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Воскресіння Лазаря
(Івана 11:1-54)

“І, промовивши це, Він скричав гучним голосом: Лазарю, вийди сюди! І вийшов
померлий, по руках і ногах обв'язаний пасами. ”

Івана 11:43-44
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Ісус воскрешає померлого Лазаря
Серед Ісусових друзів були сестри Марія і Марта та їхній брат Лазар. Вони жили в поселенні, яке
називалось Віфанія. Ісус любив бувати в їхньому домі. Якось Лазар дуже захворів. Сестри лікували хворого, але йому ставало дедалі гірше. Тоді вони вирішили послати когось до Ісуса, щоб Він допоміг Лазарю. Коли Ісус вислухав посланця від сестер, Він промовив: «Не на смерть ця недуга, а на Божу славу,
щоб Син Божий прославився нею». Лише через два дні Ісус почав збиратися в дорогу. На той час Лазар
вже помер. Учні Ісуса застерігали Його не йти до Віфанії, бо нещодавно там Його хотіли побити камінням. Тоді Він відповів учням: «Друг наш Лазар заснув, та піду розбудити Його. А учні сказали Йому: Як
заснув, то він, Господи, видужає. Тоді просто сказав їм Ісус: Умер Лазар». Тут смерть людини порівнюється зі сном, з котрого збудить Господь, воскрешаючи того, хто вірує в Нього. Так каже Біблія.
Далі Ісус промовив до учнів: «Добре, що Я не був, як Лазар помер. Його смерть дасть Мені нагоду зміцнити вашу віру в Мене, як в обіцяного Месію, Сина Божого». Невдовзі Ісус з учнями пішли до
дому Марії та Марти. Тоді люди, головним чином, ходили пішки, тому подорож була довгою. Прийшовши до Віфанії, Ісус дізнався, що минуло вже чотири дні з дня смерті Лазаря. В домі Марії і Марти зібралося багато людей. Вони втішали розбитих горем сестер, які дуже любили свого брата і сумували за
ним. В ті часи у тій місцевості померли часто ховали в печерах, видовбаних у скелі. Покійного намащували пахучою оливою і пеленали з голови до ніг.
«Марта, почувши, що надходить Ісус, побігла зустріти Його, Марія ж удома сиділа. І Марта сказала Ісусові: Коли б, Господи, був Ти отут, то не вмер би мій брат... Та й тепер, знаю я, що чого тільки в
Бога попросиш, то дасть Тобі Бог!» В словах Марти ми бачимо велику віру і покладання на Бога. Вона
знає, що Господь може зробити все, для Нього немає неможливої жодної речі на світі. «Промовляє до
неї Ісус: Воскресне твій брат!». Марта вірила, що її брат одного дня воскресне, так навчав Ісус. Однак
вона думала, що це станеться колись, в майбутньому, а не тепер. Ісус промовив до неї: «Я воскресіння й
життя. Хто вірує в Мене, хоч і вмре, буде жити». Цим Він запевнив Марту, що кожен, хто вірує в Нього,
як свого Господа і Спасителя, житиме вічно. Марта засвідчила свою віру в Ісуса, кажучи: «Так, Господи!
Я вірую, що Ти Христос, Син Божий…».
Згодом Марта повернулася додому і покликала свою сестру Марію. Вони обидві побігли до того
місця, де був Ісус. Юдеї ж, які були в їхньому домі, подумали, що вони пішли до гробу оплакувати
свого брата. Прийшовши до Ісуса, сестри впали йому до ніг і залилися сльозами. Ісус сам дуже
розчулився з того і заплакав. Це свідчить про Нього, як про Того, хто є одночасно правдивим Богом і
правдивою Людиною. Побачивши Ісусові сльози, юдеї казали: «Він так любив Лазаря! Чому ж тоді не
вчинив так, щоб Лазар не помер?».
Підійшовши до гробу Лазаря, Ісус звелів відкотити великий камінь, яким був закритий вхід.
Марта з сумом сповістила Ісусові, що минуло вже чотири дні, як Лазар помер. Тоді Ісус сказав їй: «Чи
тобі не казав Я, що як будеш ти вірувати, славу Божу побачиш?». Далі Він звів Свої очі догори і сказав:
«Отче, дяку приношу Тобі, що Мене Ти почув. …Я знаю, що Ти завжди почуєш Мене, але ради народу,
що довкола стоїть, Я сказав, щоб увірували, що послав Ти Мене». Потім Він голосно промовив:
«Лазарю, вийди сюди!». «І вийшов померлий, по руках і ногах обв'язаний пасами, а обличчя у нього
було перев'язане хусткою... Ісус каже до них: Розв'яжіть його та й пустіть, щоб ходив...».
Це чудо так вразило юдеїв, що посходилися до Марії, і бачили те, що Він учинив, що багато з
них ввірували в Ісуса. Нічого подібного вони ніколи не бачили! Але раділи і дивувалися не всі. Вороги
Ісуса ще більше розізлилися на Нього. «Від того дня вони змовилися, щоб убити Його. І тому не ходив
більше Ісус між юдеями явно, але звідти вдавсь до околиць поближче пустині, до міста, що зветься
Єфрем, і тут залишався з Своїми учнями».
Чудо воскресіння Лазаря ще раз засвідчило, що Ісус є Син Божий, обіцяний Месія, який прийшов
на землю, щоб спасти грішників. Так само як Марта, ми сповідаємо свою віру в Нього щоразу, коли
промовляємо у Символі віри:«Вірую в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого Єдинородного, від
Отця родженого перше всіх віків,- Світло від Світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого не
створеного, одноістотного з Отцем, через Котрого все сталося…». Ми віримо словам Ісуса про те, що
кожен, хто покладається на Нього, має вічне життя. В Його ім’я ми звертаємося до небесного Отця,
котрий чує нас і відповідає на нашу молитву.
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Пам’ятна скарбничка
Івана 3:16-18
Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув,
але мав життя вічне. Бо 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.

Дорогий Господи, дай нам повсякчас і без жодного сумніву вірити в Твого Сина, а
нашого єдиного Господа і Спасителя Ісуса Христа і покладатися на Нього. В Його
ім’я ми звертаємося до Тебе і просимо: «Покріпи нашу віру і дай сили нам робити
те, що добре в Твоїх очах і приносить Тобі радість і втіху». Амінь.

Прочитай питання і дай на них відповіді:
1. Як називалося поселення, в котрому жили Марія, Марта і Лазар?
2. Що відповів Ісус, почувши звістку про Лазаря?
3. Про що застерігали Ісуса учні, коли Він вирішив збиратися в дорогу?
4. З чим Біблія порівнює смерть людини?
5. Скільки днів минуло, як вмер Лазар, коли прийшов Ісус?
6. Якими словами Марта висловила свою віру в Ісуса?
7. Про що свідчать Ісусові сльози?
8. Що сказав Ісус перед воскресінням Лазаря?
9. Як вплинуло воскресіння Лазаря на багатьох юдеїв?
10. Що замислили вороги Ісуса?
11. В що ми віримо, покладаючись на Ісуса і Його слова про вічне життя?
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Прочитайте Дії 5:17-33. Розфарбуйте
малюнок різним кольором за символами і
дізнаєтесь, хто звільнив в’язнів.

