ІСУС ХРИСТОС – ПРАВДИВИЙ БОГ
І ПРАВДИВА ЛЮДИНА ВОДНОЧАС

Біблія навчає нас про те, що Син Божий – це правдивий Бог, який існує від віку. В
ній також написано, що Він був присутній під час творення Отцем усього. Він
всемогутній і святий, так само, як і Отець. Двічі в Святім Писанні Бог Отець говорить
про Нього – “Це Син Мій улюблений, Якого Я полюбив”.
Водночас, Ісус також є також правдивою Людиною, подібною до нас за винятком
того, що у Ньому не було нічого грішного. Як правдивій людині Ісусові потрібно
було їсти і спати, відпочивати, як і нам. В Нього були людські тіло і почуття. Він
сміявся, плакав, радів і сумував. Однак у Ньому було те, чим Він суттєво відрізнявся
від усіх людей – цілковита відсутність гріха. Уявляєте, на відміну від нас, від усіх нас
Ісус ніколи, жодного разу не вчинив гріха! І хоч Його не раз спокушав диявол, -- Він
жодного разу не поступився йому і залишався святим і праведним впродовж усього
Свого земного життя.
Коли Ісусові виповнилося 30 років, Він почав навчати і проповідувати людям
Євангеліє – Добру Звістку про прощення гріхів, життя і спасіння. Він також робив
багато чудес. Чудеса може робити лише Бог. Мета Ісусових чудес – засвідичити, що
Він є всемогутнім Сином Божим, Господом. Він виявив Свою силу, втихомирюючи
бурю на Галілейському морі. Він також показав Свою владу над хворобами, зцілюючи
недужих, глухих і сліпих. Він засвідчив людям Свою владу над смертю, воскресивши з
мертвих дочку Яіра, сина Наїнської вдови і Свого приятеля Лазаря.
Ісус, чиє ім'я означає Спаситель, є тим, Кого Бог обіцяв послати Адамові та Єві після
гріхопадіння, щоб спасти їх і всіх людей. Він також є нашим Спасителем. Через Добру
Звістку, що міститься у Біблії, ви знаєте про те, що зробив Ісус для того, щоб спасти вас.
Тож нехай у ваших серцях буде тверда і щира віра Ісуса, Сина Божого, щоб в Його ім'я
ви могли мати вічне життя.
ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
1. Які дві природи має Ісус Христос?
2. Назвіть риси Його людської природи? Чим Він відрізняється від нас?
3. Назвіть риси Його божественної природи? Що Він робив, як Бог?
4. Про що свідчать чуда Ісуса?
5. Що означає ім’я – Ісус?
6. Як ще називається Добра Звістка Ісуса?
7. Про що Він каже у ній?
8. Пригадайте деякі з чудес Ісуса?
9. Чи є щось таке, що не під силу Богові?

