АПОСТОЛИ ЗВІЩАЮТЬ ЛЮДЯМ ПРО ІСУСА
Дії апостолів 4:8-12, 23-33.

Після Воскресіння Ісуса апостоли радісно і сміливо звіщали людям про Нього, як про
їхнього Господа і Спасителя. Він допомагав їм у цьому, даючи їм дари Свого Святого Духа.
Якось апостоли прийшли до Єрусалимського храму. Там біля брами, що звалась Червоною, сидів
каліка, котрий не міг ходити. Апостоли Петро та Іван сказали, що не мають золота і срібла, щоб
дати йому, але можуть дати щось більше. Петро промовив до хворого: "В Ім’я Ісуса Христа
Назарянина – устань та й ходи!" Чоловік встав і почав ходити. Багато людей дивувались цьому і
обговорювали диво, що сталося (Дії 3:6-9). Петро та Іван почали розповідати їм про Ісуса.
Зцілений чоловік і люди довкола дуже раділи з того, що сталося, однак первосвященики
лютували. Вони думали: "Ми позбулися Ісуса, але тепер Його учні уздоровили каліку і люди
підуть за ними". Священики наказали сторожі привести Петра та Івана до них, а потім кинули їх
у темницю на цілу ніч. Проте Петро та Іван не боялися, бо знали, що їхній Господь почує їхні
молитви і захистить їх. Наступного ранку сторожа привела Петра та Івана на суд, де були всі
правителі та первосвященики. "Якою силою чи чиїм ім’ям ви змусили каліку ходити?" –
запитали правителі. Без жодного страху Петро відповів: " Ім’ям Ісуса Христа Назарянина, якого
ви розіп’яли на хресті, і якого Бог воскресив з мертвих; завдяки Йому цей чоловік може стояти
перед вами". Після цього Петро промовив: «Нема ні в кім іншім спасення, бо під небом нема
іншого Імені, окрім ймення Ісуса, що ним би спастися ми мали".
Далі Петро знову почав звіщати присутнім про Ісуса. Він робив це так впевнено і сміливо,
що здивуванню первосвящеників та правителів не було меж. Вони не могли зрозуміти, як цей
бідний рибалка, не маючи освіти, міг так говорити. Вони пам'ятали, як наляканий арештом
Спасителя Петро тричі зрікся Його. Натомість тепер вони бачили, що Петро більше не боїться.
Первосвященики не могли заперечити того, що відбулося справжнє чудо. Адже зцілений чоловік
стояв перед ними. Юдейські священики знову покликали апостолів Петра та Івана і суворо
наказали ніколи більше не говорити про Ісуса. Але апостоли хоробро відповіли: "Розсудіть, чи це
справедливо було б перед Богом, щоб слухались вас більше, ніж Господа! Ми не можемо не
звіщати про ті чудові речі, які ми бачили на власні очі, про те як Ісус їх робив і що Він говорив".
Первосвященики та правителі лютували. Вони погрожували Петру та Івану. Зрештою, Петра та
Івана відпустили, боячись натовпу. Єврейські лідери не насмілились покарати їх, адже дуже
багато людей були тепер на боці Ісуса та його учнів.
Петро та Іван залишили храм, однак мали наміру припиняти своєї роботи. Вони
помолилися Богові, подякували Йому за допомогу і просили ще сміливіше свідчити про Ісуса в
майбутньому. Бог почув їхню молитву. На них зійшла сила з неба. Апостоли зціляли людей
ім’ям Ісуса. Наш Спаситель хоче, щоб ми розповідали про Нього іншим людям. Він хоче, щоб ми
Йому довіряли і не боялися. Він пообіцяв нам бути поруч так само, як Він був з учнями. При
кожній нагоді ми повинні сміливо і без страху свідчити про Нього.
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Що робили апостоли Ісуса після Його воскресіння?
Яке чудо ім’ям Ісуса вони вчинили з калікою, що не міг ходити?
Як юдейські священики відреагували на зцілення каліки?
Що священики наказали Петру та Івану?
Чи послухались апостоли наказу священиків?
Кому Петро та Іван подякували за визволення?
Що Спаситель каже робити нам?
Хто завжди буде з нами, коли ми звіщатимемо про Ісуса іншим?
Вивчіть напам’ять вірш про нашого Спасителя: «нема ні в кому іншому спасіння, бо й
імені немає іншого під небом, що було дане людям, яким ми маємо спастися» (Дії 4:12).

