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Ісус посилає учнів
(Мт.10:5-22; Лк.10:1-20)

“Цих Дванадцятьох Ісус вислав, і їм наказав, промовляючи...проповідуйте та
говоріть, що наблизилось Царство Небесне”
(Матвія 10:5,7)
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Ісус посилає дванадцятьох учнів
проповідувати Добру Звістку
Багато людей працюють для Ісуса в особливий спосіб. Подумайте про тих, хто служить
Ісусові у вашій громаді та церкві. Хто проповідує громаді Боже Слово? Хто навчає дітей
Недільної біблійної школи? Хто керує хором, грає і співає під час богослужіння? Хто допомагає
прикрасити церкву вишитими рушниками і прибирає? Ми потребуємо у церкві всіх цих
працівників. Ісус також потребував працівників в той час, коли Він перебував на землі. Його
працівники допомагали Йому доносити Боже Слово до багатьох людей.
Ісус є нашим обіцяним Спасителем. Бог послав Його на землю, щоб спасти кожну людину
від гріхів. Цю Добру Звістку Ісус розповідав всім людям. Він хотів, щоб люди знали, що Він
прийшов викупити їх від гріхів, щоб вони могли жити з Ним повіки вічні на небесах. “Мені
потрібно більше помічників” – думав Ісус. Я виберу для Себе чоловіків з поміж багатьох учнів і
вони працюватимуть для Мене. Вони підуть до людей і розкажуть, що Я прямую до їхнього
міста. І тоді люди прийдуть почути Моє Слово. Мої помічники також розкажуть людям, що Я є
їхній Спаситель”.
Невдовзі Христос знайшов таких помічників і сказав їм: “Ви будете Моїми працівниками.
Ви повинні йти до кожного міста і села, де тільки Я вас пішлю. Але йдіть не по одному, а по
двоє. Розповідайте людям: “Ісус - ваш Спаситель” йде до вас. Будьте готові слухати Його”.
Далі Ісус пояснив учням, чому ця праця така важлива: “Багато людей не знають, що Я є
їхнім Спасителем і вони повинні дізнатись про це”. Він також сказав їм: “Я хочу, щоб всі люди
спаслися. Я хочу їм розповісти про Себе. Я хочу, щоб всі вони пішли за Мною”.
Посилаючи апостолів, Ісус пояснив їм, що вони повинні робити. Своє проповідування
відповідно до наказу Ісуса Христа, апостоли повинні були розпочати з народу ізраїльського, а
вже згодом йти до інших земель. Вони не могли ні в кого вимагати грошей за свою працю, а
задовольнятись тим, що люди самі їм дадуть: “Ви дармо дістали, дармо й давайте. Не беріть ані
золота, ані срібла, ані мідяків до своїх поясів...” (Матвія 10:8). Адже Сам Христос також навчав
їх не беручи від них ніякої платні. Учні повинні були йти до всіх домів – і бідних і багатих,
несучи кожному звістку про Христа. Ісус знав, що не всі люди будуть раді бачити Його учнів.
Тому Він дав апостолам наказ не переконувати нікого десять разів, а залишати той дім, в
котрому їх не хотіли слухати і йти далі, бо дуже багато людей потребували почути ту звістку,
що вони несли: “Скажіть їм, що прийшов Христос. Він хоче, щоб ви спаслись. Але ви не
бажаєте слухати Його і не вірите в Нього. Отож ви не можете бути спасенні. Ісус не візьме вас з
Собою на небеса”.
Ісус Христос попередив учнів і про те, що, проповідуючи, вони зазнають не тільки добра
від людей і влади, але також переслідування, бо не всі охоче будуть приймати звіщуване ними
Слово: “І за Ім'я Моє будуть усі вас ненавидіти” (Матвія 10:22). Їх будуть видавати на людські
суди і піддавати знущанням і мукам. Але вони матимуть втіху і підкріплення Христове: “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 10:1920). “А хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний” (Матвія 10:22).
Учні Христові пішли виконувати Його наказ. Вони зробили все, що сказав Ісус. І Бог весь
час допомагав їм і благословляв їхню працю. 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! Чудами в ім’я Твоє ми змогли допомогти
стільком людям!”. Ісус відповів їм: “Так, Я вчиню вас сильними. Я також буду піклуватися про
вас, так щоб ніхто не міг завдати вам шкоди. Чуда для вас не повинні бути на першому місці.
Ви маєте радіти і тішитися через те, що Я пробачив ваші гріхи і вже пообіцяв вам домівку на
небі!”
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Пам’ятна скарбничка

Дiї 16:30-31
Що треба робити мені, щоб спастися?..
Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний ти
сам та твій дім.

Дорогий небесний Отче! Заради Ісуса
Христа утримуй нашу віру міцною і
допоможи нам повсякчас звіщати всім
про Твою любов. Амінь.

Спас навчає нас робить
Те, що Слово Боже вчить:

“Слухай Біблію святу,
Всім звіщай її мету.

За опіку помолись,
Серцем Богові вклонись.

Руки будуть помічні,
І дари ти вздриш рясні!
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Розмалюй одним кольором назви книг Нового Заповіту
і іншими – Старого Заповіту.

