
СИН БОЖИЙ- ДРУГА ОСОБА ТРІЙЦІ 

 

 
Поправді, поправді кажу Вам: Хто вірує в Мене, життя вічне 

той має. (Євангеліє від Iвана 6:47) 

 

 

 

 



*** 

Ми завжди з радістю чекаємо дня, коли до нас в гості навідаються наші друзі, ті, кого 

ми чекаємо і любимо.  Приємно відчувати, що до тебе прийде той, хто любить тебе, чи не 

так? Іноді нашим друзям доводиться долати довгий шлях аби завітати до нас у гості. Однак 

вони роблять це залюбки, щоб засвідчити, як багато ми важимо для них.  

Щось подібне, але значно важливіше, зробив для нас Син Божий. Він прийшов у цей 

світ, щоб бути з нами, навіть більше – щоб спасти нас від заслуженого покарання за наші 

гріхи.  Готуючись до Різдва, ми також радісно очікуємо святкування другого Ісусового 

приходу на землю! 

Як би ви почувалися, коли б вас відвідав той, кому ви завдали болю? Можливо, ви б 

подумали, що він прийшов, щоб «віддячити» вам подібним чином?  А що, коли він прийшов, 

щоб сказати вам, що він збирається пробачити вам скоєне? 

Здається, що подібне неможливе, чи не так? Однак у Символі віри ми сповідуємо, що 

саме це і вчинив щодо нас Син Божий!  Він прийшов, щоб пробачити нам наші гріхи.  

У Символі віри ми кажемо: «Я вірую в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина 

Божого Однородженого…».  Цими словами ми свідчимо про свою віру в Ісуса Христа. Ми 

віримо, що  Ісус Христос, який жив понад 2000 років тому, є Сином Божим. Він є правдивою 

Людиною і водночас правдивим Богом. Так само, як небесний Отець, Син Божий є вічним, 

всемогутнім, люблячим, милостивим і справедливим. 

Біблія каже, що завдяки Ісусові нас не буде покарано за наші гріхи. За них вже було 

покарано Його самого.  Нам не треба чекати дня, коли ми помремо, щоб дізнатися куди ми 

потрапимо після смерті  – до раю чи до пекла.  Ісус спас нас і кожен, хто вірує в Нього вже 

має вічне життя і перебуватиме з Ним у Царстві небесному.  Отож, щоб спастися,  треба 

вірити в Ісуса!  

Ісусове воскресіння на третій день є доказом того, що кожен, хто вірує в Нього, 

воскресне також.  Він пообіцяв це Своїм учням незадовго до смерті, коли сказав: «…Живу Я 

і ви жити будете!» (Івана 14:19).   

Через 40 днів після воскресіння Ісус вознісся на небо. Він взяв із Собою учнів на пагорб 

і там почав возноситись, допоки хмари не сховали Його від їхніх очей. Цей день ми звемо 

днем Господнього Вознесіння. Ісус сидить праворуч Отця. Це означає, що Він поділяє разом 

із Отцем всю силу і владу.  Він керує цим світом і без Його волі не стається нічого.  Він усе 

чинить нам на добро. 

Перебуваючи нині праворуч Отця, Ісус робить для нас значно більше, ніж ми думаємо. 

Він заступається за нас коли ми грішимо, а ми грішимо щодня.  Отож Ісус, котрий помер за 

наші гріхи, щоденно молиться за наше прощення.  Небесний Отець чує Його і милостиво 

пробачає нам наші провини.   

 

ПИТАННЯ ДО УРОКУ 

1. Хто такий Ісус Христос? 

2. Для чого Він прийшов в цей світ понад 2000 років тому? 

3. Які дві природи одночасно має Ісус Христос? 

4. Що означає ім’я – Ісус? (Спаситель).  

5. Що означає ім’я Христос? (Помазанець).  

6. Назвіть божественні риси Ісуса, які також має Отець? 

7. За чиї гріхи помер Ісус? 

8. Кому Він пообіцяв спасіння, прощення гріхів і вічне життя? 

9. Що це означає: «Ісус сидить праворуч Отця?» Що Він робить для нас? 

10. Вивчіть напам’ять вірші Івана 14:19 - Живу Я і ви жити будете! Та Івана 6:47 

Поправді, поправді кажу Вам: Хто вірує в Мене, життя вічне той має.  

 

 


