Ісус – Христос

Книга про Ісуса та Його найважливіше діло
для самостійного вивчення
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Розпочнімо

Метою цих уроків є допомогти вам дізнатися правду про те,
хто такий Ісус і чому Він такий важливий для нас.

Кожний з п’яти розділів починається зі списку цілей,
зазначених зірочкою (*). Вони повідомлять вам, що саме ви
будете вивчати у тому чи іншому розділі. В кінці кожної
частини є декілька запитань, а при кінці кожного розділу –
короткий тест. Якщо ви уважно читатимете кожну частину,
ви, без сумніву, зможете легко і вірно відповісти на всі
питання.

При кінці кожної групи питань повідомляється номер
сторінки, на якій ви зможете перевірити ваші відповіді.
Відкрийте відповідну сторінку і знайдіть потрібну відповідь
внизу сторінки. Уважно перевіряйте ваші відповіді,
ретельно виправляючи помилки. Перед тим, як читати
книгу далі, переконайтесь у тім, що ви належно розумієте
всі відповіді.

При кінці розділу є частина, яка називається «Відкрийте
свою Біблію». У ній розповідається про те, де саме в Біблії
ви можете знайти оповіді, про котрі йшлося в тому чи
іншому розділі. Намагайтесь прочитати оповідь самі,
безпосередньо зі своєї Біблії. Ми хочемо запевнити вас, що
все, чого навчає ця книга, є тим, чого навчає Біблія.
При кінці книги міститься кінцевий тест. Перед складанням
цього тесту перегляньте тести окремих розділів. По
завершенні кінцевого тесту ви можете дати його особі,
котра запропонувала вам цю книгу, чи надіслати його на
адресу, вказану на звороті обкладинки цієї книги.

Ви також можете замовити інші книги для читання та
навчання.
Нехай Бог допоможе вам дізнатися більше про Ісуса
Христа і поблагословить вам час, проведений за
вивченням правди про Його життя та служіння.
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Втім, є одна особа, котра заслуговує на
виняткову повагу та шану. Вам конче
необхідно дізнатися про неї, бо те, де саме
ви будете проводити вічність, коли
скінчиться ваше земне життя, залежить від
знайомства з нею. Цією особою є Син
Божий – Ісус Христос. Мета цієї книги –
допомогти вам дізнатися більше про Ісуса
Христа, і те, чому саме Він заслуговує на
нашу повагу та шану. При кінці цього розділу
ви зможете сказати:
* ким були земні батьки Ісуса;

* що означає слово Спаситель;

* чому Спаситель мав бути одночасно
правдивим Богом і правдивою
людиною;

* що означає, що Ісус є нашим єдиним
Спасителем від гріха.
Понад дві тисячі років тому на землю
Ізраїлю Бог послав ангела Гавриїла до
молодої юдейської дівчини на ім’я Марія.
Гавриїл сказав їй, що не зважаючи на те, що
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вона дівиця, вона невдовзі стане матір’ю.
Батьком її дитини буде сам Бог. Дитина буде
хлопчиком і зватиметься Сином Божим.
Гавриїл сказав, що Марія повинна назвати
дитя Ісусом.
1. Бог послав до Діви Марії ангела на ім’я
_______________.
2. Ангел сказав Марії, що невдовзі вона
стане ________________ хлопчика.
3. Марії було сказано, що батьком дитини
буде _______________.
4. Марія мала назвати хлопчика
_________________.
(Перевірте, чи ваші відповіді вірні, на сторінці 6)

Діва Марія була заручена з чоловіком на ім’я
Йосип. Невдовзі Йосип дізнався, що Марія
вагітна від Духа Святого. Він був чоловіком
праведним та побожним і не хотів ославити
Марію, а тому вирішив таємно відпустити її і
відмінити весілля. Однак Бог уві сні послав
Йосипу ангела, який повідомив, що зачате в
Марії – від Святого Духа і йому не слід
боятися взяти Марію за дружину.
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Пробудившись, Йосип зробив так, як звелів
йому ангел.
5. Уві сні до ________________, що був
заручений з Дівою Марією, прийшов
ангел.
6. Він сказав Йосипові, що батьком дитини
Марії не був жоден чоловік, але сам
_______________.
7. Ангел також сказав Йосипові, щоб той
одружився з Марією і став ____________
Ісуса.
(Перевірте, чи ваші відповіді вірні, на сторінці 8)

Незадовго до народження дитяти Йосип і
Марія пішли до Віфлеєму, щоб на вимогу
влади взяти участь в переписі населення.
Прибувши туди, вони не могли знайти для
себе помешкання. Нарешті Йосип знайшов
стаєнку, де можна було облаштуватися на
нічліг. У цій стаєнці Марія народила Сина і
назвала Його Ісусом.

?

Відповіді до тесту на сторінці 5: 1. Гавриїл; 2. матір’ю; 3. Бог;
4. Ісус.
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Марія сповила маленького Ісуса і поклала Його до ясел.
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Тієї ж ночі пастухам, які пасли отари в полі,
ангел сказав,що щойно народилося
особливе Дитя, і воно є обіцяним
Спасителем, котрий спасе світ від гріха.
Гріх – це непослух Богові. Коли ми грішимо,
то потрапляємо у влаштовану гріхом
в’язницю, в рабство гріха. Гріх зводить
високу стіну, щоб втримати нас під владою
диявола, якомога далі від Бога. Слово
«спаситель» означає «рятівник», той, хто
рятує від великої небезпеки.
Народжене у Віфлеємі Дитя – це наш
Спаситель Ісус Христос. Він прийшов на
землю, щоб спасти нас, зруйнувати стіну
гріха між Богом та людиною. Почувши
послання ангела, пастухи пішли
переконатися чи те, що казав ангел, було
правдою. Прийшовши до стаєнки, вони
знайшли там Дитя, Марію та Йосипа.

?

Відповіді до тесту на сторінці 6: 5. Йосипа; 6. Бог; 7. земним
батьком.
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Згодом прийшли мудреці зі Сходу. Вони
бачили на небі особливу зірку і довідалися,
що народився правдивий Цар Юдейський.
Коли мудреці знайшли Ісуса у Віфлеємі,
вони дали Йому дарунки – золото, ладан і
миро. Знаючи, що Ісус є Богом, мудреці
також поклонялися Йому.

8. Як і звістив ангел, Діва Марія народила
хлопчика і назвала Його ______________.
9. Ангели сказали пастухам, що це Дитя є
_____________, якого обіцяв послати Бог.
10. Спаситель – це той, хто
__________________ когось від
небезпеки.
11. Ісус, як наш Спаситель, зруйнував стіну
гріха між ____________ і _____________.
(Перевірте, чи ваші відповіді вірні, на сторінці 10)

Біблія навчає, що батьком Ісуса був Бог, а
Його земною матір’ю була Діва Марія. Це
означає, що Ісус є одночасно Богом і
людиною. Біблія каже, що для того, щоб
бути нашим Спасителем, Ісусу потрібно було
бути як правдивим Богом, так і правдивою
людиною.
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Чому Ісусові потрібно було бути правдивою
людиною? Біблія вчить, що Ісус прийшов на
землю, щоб забрати наші гріхи. Вона також
каже, що наші гріхи можуть бути прощені
лише після того, як хтось заплатить за них
своєю смертю. Спаситель мав бути
людиною, щоб могти померти і забрати наші
гріхи.
11. Ісус Христос є одночасно
_______________ і ________________.
12. Спаситель мав бути ________________,
щоб померти за наші гріхи.
(Перевірте, чи ваші відповіді вірні, на сторінці 12)

Чому Ісус також повинен був бути
правдивим Богом? Біблія навчає, що всі
люди через гріхопадіння Адама та Єви
народжуються грішними і цілковито
зіпсутими. Якщо Ісус був би лише людиною,
Він теж міг би народитися з цією вадою, а
отже не міг би спасти нас від неї.

?

Відповіді до тесту на ст.9: 8. Ісусом. 9. Спасителем.
10. рятує; 11. Богом, людиною.
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Ісус Христос водночас є Богом. Він прожив
досконале життя, без жодного гріха. Коли
Він вмирав на хресті, то вмирав не за Свої
гріхи, бо їх у Нього не було, а за наші та
гріхи всього людства. Отож, Дитя, що
народилося у Віфлеємі, було не лише
людиною, але також Богом. Тільки Ісус – Бог
і людина водночас – може бути Спасителем
від гріха. Усі ми потребуємо цього
Спасителя.
13. Всі люди народжуються з вадою, що
зветься ________________.
14. Ісус повинен був бути _______________,
щоб народитися без гріха.
15. Оскільки Ісус не мав жодного гріха, Він
міг прожити _________________ життя
замість нас.
(Перевірте, чи ваші відповіді вірні, на сторінці 12)
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Огляд першого розділу

Бог послав Діві Марії ангела, щоб той сказав
їй, що вона стане матір’ю Спасителя, і що
батьком дитяти буде сам Бог. Бог також
послав ангела до Йосипа, з котрим була
заручена Діва Марія. Ангел запевнив
Йосипа, що дитя в утробі Марії зачате від
Святого Духа, і є Сином Божим.
Земна мати Ісуса була людиною, дівицею.
Його батьком був Сам Бог. Таким чином, Ісус
є одночасно Богом і людиною. Біблія
називає Його Сином Божим і Сином
Людським. Він повинен був бути людиною,
щоб померти. Він повинен був бути Богом,
щоб народитися без гріха і жити безгрішним
життям. Він помер не за власні гріхи, а за
наші; У Нього не було жодного гріха. Тільки
Син Божий – правдивий Бог і правдива
людина водночас – може бути нашим
Спасителем.

?

Відповіді до тесту на ст.10: 11. Богом, людиною; 12. Людиною.
Відповіді до тесту на ст.11: 13. Гріхом; 14. Богом; 15. досконале.

Тест до першого розділу
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Дайте відповіді на такі запитання:
1. Ісусовою матір’ю була _______________.
2. Ісусовим батьком був ________________.
3. Йосип був _____________ Ісуса.
4. Ісус є одночасно _______________ і
_______________.
5. Ангел звістив, що Дитя-Ісус буде
________________.
6. Спаситель – це той, хто
________________ когось від небезпеки.
7. Дитя-Ісус рятує нас від рабства
________________.
8. Спаситель повинен був бути людиною,
щоб ________________ за наші гріхи.
9. Спаситель повинен був бути Богом, щоб
народитися без _______________.
10. Він також повинен був бути Богом, щоб
прожити досконале ______________.
11. Ісус помер за наші ____________, а не
Свої (їх у Нього не було).
12. Лише той, хто одночасно є ___________
і ______________ може бути нашим
Спасителем.
(Перевірте, чи ваші відповіді вірні, на сторінці 62)
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Відкрийте свою
Біблію

Оповіді, наведені в цьому розділі, можна
знайти в Біблії в таких місцях:
1. Ангел звіщає Боже послання Марії:
Луки 1:26-38
2. Ангел звіщає Боже послання Йосипу:
Матвія 1:18-25
3. Ісусове народження: Луки 2:1-7
4. Пастухи в полі: Луки 2:8-20
5. Мудреці зі Сходу: Матвія 2:1-12

