ІСУС ПОСИЛАЄ УЧНІВ ПРОПОВІДУВАТИ
Матвія 10:5-22

Дорогі діти, пригадайте тих, хто служить Ісусові у вашій парафії та церкві. Хто
проповідує і навчає Боже Слово? Хто навчає дітей Недільної школи? Хто керує хором, грає і
співає під час Служби Божої? Хто допомагає прикрасити і прибрати церкву? У церкві ми
потребуємо цих та багатьох інших працівників. Ви також можете допомогти! Ісус потребував
працівників в той час, коли Він перебував на землі. Його працівники служили Йому,
поширюючи Боже Слово багатьом людям.
Ісус є нашим обіцяним Спасителем. Бог послав Його на землю, щоб спасти кожну
людину. Добру Звістку про прощення гріхів і спасіння Ісус розповідав усім людям. Він хотів,

щоб всі знали про неї, про те, що Він є Спасителем світу і прийшов викупити горішників від
їхніх гріхів, щоб вони могли жити з Ним повіки на небесах. Ісус міркував: “Мені потрібно
більше помічників. Отож Я виберу для Себе учнів і вони працюватимуть для Мене. Вони підуть
до людей і розкажуть, що Я збираюся навідатись до їхнього міста. І тоді люди прийдуть, аби
почути Моє Слово. Мої помічники також розкажуть людям, що Я є їхнім Спасителем”.
Невдовзі Христос обрав Собі таких помічників і сказав їм: “Ви будете Моїми учнями і
працівниками. Вам слід іти до кожного міста і села, скрізь, де Я вас посилатиму. Ідіть по-двоє.
Розповідайте людям: “Ісус – це ваш Спаситель, Він йде до вас. Будьте готові слухати Його”.
Далі Ісус пояснив учням, чому їхня праця така важлива: “Багато людей не знають, що Я
є їхнім Спасителем та вони повинні обов’язково дізнатись про це”. Він також сказав їм: “Я
хочу, щоб всі люди спаслися, хочу їм розповісти про Себе. Я хочу, щоб всі вони пішли за
Мною”. Посилаючи апостолів, Ісус пояснив їм, що саме вони повинні робити. Своє
проповідування відповідно до наказу Ісуса Христа, апостоли повинні були розпочати з народу
ізраїльського, а згодом йти до інших племен. Вони не могли ні в кого вимагати грошей за свою
працю, а задовольнялись тим, що дадуть їм люди: “Ви дармо дістали, дармо й давайте. Не
беріть ані золота, ані срібла, ані мідяків до своїх поясів...” (Матвія 10:8). Учні повинні були йти
до всіх людей – і бідних, і багатих, несучи кожному звістку про Ісуса Христа.
Ісус знав, що не всі будуть раді бачити Його учнів. Тому Він дав їм наказ залишати той
дім, в котрому їх не хотіли слухати і йти далі, бо дуже багато людей потребували почути Його
Добру звістку, котру несли їм Його учні: “Скажіть їм, що прийшов Христос. Він хоче, щоб ви
спаслись. Та якщо ви не бажаєте слухати Його і не віритимете в Нього, то не зможете спастись.
Тоді Ісус не візьме вас з Собою на небеса”.
Ісус попередив учнів про те, що вони не завжди отримуватимуть добро, інколи їх
будуть переслідувати і ненавидіти, бо не всі хотітимуть чути про Спасителя і радісно приймати
Слово Боже: “І за Ім'я Моє будуть усі вас ненавидіти” (Матвія 10:22). Траплятиметься й таке,
що їх будуть видавати на людські суди і піддавати нарузі. Але вони завжди будуть підбадьорені
і втішені словами Христа: “А коли видаватимуть вас, не журіться, як або що говорити: тієї
години буде вам дане, що маєте ви говорити, бо не ви промовлятимете, але Дух Отця вашого в
вас промовлятиме” (Матвія 10:19- 20). “А хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний”
(Матвія 10:22).
Учні пішли виконувати Його наказ і проповідувати Його Євангеліє по всі кінці землі.
Вони зробили те, що Він їм наказав. Він завжди, за будь яких обставин допомагав їм і
благословляв їхню працю. І коли згодом, після багатьох днів наполегливої праці, апостоли
повернулися до Ісуса – їхні серця були сповнені радості: “Господи, ми зробили все, що Ти нам
наказав. І скільки доброго сталося завдяки цьому! Чудами в ім’я Твоє ми змогли допомогти
стільком людям! Так багато повірили в Тебе”. Ісус сказав їм: “Так, Я вчиню вас сильними. Я
буду піклуватися про вас, щоб ніхто не міг завдати вам шкоди. Радійте і тіштеся! Нічого не
бійтесь! Поширюйте світом Моє Євангеліє і воно завжди приноситиме добрі плоді у вигляді
спасенних грішників.
ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
1. Які служіння є у нашій парафії?
2. Для чого Ісус обирає Собі учнів?
3. Що мали виконувати учні Ісуса, яких Він посилав до міст і сіл?
4. Яку звістку вони мали поширювати? Про кого казати людям?
5. Чи всі люди радо слухали і приймали учнів Ісуса?
6. Чиїм Спасителем є Ісус: – всіх людей чи лише деяких?
7. Яких випробувань можуть зазнавати учні Ісуса?
8. Що Ісус пообіцяв тим, хто любить Його і вірить в Нього?
9. Як ще ми звемо Добру Звістку Ісуса?
10. Що означають імена ІСУС і ХРИСТОС?
11. Назвіть Євангелія, що містяться у Новому Заповіті.
12. Як ви служите Ісусові щодня?

