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Перше чудо Ісуса Христа
(Ів.2:1-11)

“А мати Його до слуг каже: Зробіть усе те, що Він вам скаже! Ісус каже до слуг:
Наповніть водою посудини. І їх поналивали вщерть. І Він каже до них: Тепер
зачерпніть, і занесіть до весільного старости. І занесли”.
Івана 2:1-5,7,8

Ісус перетворює воду на вино
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На початку Свого служіння Ісус Христос разом з учнями ходив
Юдейським краєм і проголошував людям Добру звістку про спасіння. Якось Ісуса
з учнями і Його матір запросили на весілля у містечко, яке називалося Канна
Галілейська. В ті часи весілля інколи святкували тиждень. Потрібно було
приготувати багато їжі і пиття, в тому числі вина. Сталося так, що на цьому
весіллі одного дня виявилось, що закінчилось вино. Звичайно, люди знали міру і
не зловживали вином, однак гостей було дуже багато і всіх потрібно було
почастувати добрим вином.
Мати Ісуса помітила, що бракує вина і сказала Йому про це, знаючи, що
тільки Він може допомогти.
Вислухавши матір, Ісус промовив: “Що ти хочеш, жінко, щоб Я зробив?
Не прийшла ще година Моя!” Ісус знав, що за волею небесного Отця, Він
чинитиме чуда і через них багато людей повірять в Нього. Але на все був
призначений Богом певний час. Звичайно, Ісус знав, коли той час повинен був
настати.
І ось час першого чуда Христового припав саме на день весілля у Канні
Галілейській. Його мати завжди зберігала у своїм серці все, що їй було об’явлено
про Ісуса. Її побожність виявилася у кількох словах, котрі вона промовила до
слуг, котрі допомагали подавати весільним гостям їжу і пиття. Вона послала слуг
до Ісуса і сказала їм: “Зробіть усе те, що Він вам скаже!” Важливі і знамениті
слова, котрі також звернені і до нас нині: “Робімо те, що каже нам Ісус Христос!
Слухаймось Його голосу! Слухаймо Його Слова, Його Доброї звістки про
спасіння в усьому, що робимо і думаємо!” Це – Божа воля.
Ісус наказав слугам наповнити джерельною водою шість великих глеків,
по два-три відра кожен. Коли глеки були наповнені, Він сказав, щоб наповнили
менші глеки і віднесли до весільного старости. Весільний староста, за звичаєм,
мав пробувати все сам, перед тим, як його подавали гостям. “Як весільний же
староста скуштував воду, що сталась вином, а він не знав, звідки воно, знали ж
слуги, що води наливали, то староста кличе тоді молодого та й каже йому: Кожна
людина подає перше добре вино, а як понапиваються, тоді гірше; а ти добре вино
аж на досі зберіг...” (Ів.2:9-10). Молодий сам не знав, що відповісти на це, аж
допоки слуги не розказали йому, як Ісус чудесним чином перетворив воду на
вино.
“Такий початок чудам зробив Ісус у Кані Галілейській, і виявив славу
Свою. І ввірували в Нього учні Його”. (Ів.2:11). Цим першим чудом Ісус виявив
Себе людям Тим, Хто має владу над природою, Кому під силу робити те, на що не
здатна проста людина, Кому підкоряються небо і земля і все, що в них.

Недільна Біблійна Школа
Тернопільська громада УЛЦ

Завдання 1
Дай відповіді на питання і обведи правильну відповідь кружечком:
1. Як називалося місто, в котрому сталося перше Ісусове чудо?
• Віфанія
• Єрусалим
• Канна Галілейська
2. Що сказала Ісусова мати слугам, коли не стало вина?
• Щоб вони слухались її
• Щоб вони пішли і купили ще вина
• Щоб вони слухались тільки того, що скаже Ісус
3. Ісус перетворив воду на вино тому, що хотів:
• Виявити Свою славу як Сина Божого відповідно до волі небесного
Отця
• Похвалитись перед людьми
• Послухатися матір
4. Який висновок для себе ми повинні робити зі слів матері Ісуса “Зробіть усе
те, що Він скаже”?
• Все у житті робити все так, як каже Ісус Христос у Своєму Слові
(дивись, що каже Отець: Мт.17:5)
• Завжди робити так як хочемо самі
• Слухатись порад інших людей більше, ніж слів Ісуса (прочитай Дії
5:29)

Матвiя 17:5
Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав.
Його слухайтеся!
До ефесян 3:20
Бог може зробити значно більш над усе, чого
просимо або думаємо...

Пам’ятна скарбничка
1-е Тимофiю 2:5
5 Один бо є Бог, і один Посередник між Богом та
людьми, людина Христос Ісус...
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Господня молитва
Господня молитва – це найкраща молитва, тому що нею навчив нас молитися сам Господь Ісус
Христос. Знаходимо її у Святих Євангеліях від Матвія (Матвія 6:9-13) та від Луки (Луки 11:24). Господня молитва дає нам зразок того, як ми повинні молитися Богові.
“Отче наш, щo єcи на небecax! Нехай святиться Ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш нacyщний дай нам сьогодні. І
прости нам пpoвини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у cпoкycy,
але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки віків! Амінь“
(Матвія 6:13)

П’ЯТЕ ПРОХАННЯ
І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
Що це означає?
Ми молимося в цьому проханні, щоб наш Небесний Отець не дивився на наші гріхи, і не
відкидав через них нашої молитви, бо ми не варті, і не заслуговуємо нічого з того, що просимо в
Нього; але щоб Він завжди давав нам все це зі Своєї милості, бо ми щоденно так багато
грішимо, і, отже, не заслуговуємо нічого, окрім покарання. Тож, так само як небесний Отець
прощає нам і ми також хочемо від щирого серця прощати та охоче чинити добро тим, хто
грішить проти нас.

Завдання 2
Обведи кружечком слова, які пояснюють, як потрібно жити християнам, славити
Господа і дякувати Йому за все, що Він робить для нас:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ходити до церкви
Приносити один одному подарунки
Сваритися з друзями і гніватися
Вживати погані слова
Слухати, читати і вивчати Боже Слово
Сперечатися з батьками і старшими
Дякувати за все Богові в молитві через Ісуса Христа
Обманювати
Завжди пробачати іншим людям
Ніколи не забувати того поганого, що нам хтось зробив
Жити так, як хочеться нам і робити все, що заманеться
Жити згідно 10-ти Божих Заповідей

