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І повірив той слову, що до нього промовив Ісус, і пішов.
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ТЕРНОПІЛЬСЬКА ГРОМАДА УЛЦ
ВІРМО ІСУСОВОМУ СЛОВУ
Ісус розпочав своє служіння на батьківщині. Тут Він жив зі своїми земними батьками – Йосипом та Марією. Тут був Його дім. Багато земляків знали Його змалечку і не
вважали, що Він є Сином Божим, обіцяним пророками Спасителем грішників. Тому,
щойно Він почав навчати людей і казати про Себе – багатьом це не сподобалось, не зважаючи на те, що Він навчав краще за всіх вчителів і говорив людям Божу правду про
спасіння грішників і Царство Боже.
Отож Ісус залишив Свою батьківщину і пішов у сусідні з нею землі. Там багато
людей потребували Його навчання і допомоги. Слава про Ісуса, – Великого Пророка і
Вчителя, Приятеля та Спасителя грішників ширилася дедалі більше. Він нікому не відмовляв у допомозі, зціляв немічних, закликав грішників до каяття, прощав їм їхні гріхи і
казав, щоб вони не грішили, а робили те, що добре в Божих очах і вірили в Нього. Те є
саме Він нині каже і нам.
Якось Ісус прийшов до міста, що звалося Кана Галілейська. Він вже був тут перед
тим на одному весіллі і зробив чудо, перетворивши воду на вино. Отож, коли Він знову
завітав до міста, – звістка про Нього дуже швидко поширилася. Його допомоги потребували багато мешканців міста. Серед них були люди різного достатку – багаті та бідні.
Ісус був їхньою останньою надією.
Люди дізнавались, де був дім, у якому замешкав Ісус, і приходили до Нього. Одного дня у дворі того дому з’явився по-царському вбраний чоловік. Він належав до служителів при царському дворі, отож мав владу і привілеї. Він був заможним і міг придбати будь-що. Однак, як це часто буває в житті, не завжди все вирішують гроші і не все
можна придбати за гроші. За жодні гроші не можна придбати прощення гріхів, життя і
спасіння, бо їх людині може милостиво дати тільки Бог.
Царедворець добре знав про це. У його родині сталася біда – важко захворів його
син. Жоден лікар не зміг йому допомогти. Улюблений син царедворця вмирав. Тому батько, не зважаючи на свою високу посаду, відклав набік усе і прийшов до Ісуса. Він впав
перед Ісусом навколішки і почав зі сльозами на очах благати Його, щоб той уздоровив
його сина. Він шанобливо назвав Ісуса Господом, виявивши до Ісуса належну повагу.
Він вірив, що Ісус може врятувати його сина. Він не мав щодо цього жодного сумніву.
Почувши благання чоловіка, побачивши його віру, Ісус заспокоїв його і сказав:
«Іди додому і знай, що син твій живе!». Царедворець твердо вірив у те, що сказав Ісус.
Він негайно попростував додому. Коли він наближався до свого дому, назустріч йому
вийшли його слуги. Вони повідомили йому радісну звістку – його син одужав! Він живий! Царедворець запитав слуг о котрій годині синові стало легше. Виявилось, що це
сталося саме тієї години, коли Ісус промовив, що його син живий!
Після чудесного зцілення хлопця весь дім царедворця повірив, що Ісус є Господом
і Спасителем. Вірмо тому, що каже нам Ісус. Він бажає нам добра. Його слово є правда.
Він заступається за нас і піклується про нас. Він є нашим Другом і Братом. Нехай завжди у нашому домі буде Ісусове спасенне Слово.

НЕДІЛЬНА БІБЛІЙНА ШКОЛА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ГРОМАДА УЛЦ
Пам’ятна скарбничка

Івана 5:23
Щоб усі шанували і Сина, як
шанують Отця. Хто не шанує
Сина, – не шанує Отця, що послав Його…
Дорогий небесний Отче, дай нам завжди, без жодного сумніву вірити в Тебе і в те, що Ти нам кажеш. Твоє Слово є правда. Дай нам
любити і шанувати Тебе і Твоє Слово. Амінь.

Прочитай питання і дай на них
відповідь:

1. Де Ісус розпочав своє земне служіння?
2. Як Ісусові земляки сприйняли Його навчання, коли Він прийшов до

них?
3. Куди вирушив Ісус, коли на батьківщині не прийняли Його?
4. Як називалося місто, до котрого прийшов Ісус?
5. Чи бував Ісус в цьому місці до цього і яке Він тут чудо вчинив?
6. Чому люди приходили до Ісуса?
7. Чому заможний царедворець прийшов до Ісуса?
8. Як поводився царедворець перед Ісусом?
9. Як сприйняв весь дім царедворця звістку про одужання його сина?
10.

Як нам слід сприймати те, що каже нам Ісус?
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Вірую в єдиного Бога, Отця Всемогутнього, Творця неба і
землі, всього видимого і невидимого.
І 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, єдиносущного з Отцем, через Котрого все сталося.
Він для нас, людей, і для нашого спасіння з неба зійшов і тіло
прийняв від Духа Святого і Марії Діви, і стався людиною.
Розп`ятий був за нас при Понтії Пілаті, страждав і був похований.
І в третій день воскрес, як було писано. І вознісся на небо і
сидить праворуч Отця. І знову прийде у славі судити живих і
мертвих; Царству- ж Його не буде кінця.
І вірую в Духа Святого, Господа оживляючого, що від Отця і
Сина походить, що Йому з Отцем і Сином і Сином однаковий
поклін і однакова слава, що говорив через пророків.
І вірую в Єдину, Святу, Соборну і Апостольську Церкву.
Визнаю одне хрищення на відпущення гріхів.
Чекаю воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.

