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Ісус вибирає учнів
(Мт.10:1-4; Мр.3:13-19; Лк.6:12-16)

“А коли настав день, покликав Він учнів Своїх, і обрав із них Дванадцятьох, яких
і апостолами Він назвав:”
(Луки 6:13)
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Ісус кличе Дванадцятьох
Якось одного вечора Ісус пішов на гору поблизу міста Капернаум, щоб там
помолитися на самоті. Довкола Нього постійно збиралися Його учні і натовпи людей.
Але цього вечора Він хотів залишитися Сам... Він залишався час від часу на самоті і
дав приклад подібної поведінки також і нам. Кожен з нас потребує побути на самоті з
Богом у молитві. Провівши в молитві цілу ніч, Ісус покликав до Себе Своїх учнів і
вибрав з поміж них дванадцятьох чоловіків, назвавши їх апостолами. Він хотів, щоб ці
дванадцять були завжди з Ним і отримали особливе навчання під час Його земного
служіння. А потім, коли настане час Ісусові повернутися назад до неба, Він мав послати
цих дванадцятьох продовжувати Його справу проповідування Євангелія всім людям і
робити чуда в Його ім’я. Ісус наділив їх особливими дарами. Ці особливі дари
закінчились зі смертю останнього апостола.
Деякі з апостолів були вибрані Ісусом Христом ще до цього дня, як от – Симон Петро і його брат Андрій, Яків та Іван. Але тепер Ісус вибрав їх ще раз перед усіма
іншими учнями, котрих було дуже багато. Він вибрав тільки дванадцятьох. Це була
Його воля і Його вирішення.
Зазвичай цих дванадцятьох ми називаємо апостолами Ісуса Христа, Його
учнями. Запам’ятаймо їхні імена! Це Симон, якого Ісус назвав Петром, Андрій, його
брат, Яків та його брат Іван – сини чоловіка на ім’я Заведей, Пилип і Натанаїл, якого
звали Варфоломій, Матвій митник і Хома, якого звали “Близнюк”, Яків Алфієвий і
Симон, званий Зилотом, Тадей, котрого звали Юда або син Якова, і Юда Іскаріотський,
що згодом став зрадником Ісуса. Про це ми дізнаємося з трьох Євангелій:
Матвiя 10:2-4
2 А ймення апостолів дванадцятьох отакі: перший Симон, що Петром прозивається, і Андрій,
брат його; Яків, син Зеведеїв, та Іван, брат його; 3 Пилип і Варфоломій, Хома й митник
Матвій; Яків, син Алфеїв, і Тадей; 4 Симон Кананіт, та Юда Іскаріотський, що й видав Його.
Марка 3:16-19
16 І визначив Він оцих Дванадцятьох: Симона, і дав йому ймення Петро, 17 і Якова
Зеведеєвого, і Івана, брата Якова, і дав їм імена Воанергес, цебто сини громові, 18 і Андрія, і
Пилипа, і Варфоломія, і Матвія, і Хому, і Якова Алфієвого, і Тадея, і Симона Кананіта
19 та Юду Іскаріотського, що й видав Його.
Луки 6:14-16
14 Симона, якого й Петром Він назвав, і Андрія, брата його, Якова й Івана, Пилипа й
Варфоломія, 15 Матвія й Хому, Якова Алфієвого й Симона, званого Зилотом, 16 Юду Якового,
й Юду Іскаріотського, що й зрадником став.

Ці дванадцятеро чоловіків були звичайними людьми. Ніхто з них не вирізнявся
чимось особливим, тим більше багатством. Більшість з них не мали доброї освіти. Але
саме їх – простих дванадцять чоловіків Ісус Христос вибрав, щоб вони були Його
особливими посланцями. Як тільки вони почули, що Ісус хоче, щоб вони слідували за
Ним і несли людям по всьому світу Добру Звістку про спасіння, вони залишили все і
пішли за Ісусом. Вони зробили це тому, що всім серцем любили Господа і вірили в
Нього. Вони вірили, що саме Ісус Христос є обіцяним Спасителем світу від гріхів, про
Котрого говорили пророки Божі.
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Пам’ятна скарбничка

Марка 16:15
І казав Він до них: Ідіть по цілому світові, та
всьому створінню Євангелію проповідуйте!
Матвiя 22:37-38
Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і
всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це
найбільша й найперша заповідь.

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.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
Бо Твоє є Царство і сила, і слава навіки. Амінь.
Що означає слово :“Амінь”?
Я можу бути впевненим, що всі прохання Господньої молитви є прийнятними для мого
Небесного Отця, і Він чує їх; бо Він Сам заповів нам так молитися і обіцяв, що почує нас.
«Амінь» означає : "Поправді, поправді; так, так; нехай буде так".

Завдання 1:
Розмалюй малюнки, на яких зображена дитина, яка справді любить Бога і ближнього.
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ЗАВДАННЯ 2:
Розфарбуй малюнок

