
ПРИЧАСТЯ. СІМЕЙНА ВЕЧЕРЯ.

6 день. 1 КОРИНТЯН 11:17-29

Даючи вам наступний наказ, я не хвалю вас, бо ваші зустрічі приносять вам більше шкоди, ніж користі.
По-перше, я чув, що коли ви збираєтеся разом , то серед вас є розбіжності. Та в це неважко повірити, бо
за вашим міркуванням, розділення церкви є ознакою істинних послідовників Христових. На ваших
сходинах ви не їсте Господню вечерю . Бо коли ви збираєтеся, то кожен поспішає з’їсти своє: один
залишається голодним, а інший впивається. Хіба не маєте ви осель, щоб їсти й пити? Чи, може, ви
зневажаєте Божу церкву? Може, ви хочете принизити бідних? Що мені сказати? Чи слід вас хвалити? Тут
я вас не хвалитиму. Бо я одержав від Господа знання, які й передав вам. Господь Ісус тієї ночі, коли
видали Його на страту, узяв хлібину, та віддавши дяку, розломив його зі словами: «Це тіло Моє, що Я
віддаю за вас. Їжте його на спомин про Мене». Після вечері Ісус так само взяв чашу з вином і промовив:
«Це вино символізує кров Мою, що засновує Новий Заповіт Божий. Хоч би коли ви пили це вино,
робитимете це на спомин про Мене». Щоразу, як їстимете цей хліб і питимете цю чашу вина, будете
свідчите про смерть Господню, аж поки Він не прийде. Отож, хто негідно їстиме хліб Господній і питиме
Господню чашу вина, винний буде у гріхах проти тіла і крові Господньої. Отже, насамперед, людина
повинна позбавитись огидних думок, а вже потім нехай їсть цей хліб і п’є це вино. Бо той, хто їсть і п’є,
не визнаючи тих, хто є Господнім Тілом, накликає суд на себе.

МАТВІЯ 26:17-30

Першого дня свята Прісних Хлібів Ісусові учні запитали Його: «Де б Ти хотів, щоб ми приготували Тобі
Пасхальну вечерю?» Ісус відповів: «Ідіть у місто до одного чоловіка, якого Я вам назву, й передайте
йому, що Вчитель каже так: „Час, призначений Мені, наближається. Я їстиму Пасхальну вечерю зі Своїми
учнями у твоїй оселі”». Учні зробили так, як Він наказав, і приготували Пасхальну вечерю. Увечері Ісус
сидів за столом з дванадцятьма учнями Своїми. І коли вони їли за столом, Ісус сказав: «Істинно кажу
вам: один із вас, хто зараз знаходиться тут зі Мною, зрадить Мене». Всі учні дуже засмутилися й почали
питати Його: «Напевне, це не я, Господи?» Ісус відказав їм: «Той, хто опустив руку в чашу разом зі
Мною і зрадить Мене. Син Людський прийме страждання, як і було написано про Нього у Святому
Писанні. Та горе тому, хто видасть Сина Людського на смерть! Краще б йому було зовсім не
народжуватися». Юда, який збирався зрадити Ісуса, також озвався: «Напевне, це не я, Вчителю!» Тоді
Ісус відповів йому: «Так, це ти!» За вечерею Ісус узяв хлібину, та віддавши дяку Господу, благословив її.
Після того Він розломив хліб і роздав Своїм учням зі словами: «Візьміть хліб цей і їжте його. Це тіло
Моє». Потім узяв Він чашу й, подякувавши Богові, подав цю чашу учням Своїм і сказав: «Пийте всі з неї,
бо це кров Моя, що засновує Новий Заповіт Божий і що проллється на користь багатьох людей на
прощення гріхів їхніх. Істинно кажу вам, що Я не питиму більш від плоду лози виноградної аж до того
дня, коли Ми разом питимемо молоде вино в Царстві Отця Мого». І заспівавши хвальну пісню Богові,
вони вирушили на Оливну гору.

Значна частина нашого спільного поклоніння та завіту пов'язана з причастям або вечерею Господньою.
Ми беремо участь у причасті в домашніх групах, коли разом їмо та на великих зібраннях. Різні церкви
проводять причастя по-різному, але майже всі християни визнають причастя та хрещення як невіддільну
частину церкви Ісуса Христа.

Чому ми святкуємо вечерю Господню та що вона означає?



У бідній церкві в Коринті були серйозні проблеми. Вони були сповнені енергії, але їм не вистачало
розуміння. Слава Богу, що Він милостивий до нас. На щастя для нас, ми можемо читати вчення Павла і
можемо навчитися на помилках інших. Особливо це стосується теми причастя або вечері Господньої.
Через їхнє нерозуміння Павло пише, аби пояснити, що не можна з легкістю ставитися до причастя.
Причастя — це час поклоніння та подяки. Воно відкриває нам Божу благодать. Для деяких це також час
зцілення — фізичного, емоційного та духовного.

Прочитайте 1 Коринтян 11:17-29. Які причини прийняття хліба та вина з чаші наведені у віршах 23-26?

Поміркуйте кілька хвилин про жертву Ісуса на хресті. Яким чином Його тіло та кров були переломлені та
пролиті заради вас?

Смерть Ісуса була історичною та фізичною подією. Завдяки цьому ми маємо спасіння та «Новий Заповіт»
або нові відносини з Богом. Хліб і вино (або сік) є фізичними символами жертви, яка звільняє нас. Наше
прощення настільки ж реально, як хліб, який ми приймаємо. Ісус так само близький до нас, як чаша, яку
ми тримаємо в руці. Ми віримо, що Сам Бог присутній на причасті.

Павло попереджає нас у 1 Коринтян 11:27-29, що жертва Ісуса настільки дорогоцінна, що ми не повинні
приймати її за належне, або приймати причастя без глибокої вдячності. Можна проводити його
неформально, в малих групах, але завжди з почуттям радості та шанування. Ми повинні досліджувати
своє серце та сповідувати будь-який гріх, який Ісус покаже нам. Приймати з легкістю тіло та кров Ісуса,
Агнця Божого — це те, чого ніякий віруючий не повинен робити.

Попри те, що причастя має серйозний сенс, завжди приймайте його з радістю. Деякі християни,
жалкуючи про свій гріх, не приймають причастя. Але замість цього ми маємо «приступити з відвагою до
престолу благодаті, щоб отримати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги» (Євреїв 4:16).
Замість осуду ми маємо смиренно просити Бога, щоби Він оновив нас Своєю любов’ю. Ви частина Ісуса.
Він у вас. Не тримайтеся на відстані від Нього. Приймайте причастя у своїй родині так часто, як можете!


