НЕДІЛЬНА БІБЛІЙНА ШКОЛА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ГРОМАДА УЛЦ

УРОК 47
Підготував
Пастир Т.Коковський

ІСУС У ДОМІ ЗАКХЕЯ
(Лк.19:1-10)

Син бо Людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло!
Луки 19:10
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ІСУС – НАЙКРАЩИЙ ГІСТЬ У НАШОМУ ДОМІ
Коли Ісус розпочав Своє земне служіння, Він сказав: Я прийшов, щоб служити грішникам, рятувати їх від безнадії, гріха, влади диявола. Хто є грішником?
Той, хто є неслухняний Богові, не вірить у Нього, робить те, що не є добрим в
Божих очах, не любить Бога і ближнього. Після того, як Адам і Єва згрішили –
гріх увійшов до світу і зіпсув все на землі. Через те, кожна людина, яка тепер народжується, є зіпсутою, грішною. Вона є не приятелем Бога, а його ворогом. Щоб
людина могла знову належати до Божої родини, бути дитиною Божою, їй потрібен Спаситель – Той, хто врятує, визволить її від влади гріха, дасть надію, радість
і втіху, запросить до Царства Божого, поверне її до Божої родини. Цим Спасителем є Син Божий – Ісус Христос.
Ісус знав, що Він потрібен грішникам, як їхній Спаситель. Тому Він не цурався їх, йшов до Них, спілкувався з ними, закликав їх до каяття, а тим, хто каявся –
прощав гріхи. Він робить це і нині. Однак, не всім людям подобалося, що Ісус
спілкується з грішниками. Вони вважали себе праведними, хоч насправді не були
ними, а лише вдавали з себе праведних. Вони помічали в інших людях найменшу
проблему, а власних гріхів не хотіли бачити і визнавати. Таких людей Ісус називав лицемірами. Таким і подібним до них Ісус казав: Лікаря потребують хворі, а
не здорові. Ви не потребуєте мене, тому Я піду до тих, що Мене потребують, а їх
дуже багато.
Якось Ісус перебував у місті, що звалося Єрихон. За Ним йшов великий натовп учнів і цікавих. Звістка про Ісуса, про Його чуда та навчання швидко поширилася містом. Всі хотіли побачити Його. Один чоловік, на ім’я Закхей, дуже хотів побачити Ісуса, але він був малий на зріст. Вам напевно доводилось бачити,
що роблять люди, які хочуть краще бачити те, що відбувається – вони вилазять на
якесь підвищення, звідки все краще видно і чути. Подібним чином зробив Закхей.
Коли Ісус проходив неподалік – Закхей виліз на дерево, щоб побачити Його. Закхей був багачем, але не цурався так зробити, хоч знав, що з нього кепкуватимуть.
Коли Ісус проходив повз нього – Він подивився на чоловіка на дереві і сказав:
«Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно Мені бути в домі твоїм!». Радості Закхея не було меж! Як таке можливо – Ісус завітає до його дому! Але ж він
є грішником, митником! Щасливий Закхей прийняв Ісуса в своєму домі якнайкраще. Він тішився і радів. Від пообіцяв Ісусові, що роздасть убогим половину
свого маєтку, в тим, кого скривдив, дасть ще більше. Деякі люди казали, що Ісус
зайшов до дому грішника, а так робити не годиться. Тоді Ісус промовив: «Сьогодні на дім цей спасіння прийшло…Син бо Людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло!»
Ісус є найкращим гостем для нас. Він хоче завітати до кожної домівки зі Своїм Євангелієм спасіння і спілкуватись з нами. Він стоїть перед дверима і стукає,
щоб їх відчинили. Він не цурається нас, а приймає нас такими, як ми є. Він хоче
спасти нас і стати нашим Приятелем і Другом. Він завжди є там, де бодай двоє чи
троє людей збираються разом в Його ім’я. Його голос лунає у кожному домі, де
читається і вивчається Його Слово. На такий дім сходить Його спасіння.
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Луки 18:27

Неможливе для людей – можливе
для Бога!

Дорогий Господи Ісусе, я знаю, що не завжди роблю добре в Твоїх
очах. Я шкодую про це і прошу Тебе: будь до мене милостивий,
пробач мені мої гріхи. Зміцни мою віру в Тебе і запевни мене у Твоїй любові. Амінь.

Прочитай питання і дай на них
відповідь:
1. Кого прийшов на землю спасти Ісус?
2. Хто є грішником?
3. Чому гріх увійшов у світ?
4. Якими є всі люди після гріхопадіння?
5. Що Бог пообіцяв грішникам після гріхопадіння?
6. Кого потребують всі грішники, щоб спастись?
7. Як Бог повертає грішників до Своєї родини?
8. Як звалося місто, до котрого прийшов Ісус?
9. Як звався чоловік, який хотів бачити Ісуса і виліз на дерево?
10.

Як відреагував чоловік на бажання Ісуса прийти до нього?

11.

Що обіцяє Ісус грішникам, які каються?

12.

В якому домі є Ісус? На який дім сходить Його спасіння?
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