НЕДІЛЬНА БІБЛІЙНА ШКОЛА
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УРОК 44
Підготував
Пастир Т.Коковський

КИМ МИ ВВАЖАЄМО ІСУСА?
(Мт.16:13-21, Мк.8:27-31, Лк.9:18-27).

А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, Син Бога Живого!
Матвія 16:16
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Ким для нас є Ісус Христос?
Багато людей щось чули про Ісуса і дещо знають про Нього. Але вони знають про
Нього надто мало. Ми ж хочемо знати про нашого Господа і Спасителя якнайбільше.
Ми також хочемо, щоб всю правду про Нього дізналися якомога більше людей. Ми хочемо, щоб люди знали хто такий Ісус, ким Він є для нас і для них, що Він зробив для них
і чого Він від них очікує. Це дуже важливо.
Коли Ісус був на землі, Він дуже хотів, щоб Його учні та інші люди знали відповіді
на ці питання. Щодня Він розповідав учням про Себе. Він говорив їм для чого Він прийшов на землю, що збирається робити і ким Він є. Щоб про це дізналися якнайбільше
людей, Ісус посилав Своїх учнів до міст, сіл та містечок, щоб вони розповідали про
Нього правду, казали які Він чуда чинить і про що навчає. Згодом, коли учні повертались з подорожі до Ісуса, Він розпитував їх що самі люди думають про Нього.
Учні казали Ісусові, що у людей про Нього є різні думки. Люди вражені Його чудами і навчаннями. Одні кажуть, що Він – це Іван Христитель. Інші говорять, що Він –
це воскреслий пророк Ілля або пророк Єремія. Ці пророки жили за сотні літ до приходу
Ісуса на землю. Тоді Ісус запитав Своїх учнів: «Що ви думаєте про Мене? Ким Я є?».
Першим зголосився відповісти на це питання Петро – один з 12-ти апостолів, учнів Ісуса. Петро сказав: «Ти Христос, Син Бога Живого!». Цими словами Петро визнав, що Ісус
є дійсно обіцяним пророками Месією, Сином Божим, єдиним Господом і Спасителем. Ці
слова – це сповідання віри Петра. Віри в те, що Ісус Христос є Однородженим Сином
Божим, який народився, прийшов на цей світ, щоб спасти нас від гріхів, диявола і смерті, дати нам вічне життя. Його ім’я – Ісус – означає «Спаситель». Біблія називає Його
Господом і Богом, Викупителем, Сином Божим і Сином Людським. З Біблії ми дізнаємося, що Він робив, як жив на землі і помер, як воскрес і вознісся, де Він є зараз і коли
повернеться до нас знову. Свою віру в Нього ми сповідуємо у «Символі віри». Ми любимо Ісуса і хочемо всім людям розповідати про Нього. Ми любимо Його Слово – Святе
Євангеліє. У Ньому Він каже нам, що кожен, хто вірує в Нього, має вічне життя і буде з
Ним на небесах. Ісус поруч з Нами, коли ми збираємося в Його ім’я, говоримо про Нього, молимось до Нього, слухаємо Його Слово. Він піклується про нас! Він хоче, щоб ми
вірили в Нього і покладалися на Нього завжди і в усьому!

НЕДІЛЬНА БІБЛІЙНА ШКОЛА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ГРОМАДА УЛЦ
Пам’ятна скарбничка

Матвія 16:24
Прийде Син Людський у славі
Свого Отця з Ангелами Своїми,
і тоді віддасть кожному згідно з
ділами його.
Дорогий Господи Ісусе, Твій учень апостол Петро визнав свою віру
в Тебе, назвавши Тебе Христом і Сином Живого Бога. Разом з Петром і всіма, хто вірує в Тебе, ми не соромимось визнавати Тебе нашим Спасителем. Ми покладаємось на Тебе, на Твої Слова і обітниці нині і повіки. Амінь.

Прочитай питання і дай на них
відповідь:

1. Чи всі люди знають про Ісуса достатньо?
2. Чому ми хочемо розповідати про Ісуса іншим людям?
3. Для чого Ісус посилав Своїх учнів до міст та сіл?
4. Про що Ісус розпитував учнів коли ті повертались додому?
5. Що, зі слів учнів, люди думали про Ісуса?
6. Що Ісус хотів почути від Своїх учнів?
7. Як Петро відповів Ісусові на Його питання?
8. Як Ісуса називає Біблія? Що означає ім’я Ісус?
9. Що Ісус зробив для нас і всіх людей?
10.

Як ми визнаємо свою віру в Ісуса?

11.

Що таке «Символ віри»?
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