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Ісус і багатий юнак
(Мт.19:16-26)

“Ісус же сказав Своїм учням: Поправді кажу вам, що багатому трудно ввійти в
Царство Небесне. Іще вам кажу: Верблюдові легше пройти через голчине вушко,
ніж багатому в Боже Царство ввійти!”

(Матвія 19:23-24)
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До Ісуса приходило багато людей, щоб задати Йому питання, котрі їх турбували.
Якось молодий багатий юнак прийшов до Нього і спитав: “Учителю, що мені потрібно
робити для того, щоб мати вічне життя?”
Цей юнак мав невірне розуміння спасіння і вічного життя. Йому здавалось, що
вічне життя можна заслужити, роблячи багато добрих діл. В той час, Біблія навчає, що
спасіння є Божим дарунком і не залежить від наших власних заслуг. Звертаючись до
Ісуса, юнак назвав Його “Добрим”. У відповідь Господь сказав: “Чого звеш Мене
Добрим? Ніхто не є Добрий, крім Бога Самого... Хочеш знати, як увійти до вічного
життя? Дотримуй Божих заповідей. Чи ти їх знаєш?”
“Які заповіді Ти маєш на увазі?” – запитав юнак.
“Ті, яких навчає Святе Писання” – сказав Ісус. Ось вони: “Не вбивай, не чини
перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво. Шануй батька та матір, і: Люби свого
ближнього, як самого себе”.
Чи міг юнак дійсно досконало дотримувати ці заповіді? Він вважав, що саме так
і робив, тому відповів Ісусові: “Це я виконав все. Я весь час дотримував заповіді ще від
часу мого дитинства.” Юнакові здавалось, що залишилося зробити ще щось, щоб мати
певність отримання вічного життя. Можливо, йому здавалось, що він взагалі не робив
нічого грішного, що не під силу людині? Тому він запитав Ісуса Христа: “Чого ще
бракує мені?”
Те, чого йому дійсно бракувало, була віра в Ісуса Христа, як свого єдиного
Господа і Спасителя від гріхів. Серце юнака було сповнене думок про багатство і
статки. Ісус хотів скерувати його думки до Спасителя. Ісус бачив те, що не бачили
люди – людське серце і те, що було в ньому. Він знав найпотаємніші людські думки.
Ніщо не могло сховатись від Нього. Тому Ісус поглянув з любов’ю на юнака і сказав:
“Тобі досі бракує одної важливої речі для того, щоб увійти до вічного життя. ...Піди,
продай добро своє та й убогим роздай, і матимеш скарб на небі. Потому приходь та й іди
вслід за Мною”. Ці слова дуже засмутили юнака, бо він був дуже заможним. Він
подумав про себе: “Як! Зректися всіх своїх статків? Усього, що я маю? Це неможливо!
Ніколи цього не зроблю!” І тоді пішов геть.
Згодом Ісус сказав Своїм учням: “Поправді кажу вам, що багатому важко увійти
в Царство Небесне. Верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в
Боже Царство ввійти!” Ці слова занепокоїли також і учнів Ісуса Христа. Всі вони
задумались і запитали Христа: “Господи! Хто ж тоді може бути спасенним?”
Ісус відповів: “Це людям неможливе, але можливе Богові, бо немає жодної речі,
яку би Бог не міг зробити”. Ми повинні завжди пам’ятати, що насамперед слід
турбуватися не про земне багатство, а про Слово Боже, побожне життя, віру в
Спасителя, любов до Бога і до ближнього. Все інше Господь нам дасть.
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Матвiя 6:19-20
Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль
та іржа, і де злодії підкопуються й викрадають.
Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх
не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не
крадуть. Бо де скарб твій, там буде й серце твоє!

Пам’ятна скарбничка

Дорогий Небесний Отче, дай мені сили жити святим і побожним
життям, любити Твоє Слово і турбуватися насамперед про те, що є
для мене найважливіше – покладання на Ісуса Христа, як мого
єдиного Господа і Спасителя, котрий помер за мене на хресті і
викупив від влади диявола і гріхів, здобув для мене прощення гріхів,
спасіння і вічне життя. Амінь.

Прочитай питання і дай на них
відповіді:
1. З яким питанням багатий юнак прийшов до Ісуса?

2. Що спочатку Ісус запитав юнака?

3. Скільки є Божих Заповідей? Назви їх.

4. Які з Божих заповідей, згадані Ісусом у біблійному тексті?

5. Чим, на думку юнака, можна заслужити спасіння і вічне життя?

6. Що навчає нас про спасіння Біблія? Прочитай – Ефесян 2:8-9.

7. Про що нам потрібно турбуватися в житті насамперед?
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РОЗФАРБУЙ МАЛЮНКИ

Я знову молюся
До Тебе, Ісусе!
За ласку Твою і
любов.
За маму і тата,
Сестричку і брата
І тих, що Ти нині
знайшов.

