ЗАПОВІТ ІСУСА ВІРУЮЧИМ
Святий Дух – Третя Особа Трійці
(Матвія 28:19,20).

Перед своїм Вознесінням Ісус Христос дав віруючим настанову про те, щоб
кожний християнин поширював Його вчення, Його Євангеліє. Ця настанова

зветься Великим Дорученням або наказом нашого Господа. Кожен християнин
повинен виконувати його.
Про Велике Доручення Ісуса ми дізнаємося з Євангелія від Матвія, де Він каже:
«Отож зробіть Моїми учнями всі народи» (Мт.28:18). Ці слова стосуються всіх
християн – дорослих і дітей.
Для того, щоб виконувати Ісусів Великий Наказ, нам не обов’язково слід їхати в
іншу країну, далеко від рідного дому. Ми можемо і повинні робити це там, де ми
живемо, навчаємось, працюємо – розповідати всім людям, що Ісус є нашим та
їхнім Спасителем, що Він помер за них і спас їх від їхніх гріхів. Якщо люди вже
знають про Ісуса – це добре. Але нікому не завадить ще раз почути про те, Хто
такий Ісус, і що Він зробив для нас!
В ім’я нашого Спасителя ми можемо робити чудові діла, однак Бог Отець та Його
Син добре знають, що при цьому ми не можемо покладатися лише на власну
хоробрість та сили. Нам конче необхідна поміч Господа. Ось чому на допомогу
віруючим Бог посилає Святого Духа – Третю особу Святої Трійці.
Святий Дух постійно перебуває з християнами. Він приходить до нас разом зі
Словом Божим і Таїнством (це Хрищення і Причастя). Отож слухання, читання,
вивчення Божого Слова є дуже важливим, бо лише завдяки Його грішники
навертаються до Бога і спасаються.
Святий Дух також допомагає християнам жити побожно. Він провадить християн,
коли вони вивчають Біблію, дає їм сміливість та здібність навчати інших.
Святий Дух просвічує та освячує нас. Це означає, що Він допомагає нам долати
гріх і спокусу в щоденному житті та слухатись Божих наказів. Він також створює
в нашому серці віру та вберігає нас у правдивій вірі. При допомозі Святого Духа
ми виконуємо Великий Наказ Ісуса. Бог запевняє, що завжди буде з нами. Божий
план спасіння не завершиться до тих пір, поки Ісус не прийде вдруге. Будьмо
готові до Його приходу! Не занепадаймо духом! Зміцнюймо свою віру в Христа!
ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
1. Прочитайте вірші з Євангелія від Матвія 28:19,20.
2. Вивчіть ці слова напам’ять.
3. Кого вони стосуються?
4. Чи завжди для виконання наказу Ісуса треба їхати до іншої країни?
5. Чи можемо ми виконувати Ісусів наказ власними силами?
6. Кого Бог для цього дає нам у поміч?
7. Як приходить до нас Святий Дух?
8. Що Він робить для нас і всередині нас?
9. Доки люди повинні виконувати Ісусів Великий наказ?
10.Кому ви вже звістили про Ісуса Христа?

