


Симон 

перетворюється 

на Петра  



Вiд Матвiя 16:15-18 

15 Він каже до них: А ви за кого Мене маєте?  
16 А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, Син 
Бога Живого!  
17 А Ісус відповів і до нього промовив: Блаженний ти, 
Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце 
виявили, але Мій Небесний Отець.   
18 І кажу Я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую Я 
Церкву Свою, і сили адові не переможуть її. 



Вiд Луки 5:1-3 

1 І сталось, як тиснувся натовп до Нього, щоб почути 
Слово Боже, Він стояв біля озера Генісаретського.  
2  І Він побачив два човни, що стояли край озера. А 
рибалки, відійшовши від них, полоскали невода.  
3 І Він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і 
просив, щоб він трохи відплив від землі. І Він сів, та й 
навчав народ із човна.  



Плач Єремiї 1:9 

9 Вона не згадала свого кінця, та й упала предивно… 



Вiд Матвiя 16:21-23 

21 Із того часу Ісус став виказувати Своїм учням, що 
Він мусить іти до Єрусалиму, і постраждати багато від 
старших, і первосвящеників, і книжників, і вбитому 
бути, і воскреснути третього дня.  
22 І, набік відвівши Його, Петро став Йому докоряти й 
казати: Змилуйся, Господи, такого Тобі хай не буде!  
23 А Він обернувся й промовив Петрові: Відступися 
від Мене, сатано, ти спокуса Мені, бо думаєш не про 
Боже, а про людське! 



Вiд Матвiя 17:1-5 

1 Коли минуло шість днів, Ісус взяв Петра, Якова та 
Іоана, брата його, і вивів їх на високу гору одних,  
2 і преобразився перед ними: лице Його засяяло, як 
сонце, одежа ж Його стала білою, як світло.  
3 І ось явилися їм Мойсей та Ілля, які розмовляли з 
Ним. 



4 При цьому Петро сказав Ісусові: Господи! Добре 
нам тут бути; коли хочеш, зробимо тут три намети: 
Тобі один, Мойсеєві один, і один Іллі. 
5 Поки він говорив це, ясна хмара осінила їх, і ось 
голос з хмари говорить: Цей є Син Мій Улюблений, в 
Якому Моє благовоління; Його слухайте. 



Не приймає виправлення 

• Приповiстi  5:11-14 – “знеможеться” 

• Приповiстi  10:17 – “блукає”  

• Приповiстi  12:1 – “хто докір ненавидить, той 
нерозумний” 

• Приповiстi  13:18 – “злидні й стид” 

• Приповiстi  15:5 – “береже осторогу, стає 
розумніший” 



Приповiстi 15:31-32 

31 Вухо, що навчання життя вислуховує, буде 
перебувати між мудрими.    
32 Хто напучування не приймає, той не дбає про душу 
свою, а хто слухається остороги, здобуде той розум.  
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Вiд Луки 22:54-62 

54 А схопивши Його, повели й привели у дім 
первосвященика. Петро ж здалека йшов слідкома.  
55 Як розклали ж огонь серед двору, і вкупі сиділи, 
сидів і Петро поміж ними.   
56 А служниця одна його вгледіла, як сидів коло 
світла, і, придивившись до нього, сказала: І цей був із 
Ним!  
57 І відрікся від Нього він, твердячи: Не знаю я, жінко, 
Його! 



58 Незабаром же другий побачив його та й сказав: І 
ти від отих. А Петро відказав: Ні, чоловіче!... 
59 І як часу минуло з годину, хтось інший твердив і 
казав: Поправді, і цей був із Ним, бо він галілеянин.  
60 А Петро відказав: Чоловіче, не відаю, про що ти 
говориш... І зараз, як іще говорив він, півень заспівав.    
61 І Господь обернувся й подививсь на Петра. А Петро 
згадав слово Господнє, як сказав Він йому: Перше, 
ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від Мене.  
62 І, вийшовши звідти, він гірко заплакав! 



Чарльз Ф. Кеттерінг 

 “Ми повинні навчити людей, що це не ганьба 
потерпіти невдачу. Вони повинні навчитися 
аналізувати кожну невдачу, щоб знайти її причину. 
Кожен з нас повинен навчитися терпіти невдачу 
розумно, тому що це є одне з найбільших мистецтв в 
світі.”  



Генрі Форд 

 “Невдача - це можливість починати знову більш 
розумно.” 



Том Уотсон 

 “Спосіб прискорити свій рівень успішності полягає у 
подвоєнні кількості ваших невдач.”  



До филип'ян 3:12-14 

12 Не тому, що я вже досягнув, або вже 
вдосконалився, але прагну, чи не досягну я того, чим 
і Христос Ісус досягнув був мене.  
13 Браття, я себе не вважаю, що я досягнув. Та тільки, 
забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що 
попереду,  
14 я женусь до мети за нагородою високого поклику 
Божого в Христі Ісусі. 




