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ІСУС – ГОСПОДЬ І СУБОТІ
(Мт.12:1-12, Лк.14:1-6)

І сказав Він до них: Син Людський Господь і суботі!
Луки 6:5
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ПРАВДИВА ПОБОЖНІСТЬ
В часи земного життя Ісуса Христа у юдеїв особливим днем тижня була субота. В цей день вони не робили жодної роботи, навіть якщо конче треба було допомогти ближньому і виявити до нього милосердя. Вони виставляли свою побожність перед людьми і хизувалися нею. Вони не розуміли, якою є правдива побожність і любов до ближнього, або не хотіли розуміти. Вони також не розуміли як
слід поклонятися Богові. Кожного, хто порушував їхні приписи щодо суботи, вони вважали грішником.
Натомість Ісус завжди виявляв до людей милосердя та любов. Він казав юдеям: «Я милості хочу, а не жертви» (Матвія 12:8). Щоб показати їм, в чому полягає
правдива любов до Бога і ближнього, правдиве пошанування Бога, Ісус нерідко
саме в суботу зцілював хворих і немічних.
Одного разу суботнього дня Ісус завітав на гостину до дому одного з фарисеїв. Скрізь, де був Ісус, за ним пильно наглядали його вороги, щоб звинуватити
Його у богозневазі. Вони слідкували за тим, що Він робить і каже. Того дня до
Ісуса прийшов хворий на водянку чоловік. Хвороба вимучила його і він дуже
страждав. Ісус змилосердився над чоловіком. Не зважаючи на те, що була субота,
Він уздоровив його і відпустив з миром. Радості і щастю чоловіка не було меж!
Однак раділи не всі. Фарисеї були розгнівані. Вони вважали, що Ісус порушив припис щодо суботи і вчинив гріх. Тоді Ісус запитав їх: Якщо б осел або віл
когось із вас в суботу випадково впав у криницю, то ви б залишили його на загибель чи врятували? Звісно ж більшість людей врятували би бідну тварину і витягли її з криниці. Ісус також нагадав фарисеям, як колись, в суботу, Давид, майбутній цар, йшов ланами зі своїми супутниками. Вони були дуже голодні і мало не
загинули. Щоб не вмерти з голоду вони зайшли до храму і спожили жертовний
хліб, якого ніхто не мав права споживати, крім священика. І Бог не покарав за це
ані Давида, ані його товаришів, ані священика. Бог виявив до них милосердя.
Обуреним Його вчинком фарисеям Ісус сказав: Син Людський є Господом і
суботі! Тобто навіть в суботу Господь робить те, що хоче, виявляючи до людей
милосердя і любов. Ми звемося християнами і дотримуємо Божу заповідь щодо
святого дня, яким є для нас неділя. Цей день ми присвячуємо відвідинам церкви,
слуханню і вивченню Божого Слова. В неділю ми не робимо роботу, яку можна
зробити в інший день тижня. Але якщо потрібно, ми готові допомогти своєму
ближньому і за прикладом Ісуса виявити до нього милосердя та любов. З цього
заняття ми також дізналися, що одним із імен Ісуса є ім’я – Син Людський.

НЕДІЛЬНА БІБЛІЙНА ШКОЛА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ГРОМАДА УЛЦ
Пам’ятна скарбничка

Луки 6:31
Як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви.

Господи Ісусе, ти милосердний і милостивий до грішників, до кожного з нас. Ти даєш нам хліб насущний і піклуєшся про наші щоденні потреби. Навчи нас любити Тебе всім серцем і ближнього, як
самих себе. Амінь.

Прочитай питання і дай на них
відповідь:

1. Ким фарисеї вважали тих, хто порушував їхні приписи?
2. Чи цурався Ісус допомогти людям в суботу?
3. Що казали про це фарисеї?
4. Які оповіді про правдиве милосердя розповів Ісус фарисеям?
5. Назвіть Божу заповідь про святий день?
6. Як ми повинні виконувати цю заповідь?
7. Яким днем тижня є святий день для християн нині?
8. Яку роботу ми не повинні робити в святий день?
9. Чи годиться в цей день допомогти ближньому?
10.

Чи лише один день в тижні є днем поклоніння та служіння Богові?
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