ЩО ОЗНАЧАЄ ІМ’Я ІСУСА ДЛЯ НАС?

Яке ім’я Ісуса нам приємне й дороге,
Спасіння й щастя всім серцям воно завжди дає,
У ньому зцілення від ран для кожної душі,
У ньому втіха християн, коли часи тяжкі.
На восьмий день після народження Сину Божому було дане ім’я Ісус. Усім дітям Божим
треба знати що важливого для нас є в ймені нашого Господа Ісуса Христа. Імена в Біблії
дають нам додаткову і суттєву інформацію про особу, як от:
Ісус – Спаситель
Авраам – батько великого народу,отець народів
Іван – Господня ласка, Господній дар
Михайло – хто подібний до Бога
Марія – славна, знаменита
Степан – вінець, корона
Петро – скеля
Тимофій – богобоязливий
Андрій – сильний, хоробрий, мужній
Юда – хвала Богові, славте Господа
Євангелист Лука розповідає, як Ангел повідомив Діві Марії про народження сина та яким
буде Його ім’я. Написано: (Луки 1:30-33): 30 Ангел промовив до неї: Не бійся, Маріє, бо в
Бога благодать ти знайшла! 31 І ось ти в утробі зачнеш, і Сина породиш, і даси Йому
ймення Ісус. 32 Він же буде Великий, і Сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть
Йому престол Його батька Давида. 33 І повік царюватиме Він у домі Якова, і царюванню
Його не буде кінця.
Ми бачимо, що в імені Ісуса знаходиться все, що має відношення до нашого правдивого
щастя в житті і до всіх можливих благословень. Писання називає Його Великим, Сином
Всевишнього, Царем. В перекладі з давньогрецької мови ім'я Ісус означає “Спаситель”! (на
єврейській мові ”Єгошуа” – Господь є спасінням). Це ім’я, яке приносить людям без надії,
обтяженим гріхами та провинами, справжню надію і втіху, так що вони, завдяки Христові
можуть радісно очікувати прощення гріхів і сподіватись на майбутнє благословенне і вічне
життя у Його присутності.
Божа заповідь наказує нам шанувати Боже ім’я. Отож кожен наш день, тиждень, рік,
кожна праця і справа повинні розпочинатися вдячною молитвою в Ім’я Ісуса, тому, що все, що
зробив Ісус Христос для нас, ставши нашим єдиним Господом і Спасителем, має для нас
виняткове значення нині і повіки. Любімо і належно шануймо Господнє ім’я! Нехай воно
святиться серед нас через слухання і вивчення Божого Слова, заняття в Недільній школі, вдячну
молитву Богові, відвідування Служби Божої в церкві.
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Коли після Різдва Церква святкує День Господнього Імені?
Що ангел сказав Діві Марії про народження Сина?
Про які імена Сина Божого ми дізнаємося зі слів ангела?
Що означає ім’я Ісус і Христос?
Які благословення дає це ім’я нам?
З чого повинно починатися все, що ми робимо?
Як нам слід шанувати і святити ім’я Ісуса?
Що означають деякі біблійні імена, наведені в цьому уроці?
Вивчіть напам’ять вірші про ім’я Ісуса.

