ТРЕТЯ ЗАПОВІДЬ БОЖА: ПАМ’ЯТАЙ ДЕНЬ СВЯТИЙ
Вихід 20:8, Повторення закону 5: 12, Луки 10:38-42.

Коли школярам з понеділка до п’ятниці, а часом і в суботу доводиться ходити до
школи, вчити уроки і виконувати домашні завдання, то з наближенням неділі їм,
звісно, хочеться в цей день не робити нічого, а лишень відпочивати, гратися з
друзями, веселитись. Втім, дорослі також працюють весь тиждень. Окрім того, в них
значно більше різних справ, обов’язків і відповідальності. Вони повинні подбати і про
дітей, і про себе, а також про помешкання, в котрому живуть, про їжу та одяг для всіх
членів родини. Впродовж тижня ми виконуємо багато різних справ. Інколи ми навіть
не встигаємо зробити все, що потрібно і переносимо деякі справи на наступний
тиждень. Щойно ми дорослішаємо, як справ стає дедалі більше. Нам бракує часу на
все. Аж тут з’являється Бог і каже, що навіть у неділю ми повинні щось робити. Що Він
має на увазі? Насамперед, слід знати, що Бог піклується про нас. Це Він запровадив

тиждень і відпочинок від праці, щоб ми могли набратися сил і знову працювати. Бог
також впродовж шести днів творив всесвіт, а на сьомий відпочивав. Він заповів нам
мати для відпочинку один день в тижні. Однак Він сказав, що цей день нам також
належиться присвятити чомусь дуже важливому. Чому саме? Саме про це і йдеться у
третій Божій Заповіді, яка каже: «Шануй день суботній, щоб святити його». (Заповіді
містяться у двох книгах Біблії, які звуться Вихід і Повторення Закону). Відповідно до
Третьої Заповіді один день в тижні ми повинні присвячувати слуханню Божого Слова і
подяці Богові за Його піклування впродовж тижня, що минув. У людей часів Старого
Заповіту таким святим днем була субота. Однак з приходом Ісуса Христа кожен день
став днем поклоніння Господу. Але тому, що Божа Заповідь вимагає одного дня в
тижні для особливої мети – слухання та вивчення Божого Слова, християни обрали
таким днем неділю, на спомин про Воскресіння Ісуса Христа. Поміркуймо про
наступне: весь тиждень ми займалися багатьма справами, кожен наш ранок
розпочинався Божим піклуванням і ним закінчувався кожен наш день. Тож ми маємо
за що дякувати Богові і виявляти Йому подяку і хвалу. Для цього в неділю ми йдемо
до церкви, молимось разом з іншими християнами, славимо Бога в піснях та псалмах,
слухаємо Боже Слово. Так само, як наше тіло потребує фізичної поживи у вигляді їжі,
яку ми споживаємо, наша душа мусить бути нагодована духовною поживою, котрою є
Боже Слово. Одного разу Ісус завітав до дому Своїх друзів – сестер Марії та Марти.
Сестри дуже зраділи, побачивши Ісуса! Одна з них – Марта мерщій побігла готувати
для гостя страви, натомість інша сиділа поруч Нього і хотіла слухати кожне Його слово,
адже до неї прийшов її Спаситель! Ісус дуже цінував обох сестер, однак зазначив, що
Марія обрала кращу річ – слухати Його Слово. Так само повинні чинити і ми – любити і
шанувати Боже Слово, яке робить нас мудрими, побожними, наставляє, просвічує,
дає сили, створює в нас віру і зміцнює її. Ось чому ми радісно йдемо до Церкви
кожної неділі – бо там ми знову чутимемо Слово нашого Господа Ісуса Христа, котрий
завітав до нас.

ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
1. Де в Біблії містяться Божі заповіді?
2. Прочитати заповідь про святий день в книзі Вихід 20:8.
3. Хто запровадив тиждень і відпочинок для людини?
4. Що саме Бог хоче, щоб ми робили в неділю і чого не робили?
5. Якої поживи потребує наше тіло і душа?
6. Чому християни обрали з Божої ласки святим днем неділю?
7. Як і за що ми дякуємо Богові в цей день у церкві?
8. Прочитайте оповідь про Ісуса та сестер Марію і Марту (Луки 10:38-42).
9. Що робить Боже Слово, коли ми слухаємо його?
10.Чому ми радісно йдемо в неділю до церкви?

