщо якась людина думає, що 

вона жодного разу не вчинила нічого поганого перед Богом – вона помиляється.  Їй 

слід краще поміркувати про свої вчинки, слова і думки. Ось чому таким великим 

благословенням для нас є сповідь і відпущення гріхів, яке ми маємо у Христі.  

Справді побожною є та людина, яка розуміє свої помилки перед Богом,  визнає їх, 

щиро кається в них і тримається за Христа, як Свого Спасителя.  

Щоб навчити цього людей, Ісус розповів їм притчу про двох синів. В одного 

батька було двоє синів. Родина мала чимале господарство і треба було важко пра-

цювати, щоб в усьому був лад. Батько докладав багато зусиль. Він порався в полі 

та винограднику, піклувався про свою родину. Він також з малечку залучав до ро-

боти своїх синів. Батько хотів, щоб його сини виросли працьовитими, старанними і 



                   

побожними. Час від часу він просив їх виконати ту чи іншу роботу. Батько очіку-

вав, що сини будуть слухатись його і робитимуть те, що він їм скаже, адже він ба-

жав їм добра. Одного разу батько попросив синів попрацювати у винограднику.   

Ви любите виноград? У нього такі смачні, солодкі плоди! Та чи знаєте ви скі-

льки потрібно докласти зусиль, щоб ці плоди виросли? Треба цілий рік працювати і 

доглядати виноград, підрізати його, підкопувати, підживлювати, поливати. Це важ-

ка праця, але при кінці ви отримаєте винагороду у вигляді чудових грон солодкого 

винограду!  Спершу батько покликав одного сина і попросив його виконати роботу 

у винограднику. Син без вагання погодився і пообіцяв зробити все, що батько про-

сив. Але в нього й на думці не було йти працювати. Він схитрував. Він думав, що 

згодом батько забуде про своє прохання і все минеться. Однак батько, побачив, що 

роботу не виконано і засмутився. Тоді він звернувся до другого сина за допомогою. 

Йому дуже не хотілося виконувати батьків наказ.  Він відверто сказав батькові, що 

не робитиме цього. Звісно, він також засмутив свого батька, який щоденно піклу-

вався про нього. Минув якийсь час і він зрозумів, що вчинив погано, виявив невдя-

чність і непослух. Він прийшов до батька, попросив у нього вибачення, а потім ви-

конав батькове прохання.  Він вчинив добре.  

Отож цією притчею Ісус навчає нас шанувати Божу заповідь щодо батьків, 

бути слухняними своїми батькам і слухатися їх. Він також вчить нас визнавати свої 

помилки і каятися в них, бо це добре в Божих очах і приносить Богові радість і вті-

ху.   

МОЛИТВА 

Дорогий Господи Ісусе, дякую Тобі за моїх батьків. Вони щоденно 

піклуються про мене і бажають мені добра. Я не завжди слухняний і 

слухаюся їх. Я визнаю це і каюся. Прошу Тебе – допоможи мені бути 

побожною дитиною і робити те, що добре в Твоїх очах. Амінь. 
 

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. До чого закликав Ісус людей під час Свого служіння? 

2. Чи правдивий той, хто думає, що не вчинив нічого поганого? 

3. Чи здатні ми досконало виконувати Божі заповіді? 

4. Хто виконав досконало їх замість нас? 

5. Чим для нас є сповідь і відпущення гріхів?   

6. З яким проханням батько звернувся до синів? 

7. Як виконав батькове прохання перший син?  

8. Як виконав його другий син? 

9. Котрий з синів вчинив побожно? 

10. Назвіть Божу заповідь про пошанування батьків? 

11. В яких книгах Біблії містяться Божі заповіді?  

12. Вивчіть напам’ять вірш з Біблії: «Шануй свого батька та матір 

свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає 

тобі!» (Вихід 20:12). 

 


