
ІСУС НАВЧАЄ НАС ПРОЩАТИ 
Євангеліє від Матвія 18:21-35 

Уривок для вивчення напам’ять: «Прощайте, то простять і вам...» (Луки 6:37) 

Мета уроку: Прощаймо іншим, як Ісус прощає нам наші гріхи.  

 
 

Якось Ісус розмовляв зі Своїми  учнями про прощення. Він хотів, щоб вони знали, що 

треба прощати іншим людям, тому що Господь милостиво прощає нам наші гріхи.  



У молитві, якої Він їх навчив, були слова, які стосуються прощення:  «Прости нам 

провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим”. Апостол Петро уважно слухав 

Ісуса. Він знав, що він не завжди прощав провини тим, хто скоїв йому лихе. Отож він 

хотів дізнатись  якомога більше про прощення,  тому він запитав Ісуса: “Господи, якщо 

хтось згрішить проти мене, скільки разів я повинен йому прощати? Чи до семи разів?” 

Ісус розумів, що Петру важко дається прощати іншим, тому Він відповів йому: “Не 

кажу тобі до семи разів, а аж до семидесяти разів по сім!”. Почувши ці слова, Петро 

дуже здивувався. Він думав, що навіть сім разів прощати – це вже дуже багато. Але 

сімдесят разів по сім – це вже занадто! Це неможливо!  Ісусові були відомі ці думки 

Петра. Відповідаючи йому, Він мав на увазі, що не потрібно рахувати,  як часто ми 

прощаємо іншим людям, а просто прощати їм знову і знову. Ісус також хотів, щоб Його 

учні знали як саме слід прощати. Тому Він розповів їм таку притчу: «В одного царя 

було багато рабів, які заборгували йому певну суму грошей. Один із них заборгував 

цареві дуже багато.  Цар наказав слугам: “Приведіть цього чоловіка до мене, він 

повинен негайно повернути мені борг”. Невдовзі боржник стояв перед царем і був дуже 

наляканий! Коли цар дізнався, що в боржника немає грошей, він сказав: “Схопіть його і 

продайте як раба. Потім заберіть усе, що в нього є, продайте і принесіть мені гроші”.  

Нажаханий боржник впав на коліна перед царем і почав благати: “Царю, зачекай трохи 

і я поверну тобі все сповна!” Цар знав, що раб ніколи не зможе віддати йому таку 

велику суму, проте змилосердився і пожалів його.  Він сказав: «Гаразд, я вибачу тобі 

увесь борг. Іди, ти мені більше нічого не винен.” Слуга не вірив своїм вухам! Його 

радості не було меж. Він безперестанку дякував царю.  Дорогою додому він зустрів 

свого знайомого, який заборгував йому певну суму – зовсім небагато, набагато менше, 

ніж він сам заборгував цареві. Проте слуга забув про те, як добре до нього поставився 

цар кілька хвилин тому. Він схопив свого боржника і почав вимагати: “Поверни 

негайно мені борг?” Бідний чоловік злякався і відповів: “Дай мені трохи часу і я 

поверну тобі гроші”, – благав він. Проте розлючений слуга не хотів чекати, він кинув 

чоловіка у темну і холодну в’язницю і сказав: “Будеш тут, допоки не сплатиш мені 

борг”. Коли цар почув про те, що сталося, він дуже  розгнівався,  наказав негайно 

привести нього немилосердного слугу і сказав йому: “Рабе лукавий! Я милостиво 

пробачив тобі величезний борг, а ти не захотів помилувати свого товариша, який 

заборгував тобі зовсім мало. Отож ти сам підеш до в’язниці і будеш там допоки не 

віддаси мені ввесь борг”. Завершуючи притчу, Ісус промовив до учнів: “Пам’ятайте, 

Бог не простить вам, якщо ви не простите іншим”. Спаситель вчить нас не робити 

прикрощів іншим людям, а якщо це сталося – визнавати свою провину і просити в них 

вибачення. Ми також повинні жалкувати за свої гріхи і каятися в них, просити Бога про 

прощення. В оповіді Ісуса цар – це Бог, який милостиво прощає нам гріхи і очікує того 

ж від нас. Ісус віддав життя за нас і наші гріхи.  Живімо побожно і праведно, не 

грішімо.  Дякуймо Богові за терпіння до нас, милосердя і ласку.  

 

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. В яких рядках молитви «Отче наш» Ісус навчає нас про прощення? 

2. Що думав апостол Петро про прощення? 

3. Що відповів Петрові Ісус? 

4. Перекажіть оповідь Ісуса про немилосердного слугу. 

5. Як повівся з божником цар? 

6. Як повівся боржник зі своїм приятелем? 

7. Чого вчить нас Ісус у цій притчі? 

8. Скільки разів ми повинні прощати іншим? 


