
НІЧНА РОЗМОВА ІСУСА З НИКОДИМОМ 

Євангеліє від Івана 3:1-18 

 

 
 
Серед людей, які повірили Ісусові, щойно Він почав навчати, були не лише прості 

трудівники, але й представники знаті і юдейські начальники. Одним із них був юдей на ім’я 
Никодим. Він належав до релігійної спільноти, учасники якої називали себе фарисеями. 
Никодим став таємним прихильником Ісуса і шукав нагоди зустрітись з Ним віч на віч та більше 
дізнатись про Боже Царство, проповідуване Ним. Одного дня 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 шанобливо назвав Ісуса Вчителем і 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 як і хто може потрапити до Божого Царства.  Незважаючи на 
втому після важкого дня, Ісус уважно вислухав Никодима і сказав: «Поправді, поправді кажу Я 
тобі: Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого Царства” (Ів.3:3). Никодим 
спершу ніяк не міг зрозуміти, що означають слова Ісуса “народитись згори”. Він не міг збагнути, 
як стара людина, подібна до нього може народитись знову? Однак, Ісус говорив не про людське 
народження, коли дитина народжується матір’ю, а про небесне. Він 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). Про 
що йдеться в цих словах?  Про Таїнство Хрищення!  У ньому разом водою присутнє Боже 
Слово і Божа обітниця про прощення гріхів, вічне життя і спасіння. Таким чином, кожна 
охрищена людина ніби народжується ще раз але вже “згори”.  

В іншому місці Євангелія Ісус говорить: “...Пустіть діток, і не бороніть їм приходити до 
Мене, бо Царство Небесне належить таким” (Мт.19:14).  Відповідно до цих слів Боже Царство 
належить дітям, зокрема новонародженим немовлятам.  Біблія навчає, що і дорослі, і діти 
заради їхнього спасіння повинні бути охрищені в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Через 
Таїнство 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.  

Ісус пояснив Никодиму в нам Божий план спасіння людства і таємницю Його приходу на 
землю: “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” (Івана 3:16). 
Цими словами Ісус розповів Никодиму про  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 подарувати вічне життя 
всім, хто вірує в Нього. Дякуймо нашому Спасителеві за Таїнство Хрищення, з допомогою якого 
Він робить нас Своїми дітьми. Дякуймо Йому за виняткову любов до дітей!  
 
ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Як звався чоловік, котрий прийшов до Ісуса ввечері? 

2. Про що він хотів поговорити з Ісусом? 

3. Як він вшанував Ісуса? 

4. Якими іменами ми вшановуємо Ісуса? 

5. Про яке Таїнство казав Ісус, говорячи про «народження згори»? 

6. Що ще присутнє у ньому разом із водою? 

7. Назвіть день вашого Хрищення? Розпитайте про нього батьків? 

8. Де в Писанні Ісус наказує не боронити приводити до Нього дітей? 

9. Кому призначається Таїнство Хрищення, запроваджене Ісусом? 

10. Чому слід охрищувати немовлят? 

11. Які благословення даруються нам Богом у Хрищенні? 

12. Вивчіть напам’ять вірші Матвія 19:14  та  Івана 3:16.   

 


