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Чудесний улов риби
(Лк.5:1-10)

“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. А коли перестав Він
навчати, промовив до Симона: Попливи на глибінь, і закиньте на полов свій невід.
А Симон сказав Йому в відповідь: Наставнику, цілу ніч ми працювали, і не
вловили нічого, та за словом Твоїм укину невода. А зробивши оце, вони безліч
риби набрали і їхній невід почав прориватись...”
(Луки 5:3-6)
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Покликання Ісусом перших учнів
Приблизно за 45 кілометрів на північний схід від Назарету, поблизу
Генісаретського озера, лежить місто, яке називається Капернаум. Якось Ісус
прийшов до цього міста і люди радо вітали Його. Вони були щасливі чути Його
навчання. Одного дня Ісус йшов берегом озера. Невдовзі там зібрався великий
натовп. Всі хотіли почути, що казатиме Ісус. Людей було так багато, що Ісус
вирішив знайти човна і навчати з нього, для того, щоб всі краще бачили і чули Його
проповідь.
“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” (Луки 5:3). Човен належав
Петрові і його братові Андрію. Десь поруч був човен ще двох братів – Якова та
Івана. Всі четверо були рибалками і заробляли собі цим на життя. Увійшовши до
човна, Ісус попросив Петра і Андрія відплисти від берега, щоб всі люди могли Його
чути.
Той день був невдалим для рибалок... Вони рано вирушили на озеро, кілька
разів закидали невід, але так і нічого не спіймали. Ісус знав про це. “А коли
перестав Він навчати, промовив до Симона: Попливи на глибінь, і закиньте на
полов свій невід” (Луки 5:4). Ці слова дуже здивували Петра, котрий не вірив, що
можна ще щось спіймати сьогодні. Тому він відповів Ісусові: “Наставнику, цілу ніч
ми працювали, і не вловили нічого, та за словом Твоїм укину невода” (Луки 5:5).
Вони ще раз відпливли на глибину і закинули невід. Невдовзі, Петро і
Андрій почали витягати його і відчули, що він дуже важкий, так наче там було
дуже багато риби. “І кивали вони до товаришів, що були в другім човні, щоб
прийшли помогти їм. Ті прийшли, та й наповнили обидва човни, аж стали вони
потопати” (Луки 5:7). Улов був такий великий, що рибалки не могли навіть
пригадати коли ще вони спіймали стільки риби, і дуже злякались! Вони збагнули,
що Ісус, давши їм спіймати так багато риби, вчинив чудо. Петро, знаючи про свої
гріхи, почувся негідним бути поруч з Христом, Святим Господом, а тому впав на
коліна перед Ісусом зі словами: “Господи, вийди від мене, бо я грішна людина!”
(Луки 5:8).
Тоді Христос сказав Петрові: “Не лякайся, від цього часу ти будеш ловити
людей!” Цими словами Ісус сказав Петрові та іншим рибалкам – Андрію, Якову,
Івану – щоб вони слідували за Ним і були Його учнями. І щоб пізніше, коли вони
будуть навчені Божого Слова і будуть його проповідувати, Святий Дух скерував
також і багатьох інших грішників повірити в Ісуса Христа, як свого Спасителя.
“І вони повитягали на землю човни, покинули все, та й пішли вслід за Ним”
(Луки 5:11).
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Марка 16:15
Ідіть по цілому світові, та всьому створінню
Євангелію проповідуйте!

Пам’ятна скарбничка

До римлян 10:17
Тож віра від слухання, а слухання через Слово
Христове.

Господня молитва
Господня молитва – це найкраща молитва, тому що нею навчив нас молитися сам Господь Ісус
Христос. Знаходимо її у Святих Євангеліях від Матвія (Матвія 6:9-13) та від Луки (Луки 11:24). Господня молитва дає нам зразок того, як ми повинні молитися Богові.

ШОСТЕ ПРОХАННЯ
І не введи нас у спокусу.
Що це означає?
Звичайно ж, Бог нікого не спокушує. Але ми молимось тут про те, щоб Бог охороняв та
утримував нас так, щоби ні диявол, ні світ, ні наше тіло не змогли обдурити нас чи привести до
єресі, відчаю, та інші великих гріхів і пороків. Ми також молимось про те, щоб, коли спокуси
обступатимуть нас, ми змогли, врешті-решт, подолати їх з Божою допомогою і отримати над
ними перемогу.
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