
СПОВНЕННЯ ОБІТНИЦЬ ПРО СПАСИТЕЛЯ 

 

Бог нас не призначив на гнів, але 

щоб спасіння ми одержали Господом нашим Ісусом 

Христом (1Сол.5:9) 
 



Дорогі діти! Кожна людина має певні, притаманні їй риси. Бог хоче, щоб ці риси були 

добрими і досконалими. Однак, через згубний вплив гріха та його наслідків люди 

роблять погані речі. Отож ми повинні визнати, що жодна людина у світі не є 

досконалою.  

Ісус Христос, Син Божий, також  має Свої особливі  риси. Всі вони, на відміну від 

людських, є досконалими і не містять жодних хиб. Вони кажуть  нам про Його 

чудесне народження, життя і служіння на землі. Про це ми дізнаємося  від 

євангелістів Матвія, Марка, Луки та Івана, які написали перші п’ять книг Нового 

Заповіту. Вони наводять незаперечні докази, щоб показати цілому світові, що Ісус є 

дійсно тим, ким Він себе називав – довгожданим і обіцяним Спасителем людства, 

виконавцем Божого плану спасіння.   Саме ім’я – Ісус – означає Спаситель!  Христос 

означає – Помазанець!  

Євангелія, написані Матвієм, Марком, Лукою та Іваном розповідають про 

народження і життя Ісуса. Вони повідомляють нам, чого Ісус навчав людей, що робив, 

а також про те, як Він помер і воскрес.   

Розповідаючи про Ісусове життя, автори Євангелій часто повертаються до Божих 

обітниць про Месію, які сягають часів  Адама і Єви, Ноя і Авраама,  Якова і Давида. 

Вони звертаються  до слів, які промовляли пророки Старого Завіту.   

Чому вони це робили? Чому цитували численні  пророцтва про Месію? Щоб 

показати, що Ісус із Назарету виконав усі ті пророцтва. Виконуючи Месіанські 

пророцтва Старого Заповіту, Ісус довів, що Він дійсно є обіцяним Спасителем, 

Месією, Викупителем, Сином Божим, Богом.    

Навіть тоді, коли Ісус був немовлям, Його життя протікало саме так, як говорили 

пророки – воно завжди було досконалим і безгрішним, на відміну від нашого. Кожен, 

хто вивчає Боже Слово, може побачити, що Ісус виконував те, що каже про Нього 

Боже Слово. Його життя і служіння  було виконанням пророцтв про життя і служіння 

обіцяного Спасителя.  Ісус – це наш Спаситель і Викупитель, обіцяний Месія! Ми 

дякуємо Богові за наше спасіння, котре сповнилось в Ісусі Христі! 

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Чи всі людські риси є добрими? 

2. Чому в кожної людини є погані риси? 

3. Хто єдиний був досконалим і безгрішним? 

4. Звідки ми дізнаємося про досконалого, праведного, безгрішного Ісуса? 

5. Чи звертались євангелісти до пророцтв про Месію у Старому Заповіті? 

6. Що каже Новий Заповіт про Ісусове служіння на землі? 

7. Чому ми називаємо Ісуса Спасителем і Викупителем? 

8. Що означають ймення Ісус та Христос? 

9. В кому сповнилась Божа обітниця про наше спасіння? 

 


